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พ.ศ. ๒๕๕๘ 
...................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลส าราญ  ว่าด้วย  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายขึ้นใช้บังคับ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐(๔) มาตรา ๕๓(๑)  และมาตรา  ๖๐  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ ประกอบ กับมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลส าราญจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลส าราญ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ดังต่อไปนี้    
  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลส าราญ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ  ๒   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลส าราญ เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  แล้ว  ๗  วัน 
  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตรา
ไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ  ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
             “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษถุงพลาสติก   
เศษภาชนะใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
            “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
             “ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า ๗ วัน 
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 
  “ภาชนะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า ยางรถยนต์เก่า ขวด ไห กระป๋อง ถ้วยรอง
น้ าและเศษวัสดุต่างๆ ที่เป็นแหล่งขังน้ าได้ 
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  “ภาชนะขังน  า ” หมายความว่า ภาชนะท่ีมีน้ าขังเป็นยุงชอบวางไข่ พบได้ท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร หรือในสถานที่มีการก่อสร้าง เช่น ถังซีเมนต์ จานหรือถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ 
แจกัน อ่างบัว อ่างล้างเท้า ยางรถยนต์ โอ่งน้ ากินน้ าใช้ บ่อซีเมนต์เก็บน้ า ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง และไม้
ประดับและอ่างน้ าพุประดับ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข” ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย ภาชนะหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้ง

กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์หรือวัสดุอื่นๆที่อาจขังน้ าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับ
มูลฝอยเทศบาลต าบลส าราญจัดไว้ให้ 

ข้อ  ๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแล มิให้มีมูล
ฝอยรวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังน้ าได้ ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้ง
บริเวณรอบๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืน
ได้เจ้าพนักงานสาธารณะสุขแนะน า 

ข้อ  ๗  ในกรณีที่เทศบาลต าบลส าราญให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัด เจ้าของ
อาคารหรือเคหสถาน มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศต าบลส าราญ เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ  ที่มีแหล่งน้ าที่อาจ
เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ข้อ  ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยน
น้ าในแจกันหรือถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืนๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก ๗ วัน หรือใส่สารป้องกันวางไข่
ของยุงได้และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน 

ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ไปก าจัดยุง ในอาคารหรือ
เคหสถานหรือสถานที่ไดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ  ๑๑   ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณะสุข เห็นว่า  
อาคารเคหสถาน หรือสถานที่อ่ืนใด มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่
นั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามสมควรได้ หากผู้ได้รับค าสั่ง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไปด าเนินการแก้ไขเองได้  เพ่ือการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
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ข้อ  ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ ๕  ข้อ ๖  ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ  ๑๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๑๓  ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   8    เดือน     พฤษภาคม   พ.ศ.  2558       

 
      นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ 
      (นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ) 

               นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 

 
 
 

 


