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หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม  เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.

2556 เพ่ือใชในการปองกันโรคไขเลือดออก ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

เหตุผล
ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

ซึ่งอาจแพรระบาดได โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้ เทศบาลตําบลบานใหม จึงเห็นเปนการจําเปนท่ี
ตองควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลาย อันไดแก ขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได เชน เศษกระปอง
กะลามะพราว ยางรถยนต และเศษภาชนะอ่ืนๆ เปนตน รวมท้ังแหลงน้ํา ท่ีอาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน
กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบานเรือน ซึ่งหากไมมีการดูแลเปลี่ยนน้ําเปน
ประจําทุก 7 วัน หรือใสสารเคมี ก็จะเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลายได จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
60 ประกอบมาตรา 50(4) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

จึงตราเทศบัญญัตติําบลบานใหม วาดวย การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



เทศบัญญัตติําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2556

-------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรออกเทศบัญญัติตําบลบานใหม วาดวย การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 50(4) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานใหม และโดย
อนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงออกเทศบัญญัติ ไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัตติําบลบานใหม เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
พ.ศ. 2556

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหมนับแตวันท่ีไดติดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหมแลว เจ็ดวัน

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใส

อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ท่ีเก็บ กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสราง

ข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะท่ีมีน้ําขังไดในระยะเวลาท่ีเกินกวา 7 วัน ซึ่ง

ยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีมีเขตอํานาจในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 5 หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหมีข้ึนซึ่งมูลฝอย รวมท้ังกระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอย

อ่ืนๆ ท่ีอาจขังน้ําได ในท่ีหรือทางสาธารณะ เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ีเทศบาลตําบลบานใหม จัดไว
ให

ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย รวมท้ัง
กระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีอาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถาน รวมท้ังบริเวณรอบๆ ท้ังนี้
โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเจาพนักงาน
สาธารณสุขแนะนํา

ขอ 7 ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลบานใหมใหบริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือนําไปกําจัด เจาของอาคาร
หรือเคหสถานมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556



ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีแหลงน้ําท่ีอาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําใน
แจกัน ถวยรองขาตูกับขาว ภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีน้ําขัง อยางนอยทุก 7 วัน หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุง
ได และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําท่ีมีอยูในอาคารและเคหสถาน

ขอ 10 ในกรณีท่ีราชการสวนทองถ่ินไดจัดเจาหนาท่ีไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน
หรือสถานท่ีใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้น 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 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาท่ีร.ต. นิรันดร   ดุจจานุทัศน
( นิรันดร   ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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