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ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
     เรื่อง การใชเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย 

พุทธศักราช 2561 
 

  ดวย เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  ไดตราเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงพุทธศักราช 2561โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแลในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 29 
สิงหาคม 2561 และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดปตตานีพิจารณาตามความในมาตรา 62 แหงพระราชบัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) 
 

   ดังนั้น   เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2542) เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึง
ประกาศใชเทศบัญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงพุทธศักราช 2561 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  3   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

                                                               
                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

                                    ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
                                     นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พทุธศักราช 2561 

------------------------------------------- 
หลักการ 

 
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พุทธศักราช 2561 นั้น สําหรับใชบังคับใน

เขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

เหตุผล 
 

          ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีอัตราการ
ปวยของโรคไขเลือดออก 3 ปยอนหลัง (2559-2561) คิดเปน 369.89,283.04,30.75 ตอแสน
ประชากร เปนอันดับที่ 1 และ 2 ของอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้ของ
ยุงลาย อันไดแก มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ําได เชน เศษกระปอง กะลามะพราว ยางรถยนต และเศษภาชนะอื่นๆ 
เปนตน รวมทั้งแหลงน้ํา ที่อาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ ในอาคาร
หรือบริเวณบานเรือน ซึ่งหากไมมีการเปลี่ยนน้ํา  เปนประจําทุก 7 วัน หรือใสสารเคมีก็จะเปนแหลงเพาะพันธุ
ของยุงลาย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (4) และ มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 เพ่ือประโยชนในการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายซึ่งเปน
พาหนะของโรคไขเลือดออก จึงตราเทศบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พทุธศักราช 2561 

........................................................ 

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย           
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (4) และ มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูวาราชการจังหวัด
ปตตานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้

          ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย พ.ศ. 2561 

          ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล เม่ือไดประกาศ ไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  แลว 7 วัน 

          ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่ อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

 “อาคาร” หมายความวาตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางที่มิใชของเอกชนและประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา 7 วัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม    
พ.ศ.2560 
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          ขอ 5 หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหเกิดข้ึนซึ่งมูลฝอยที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  อาทิ กระปอง 
กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอื่นๆ ท่ีขังน้ําไดในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดไวให 

          ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถานตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยที่อาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ําไดในเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ
รอบๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใด         
ที่เจาหนาที่สาธารณสุขแนะนํา 

          ในกรณีที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจาของเคหสถานมีหนาที่
เสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยดวย 

          ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหลงน้ําที่อาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายจะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  

          ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําในแจกัน ถวย
รองขาตูกับขาว ภาชนะอ่ืนๆ  ที่มีน้ําขัง อยางนอยทุกเจ็ดวัน หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได และจัด
ใหมีฝาปดตุมน้ํา ท่ีมีอยูในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งขอปฏิบัติอ่ืนๆที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลประกาศกําหนด 

          ขอ 9 ในกรณีที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดเจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคารเคหสถาน หรือ
สถานที่ใดๆ เจาของหรือผูที่ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะตองใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 ขอ 10 ในกรณี ที่เกิดโรคไขเลือดออกระบาดหรือสงสัยวาจะเกิดโรคไขเลือดออกใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานสาธารสุข หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง เพ่ือใหปฏิบัติการควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย เขาไปในอาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใดในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทกําหนดโทษ 

 

  ขอ 11 ผูใดฝาฝน เทศบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวังโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  

  ขอ 12 ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ........3..........เดือน.......ตุลาคม...........พ.ศ.2561 
 
 

          (ลงชื่อ)     
                                                     (นายบันเทิง  ลองจันทร)                                                                                  
                                                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่

       นายกเทศมนตรี ตําบลรูสะมิแล
                               

เห็นชอบ                       
          (ลงชื่อ)............................................................ 
                      ( นายวีรจันทร   เพ็งจันทร) 
                       ผูวาราชการจังหวัดปตตานี 
 


