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หลักการ 

  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    

 

เหตุผล 

  โดยที่ปรากฏว่ามีประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  มียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็น
พาหะน าเชื้อไวรัสเดงกี่   โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกัน  และควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  อันได้แก่ภาชนะที่มีน้ าขังและเศษวัสดุที่มีน้ าขัง  ในอาคารและนอกอาคารมิให้ลูกน้ าและ
ตัวโม่งยุงลายเติบโตเป็นยุงลาย  การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  จึงจะลดลงและหมดไปใน
ที่สุด  อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
มาตรา 50(4) และมาตรา 60  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550   มาตรา 20 และมาตรา 25 มาตรา 26  มาตรา 27  และมาตรา  28  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพ่ิมเติม  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2545  บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

 พ.ศ.  2556 
------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม           

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (4)  และมาตรา  60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบมาตรา  25  มาตรา 26  มาตรา 27  และมาตรา  28 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ  และแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2545  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 34  
มาตรา 41  และมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลบ้านแหลมโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   
  ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  2556” 
  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  นับแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล          
บ้านแหลม   เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2547  

          บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด  ที่เก็บ  กวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน   โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “ชุมชน”  หมายความว่า กลุ่มคน  ซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีปัจจัย 
พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตร่วมกัน  และมีความผูกพันกันของคนในสังคม  หรือมีที่ตั้งภูมิล าเนาอยู่ในอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกัน  มีความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน 
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   “ภาชนะท่ีมีน้ าขัง”  หมายความว่า  อุปกรณ์  ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอก
อาคาร  และมีน้ าขังอยู่  เช่น  โอ่ง ตุ่มน้ า  ถังซีเมนต์ในห้องน้ า  แจกัน  ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง  ถ้วยรองขาตู้  จาน
รองกระถางต้นไม้  อ่างบัว  อ่างเลี้ยงปลา  เป็นต้น  
   “เศษวัสดุที่มีน้ าขัง”  หมายความว่า  มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคาร
หรือนอกอาคาร  และมีน้ าขังอยู่  เช่น  กระป๋อง  ยางรถยนต์เก่า  ไห   กระถาง  ขวด  เป็นต้น  หรือชิ้นส่วนของ
วัสดุดังกล่าวที่มีน้ าขังอยู่ 
   “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”  หมายความว่า  แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ าหรือตัวโม่งยุงลาย
ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 
   “สถานที่ก่อสร้าง”  หมายความว่า  อาคารหรือพ้ืนที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มีการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  การซ่อมแซมและการรื้อถอน 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
  ข้อ 5  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย  รวมทั้งเศษวัสดุที่มีน้ าขัง  ในที่หรือทาง
สาธารณะ  เว้นแต่ในที่หรือในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมจัดไว้ให้ 
  ข้อ 6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมลูฝอยรวมทั้งเศษวัสดุที่
มีน้ าขัง ในอาคารและนอกอาคาร  ทั้งนี้โดยเก็บลงภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการ
ผูกรัดปากถุง  หรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
  ข้อ 7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่มีการก่อสร้าง  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
   7.1  ก าจัดเศษขยะจากการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ซ่อมแซมและรื้อถอนลงในทันที  ห้าม
ทิ้งกองไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ 
   7.2  เก็บกวาดที่พักอาศัยของคนงานให้สะอาดปราศจากมูลฝอยจากการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  ซ่อมแซมและรื้อถอน   พร้อมทั้งจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
   7.3  จัดเก็บรวบรวมวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมโดยจัดเก็บให้
อยู่เหนือพ้ืนดินอย่างน้อย  60  เซนติเมตร  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจตราและใช้สารเคมีก าจัดแมลง
ในหลุมบ่อหรือแอ่งที่อยู่ใต้กองวัสดุก่อสร้างได้ 
   7.4  พลิกคว่ ารถเข็นส าหรับขนวัสดุก่อสร้าง  ถัง  ชาม  อ่าง  และภาชนะขังน้ า หรือ
เศษวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ เมื่อไม่ได้ใช้งานเพ่ือป้องกันมิให้มีน้ าขัง  แต่ถ้ายังสามารถรองรับและขังน้ าได้  ควรหาวัสดุ
ปกคลุมให้มิดชิดด้วย 
   7.5  ใส่ทรายเคลือบสารเคมี  สารเคมี  หรือสารชีวภาพ  ในช่องหรือโพรงผนังหรือ
ก าแพงที่มีน้ าขังหรือแหล่งน้ าขัง  เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)   
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   7.6  สร้างทางระบายน้ า  เพื่อระบายน้ าออกจากสถานที่ที่มีการก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานและปราศจากวัสดุหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่จะท า
ให้อุดตัน 
   7.7  ขจัดหรือสูบน้ าที่ขังออกจากแอ่ง  หลุม  บ่อหรือแหล่งน้ าขังอ่ืน ๆ และถมกลบ
ด้วยดินหรือทราย 
   7.8  จัดหาและติดตั้งท่อระบายน้ าทิ้งที่เหมาะสม  เพ่ือระบายน้ าออกจาก
เครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในส านักงานชั่วคราว 
   7.9  เปิดท่อระบายน้ าทิ้งจากระบบส่งลมเย็นและหอผึ่งเย็นตลอดเวลาจนกว่าระบบ
ส่งลมเย็นและหอผึ่งเย็นจะได้รับการเปิดเดินเครื่องและพร้อมที่จะใช้งานได้ 
   7.10  ในกรณีที่ส านักงานชั่วคราวและท่ีพักอาศัยของคนงานตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีมีการ
ก่อสร้างต้องท าหลังคาแบบลาดเทลงพ้ืนหรือเป็นลักษณะกระโจมเพ่ือป้องกันไม่ให้มีน้ าขังบนหลังคาได้ 
   7.11  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่มีการก่อสร้าง  ต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่
คนงานเก่ียวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน  โดยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการสาธารณสุขหรือการควบคุมป้องกันโรค 
  ข้อ 8  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  อาคาร  หรือสถานที่ก่อสร้างมีภาชนะท่ีมีน้ าขังและเศษวัสดุที่
มีน้ าขัง  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ 9  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ สถานที่ที่คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือเก็บสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของเก่าที่ช ารุด  ที่ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้  ซึ่งรวมถึงร้านค้าของเก่าที่เหลือทิ้ง  ผู้ใดตั้ง  วาง  กองสิ่งของ
ดังกล่าวไว้กลางแจ้ง  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ 10 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เทหรือทิ้งเปลือกหอย  เปลือกปู  
หรือวัสดุทางการประมงอ่ืนใดไว้กลางแจ้ง  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ 11  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
หรือบุคคล  ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญตามข้อ 8  ข้อ  9  และข้อ 10
ให้ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร  ตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง  หรือก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต  ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 
  ข้อ 12  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าในแจกัน  
ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอ่ืน ๆ  ที่มีน้ าขัง  อย่างน้อยทุก  7 วัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้  
และจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์หรือฝาปิดภาชนะท่ีมีน้ าขังท้ังหมด 
  ข้อ  13  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคาร  ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก  หรือถูกสุขลักษณะปราศจากภาชนะหรือวัสดุใด ๆ ที่อาจมีน้ าขังได้ 
  ข้อ 14  ในกรณีที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมจัดเจ้าหน้าที่ และ อสม. ไปด าเนินการส ารวจ  
แนะน า ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและก าจัดยุงลายในอาคารและนอกอาคารตามชุมชนต่าง ๆ  เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร  ต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 15  ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 5 ข้อ 6  และ ข้อ 7   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000.-บาท   
 
 





 

 

 

หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.2547  ซึ่งเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่นออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 50 (4) และมาตรา  60  
ประกอบมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้ใช้บังคับมานานแล้ว  ประกอบกับได้มี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ  และแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.2545  เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้พิจารณาแล้ว  เห็นควร
ปรับปรุงบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและมาตรการในการด าเนินการป้องกัน และควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายอันได้แก่ภาชนะที่มีน้ าขังและเศษวัสดุที่มีน้ าขัง  ในอาคารและนอกอาคารมิให้ลูกน้ าและตัวโม่ง
ยุงลายเติบโตเป็นยุงลาย  การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  จึงจะลดลงและหมดไปในที่สุด  
จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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