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อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...
***************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.

2548 ซึ่งเปนเทศบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
ไดใชบังคับมานานแลว ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย อันไดแก ภาชนะท่ีน้ําขัง หรือเศษ
วัสดุท่ีมีน้ําขังหรือสภาวะท่ีมีน้ําขังในบริเวณอาคารบานเรือน ซึ่งหากไมมีการดูแลเปลี่ยนน้ําเปนประจําทุก 7
วัน หรือใสสารเคมี หรือปลอยใหเกิดสภาวะท่ีมีน้ําขังก็จะเปนแหลงเพาะพันธของยุงลายได ประกอบกับเพ่ือ
สรางจิตสํานึกและทัศนคติในการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายใหแกประชาชน จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ. … ข้ึนเพ่ือบังคับใชในเทศบาลนครระยอง
ตอไป



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. …

*****************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 20
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เทศบาลนครระยอง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัด
ระยอง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“ภาชนะท่ีมีน้ําขัง” หมายความวา อุปกรณ ของใช สิ่งของท่ีใชอยูภายในอาคาร
หรือนอกอาคารและมีน้ําขังอยู เชน โองน้ํา ถังรองรับน้ําในหองน้ํา แจกัน ถวยรองขาตู จานรองกระถางตนไม
ภาชนะเลี้ยงพลูดาง อางบัว เปนตน

“เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง” หมายความวา มูลฝอยหรือเศษสิ่งของท่ีมิไดใชแลวในอาคาร
หรือนอกอาคารและมีน้ําขังอยู เชน กระปอง ยางรถยนตเกา ไห กระถาง ขวด เปนตน

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได



“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา แหลงท่ีมีสภาวะท่ีมีน้ําขังไดในระยะเวลา
ท่ีเกินกวาเจ็ดวัน ซึ่งยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได หรือแหลงท่ีตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมง
ของยุงลาย

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลผูซึ่งไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 5 อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีภาชนะหรือเศษวัสดุท่ีมีน้ําขังเปนเหตุใหเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายถือวาเปนเหตุรําคาญ

ขอ 6 หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหมีข้ึนซึ่งมูลฝอยท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ
กระปอง กะลา ยางรถยนต ภาชนะท่ีมีน้ําขัง เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีอาจขังน้ําไดในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ีเทศบาลนครระยองจัดไวให

ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยท่ี
อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีอาจขัง
น้ําไดในบริเวณอาคารหรือเคหสถาน รวมท้ังบริเวณรอบๆ ท้ังนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปดหรือบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาท่ีไดให
คําแนะนํา

ในกรณีท่ีเทศบาลนครระยอง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจาของอาคารหรือ
เคหสถานมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยดวย

หมวด 2
การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน ท่ีดิน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีแหลงน้ําท่ีอาจ
เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําใน
ภาชนะท่ีมีน้ําขัง เชน เปลี่ยนน้ําแจกัน ถวยรองขาตูกับขาว อางบัว หรือภาชนะอ่ืนๆ ท่ีมีน้ําขัง อยางนอยทุกๆ
เจ็ดวัน หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได และจัดใหมีฝาปดภาชนะท่ีบรรจุน้ํา ท่ีมีอยูในอาคารและ
เคหสถาน

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



ขอ 10 ในกรณีท่ีเทศบาลนครระยองไดจัดใหมีการกําจัดยุงหรือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงใน
อาคารหรือเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้นจะตองให
ความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร

หมวด 3
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 11 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
เทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือสงเอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางดวงอาทิตยข้ึนจนกระท่ังดวงอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเก็บหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น

(3) แนะนําใหบุคคลใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(5) เก็บหรือนําสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคาร
หรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใช
ราคา

เจาพนักงานทองถ่ินอาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลนครระยองเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตเทศบาลนครระยองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี
บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเก่ียวของในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 12 ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ท่ีฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปน
สวนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํา
การไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆเพ่ือแกหรือระงับเหตุนั้นไดตาม
สมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



หมวด 4
บทกําหนดโทษ

ขอ 13 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ 6 และขอ 7 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 14 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 ตองโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 15 ผู ใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร
หรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามเทศบัญญัติ ขอ 11 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 16 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามเทศบัญญัติ ขอ 12 โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีนครระยอง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี             เดือน พ.ศ.25. …

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย


