บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสายวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

เหตุผล
ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งอาจแพร
ระบาดได โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้ เทศบาลตําบลแมสายจึงเห็นเปนการจําเปนทีต่ องควบคุม
แหลงเพาะพันธุยุงลาย อันไดแก ภาชนะที่มีน้ําขัง หรือเศษวัสดุที่มนี ้ําขัง หรือสภาวะที่มีน้ําขังในบริเวณ
อาคารบานเรือน ซึ่งหากไมมีการดูแลเปลีย่ นน้ําเปนประจําทุก ๆ ๗ วันหรือใสสารเคมี หรือปลอยใหเกิด
สภาวะทีม่ ีน้ําขังก็จะเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลายได ดังนั้น ดวยอํานาจหนาที่ในการปองกันและระงับ
โรคติดตอ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย

-๒-

เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๐ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมสายและ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับได เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ไดออกไวแลวโดยเทศบาลตําบล
แมสาย ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ภาชนะที่มนี ้ําขัง” หมายความวา อุปกรณ ของใช สิ่งของที่ใชอยูภายในอาคารหรือนอก
อาคารและมีนา้ํ ขังอยู เชน โองน้ํา ถังรองรับน้ําในหองน้าํ แจกัน ถวยรองขาตู จานรองกระถางตนไม ภาชนะ
เลี้ยงพลูดาง อางบัว เปนตน
“เศษวัสดุที่มนี า้ํ ขัง” หมายความวา มูลฝอยหรือเศษสิง่ ของที่มิไดใชแลวในอาคารหรือนอก
อาคารและมีนา้ํ ขังอยู เชน กระปอง ยางรถยนตเกา ไห กระถาง ขวด เปนตน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา ๗ วัน ซึ่งยุง
สามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได หรือแหลงที่ตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมงของยุง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

-๓-

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
____________
ขอ ๖ หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย ภาชนะที่มีน้ําขัง เศษวัสดุที่มีน้ําขังหรือมูลฝอย
อื่นๆ ที่อาจขังน้ําไดในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตในทีห่ รือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลตําบลแมสายจัดไวให
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย เศษวัสดุที่
มีน้ําขัง หรือมูลฝอยอืน่ ๆ ที่อาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถานรวมทัง้ บริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มี
ฝาปดหรือบรรจุถุงพลาสติกทีม่ ีการผูกมัดปากถุงหรือวิธกี ารอื่นใด ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงาน
เจาหนาที่ไดใหคําแนะนํา
หมวด ๒
การควบคุมแหลงเพาะพันธุย ุงลาย
____________
ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน ที่ดิน หรือสถานที่ใดๆ มีแหลงน้ําหรือที่ที่อาจ
เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้าํ ในภาชนะที่
มีน้ําขัง เชน เปลี่ยนน้ําแจกัน ถวยรองขาตูกบั ขาว อางบัว หรือภาชนะอืน่ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๗ วัน หรือใสสารที่
ปองกันการวางไขของยุง และจัดใหมีฝาปดภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ ที่มีอยูใ นอาคารและเคหสถาน
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เทศบาลตําบลแมสายไดจดั ใหมกี ารกําจัดยุงหรือทําลายแหลงเพาะพันธุย ุงในอาคาร
หรือเคหสถานหรือสถานทีใ่ ด ๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานทีน่ ั้นจะตองใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
หมวด ๓

-๔-

อํานาจหนาทีข่ องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
____________
ขอ ๑๑ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติ
นี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือให
สงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขนึ้ และพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ในการนีใ้ หมีอาํ นาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเก็บหลักฐานที่เกีย่ วของจากเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่นนั้
(๓) แนะนํ าให บุคคลใดๆ ปฏิบัติ ใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรื อตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควร เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา
เจาพนักงานทองถิ่นอาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลตําบลแมสาย เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ชวยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ บุคคล
ดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย
และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถกู ตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให
ผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกหรือระงับเหตุ
นั้นไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ

หมวด ๔

-๕-

บทกําหนดโทษ
____________
ขอ ๑๓ ผูใ ดฝาฝนขอ ๖ ขอ ๗ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๔ ผูใดฝาฝน ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือ
หลักฐานหรือขอขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจา
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ตามเทศบัญญัติ ขอ ๑๑ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๙ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามเทศบัญญัติขอ ๑๒ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษตาม
มาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงนาม) นายไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
เห็นชอบ
(ลงนาม) นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง
(นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง)
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

