บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2556

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.
2556 เพื่อใชในการปองกันโรคไขเลือดออก ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

เหตุผล
ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ซึ่งอาจแพรระบาดได โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้ เทศบาลตําบลบานใหม จึงเห็นเปนการจําเปนที่
ตองควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลาย อันไดแก ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้ําได เชน เศษกระปอง
กะลามะพราว ยางรถยนต และเศษภาชนะอื่นๆ เปนตน รวมทั้งแหลงน้ํา ที่อาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน
กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบานเรือน ซึ่งหากไมมีการดูแลเปลี่ยนน้ําเปน
ประจําทุก 7 วัน หรือใสสารเคมี ก็จะเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลายได จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
60 ประกอบมาตรา 50(4) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จึงตราเทศบัญญัตติ ําบลบานใหม วาดวย การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

เทศบัญญัตติ ําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2556
------------------------โดยที่เปนการสมควรออกเทศบัญญัติตําบลบานใหม วาดวย การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 50(4) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานใหม และโดย
อนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงออกเทศบัญญัติ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัตติ ําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
พ.ศ. 2556
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหมนับแตวันที่ไดติดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหมแลว เจ็ดวัน
ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อนื่
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา 7 วัน ซึ่ง
ยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีเขตอํานาจในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 5 หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอย
อื่นๆ ที่อาจขังน้ําได ในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลตําบลบานใหม จัดไว
ให
ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย รวมทั้ง
กระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้
โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอื่นใดที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขแนะนํา
ขอ 7 ในกรณีที่เทศบาลตําบลบานใหมใหบริการเก็บขนมูลฝอย เพื่อนําไปกําจัด เจาของอาคาร
หรือเคหสถานมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556

ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหลงน้ําที่อาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําใน
แจกัน ถวยรองขาตูกับขาว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อยางนอยทุก 7 วัน หรือใสสารที่ปองกันการวางไขของยุง
ได และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน
ขอ 10 ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดเจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน
หรือสถานที่ใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะตองใหความรวมมือและอํานาย
ความสะดวกตามสมควร
ขอ 11 ผูใดฝาฝนขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 และขอ 8 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 73 วรรคสอง
ขอ 12 ผูใดฝาฝนขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 13 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ

เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

