-ร่างบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙

หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว

เหตุผล
ด้วยปรากฎว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ซึ่ง
อาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้อง
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์
และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้า ที่อาบน้า ตุ่มน้า โอ่งน้า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับ
น้าอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้าเป็นประจาทุก ๆ ๗ วันหรือใส่สารเคมี หรือ
ปล่อยให้เกิดสภาวะที่มีน้าขังก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

๒

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญั ติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ว่าด้วย การควบคุมแหล่งเพาะพั นธุ์
ยุงลายในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
หาดเสี้ยว และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวแล้ว
เจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดที่มีบัญญัติไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ หรือขัด หรือ
แย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ น ายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยวรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
……………………………………………………………………………………………
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ภาชนะที่มีน้าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร
และมีน้าขังอยู่ เช่น โอ่งน้า ถังรองรับน้าในห้องน้า แจกัน ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะเลี้ยง
พลูด่าง อ่างบัว เป็นต้น
“เศษวัสดุที่มีน้าขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอกอาคาร
และมีน้าขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด ฯลฯ เป็นต้น หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มี
น้าขังอยู่

๓

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรื อสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รือทางซึ่ งมิใ ช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า ๗ วัน ซึ่งยุง
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้าได้ หรือแหล่งที่ตรวจพบลูกน้าหรือตัวโม่งของยุง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนัก งานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ ปฏิบัติ การตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
……………………………………………………………………………………………
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา
ยางรถยนต์ ภาชนะที่มีน้าขัง เศษวัสดุที่มีน้าขัง หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่อาจขังน้าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่
หรือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จัดไว้ให้
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ เศษวัสดุที่มีน้าขัง หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่อาจขังน้าได้ใน
อาคารหรือเคหสถานรวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้ งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการ
ผูกมัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนา
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ที่ดิน หรือสถานที่ใดๆ มีแหล่งน้าหรือที่ที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทาความสะอาดและเปลี่ยนน้าในภาชนะ
ที่มีน้าขัง เช่น เปลี่ยนน้าแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว อ่างบัว หรือภาชนะอื่นๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๗ วัน หรือใส่
สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุง และจัดให้มีฝาปิดภาชนะที่บรรจุน้าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวได้จัดให้มีการกาจัดยุงหรือทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในอาคาร
หรือเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้ องให้ความ
ร่วมมือและอานวยความสะดวกตามสมควร

๔

หมวด ๓
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
……………………………………………………………………………………………
ข้อ ๑๑ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก
หรื อ ในเวลาท าการ เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้ บุคคลใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๕) เก็บหรือนาสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่ าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุราคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา
เจ้าพนั กงานท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้ าราชการหรือพนักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบั ติ
หน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้ อ ๑๒ ถ้ า เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตรวจพบเหตุ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ มี ก ารกระท าใด ๆ ที่ ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่
ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้หรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

๕

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
……………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงนาม)

เห็นชอบ
(ลงนาม)

ปิติ แก้วสลับสี
( นายปิติ แก้วสลับสี )
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

