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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 

*************************** 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดในการประชุมสภา
สามัญที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.2553 

********************************** 
หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อป้องกันไข้เลือดออก 
 

เหตุผล 
  ด้วยปรากฏว่า  มีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ลาด  ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้  โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงเห็นเป็นการ
จ าเป็นที่จะต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  อันได้แก่  ขยะมูลฝอยที่มีสภาพน้ าขังได้  เช่น  เศษกระป๋อง  
กะลามะพร้าว  ยางรถยนต์  และเศษภาชนะอ่ืน ๆ  เป็นต้น  รวมทั้งแหล่งน้ า  ที่อาบน้ า  ตุ่มน้ า  โอ่งน้ า  แจกัน  
กระถางต้นไม้  และภาชนะรองรับน้ าอื่น ๆ  ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน  ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็น
ประจ าทุก  7  วัน  หรือใส่สารเคมี  ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้  จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
60  ประกอบมาตรา  50 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2546  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  บัญญัติใช้ตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ือ
บังคับใช้ในท้องถิน่ต่อไป  
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.2553 
*************************************** 

 
            โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองลาด  ว่าด้วย  การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย   ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  ประกอบมาตรา  
50  (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.  2535  เทศบาลต าบลหนองลาด  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดและโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   ออกเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด   เรื่อง  การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  2553” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  ทันทีเมื่อได้ประกาศโดย
เปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด 
  ข้อ  3  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ก่อนที่เทศบัญญัตินี้  ซึ่งขัด  หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ   เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก   
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่ืน ๆ    
  “อาคาร” หมายความว่า   ตึก   บ้าน   เรือน  โรง   ร้าน   แพ   คลังสินค้า   ส านักงาน   
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน   ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า  สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า  7  วัน  
ซ่ึงยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  5  ห้ามผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย  รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือมูล
ฝอย อ่ืน ๆที่อาจน้ าขังได้  ในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลต าบลหนองลาด
จัดไว้ให้  
  ข้อ  6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหะสถาน  ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย  
รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือ  มูลฝอยอ่ืน ๆ  ที่น้ าอาจขังได้ในอาคารหรือเคหะสถานรวมทั้ง
บริเวณรอบ ๆ  ทั้งนี้โดยเก็บลงถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิด  หรือบรรจุลงถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  หรือ
วิธีการอ่ืนใดที่  เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
  ข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอยเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึมและไม่ส่งกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอกสามารถกันแมลงและสัตว์ได้ 
  ข้อ  8  เจ้าของอาคารหรือเคหะสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย  ตาม
อัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  ว่าด้วยเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.  2553 
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  ข้อ  9  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  อาคาร  เคหะสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ  10  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  อาคาร  เคหะสถาน  ต้องดูแลท าความสะอาด  และ
เปลี่ยนน้ าในแจกัน  ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอ่ืน ๆ  ที่มีน้ าขัง  อย่างน้อยทุก  7  วัน  หรือใส่สารที่ป้องกัน
การวางไข่ของยุงได้  และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหะสถาน 
  ข้อ  11  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร   เคหะสถานหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่
หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เพื่อด าเนินการแก้ไขไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   
             ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่ง  จะมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  หรือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม  
ซึ่งสมควรด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือแก้ไขหรือ
ระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
            ข้อ  12  ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคารหรือเคหะ
สถานหรือสถานที่ใด ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหะสถาน  หรือสถานที่นั้น  จะต้องให้ความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ  13  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  และข้อ  8  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  มาตรา  73  วรรคสอง  (ปรับไม่เกินห้าพันบาท) 

ข้อ  14  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  และข้อ  12  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง 
พันบาทหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ  15  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ   ณ  วันที่ 22  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2553 
 

     
-  อนุมัติ 
 

               

        (นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 


