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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การควบคุมแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. 2550
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด ว่าด้วย การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุ ลาย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 56 (1) มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50 (4) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 20 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลนครปากเกร็ ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ ด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ลาย พ.ศ.2550”
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิ ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ดแล้ว เจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัด หรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ น ค้า
ถุ ง พลาสติ ก ภาชนะใส่ อ าหาร เถ้า มู ล สั ต ว์ หรื อ ซากสั ต ว์ รวมตลอดถึ ง สิ่ ง อื่ น ใด ที่ เ ก็บ กวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
“ภาชนะที่มีน้ าํ ขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่ งของที่ใช้อยูใ่ นอาคาร
หรื อนอกอาคาร และมีน้ าํ ขังอยู่ เช่น โอ่ง ตุ่มนํ้า ถังซีเมนต์ในห้องนํ้า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง ถ้วย
รองขาตู ้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็ นต้น
“เศษวัสดุ ที่มีน้ าํ ขัง” หมายความว่า มู ลฝอยหรื อเศษสิ่ งของที่ มิไ ด้ใ ช้แ ล้ว
ในอาคาร หรื อนอกอาคาร และมีน้ าํ ขังอยู่ เช่น กระป๋ อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็ นต้น
หรื อชิ้นส่ วนของวัสดุดงั กล่าวที่มีน้ าํ ขังอยู่
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้า น เรื อน โรง ร้ า น แพ คลัง สิ น ค้า
สํานักงาน หรื อ สิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรื อเข้าใช้สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรื อใช้สญ
ั จรได้
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“แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าํ ขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า
7 วัน ซึ่ งยุงลายสามารถวางไข่ และพัฒนาเป็ นลูกนํ้าได้ หรื อ แหล่งที่ตรวจพบลูกนํ้า หรื อตัวโม่งยุงลาย
ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
“เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด ที่
รับผิดชอบงานสาธารณสุ ข โดยมิได้เป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุ ข
“ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็ นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ข้อ 5. ห้ามมิ ให้ผูใ้ ด ทิ้ง หรื อทําให้มีข้ ึน ซึ่ งมูลฝอย ภาชนะที่มีน้ าํ ขัง เศษวัสดุ ที่มี
นํ้าขัง หรื อมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังนํ้าได้ ในที่หรื อทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรื อในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลนครปากเกร็ ดจัดไว้ให้
ข้อ 6. เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองอาคาร หรื อเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้
มีมูลฝอย เศษวัสดุที่มีน้ าํ ขัง หรื อมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังนํ้าได้ ในอาคารหรื อเคหสถาน รวมทั้งบริ เวณ
รอบ ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิ ด หรื อบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรื อวิธีการอื่นใด
ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข หรื อผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งแนะนํา
ข้อ 7. เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง อาคาร เคหสถาน หรื อสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งนํ้าที่อาจ
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย จะต้องดูแลมิให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
ข้อ 8. เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดู แลทําความสะอาดภาชนะ
ที่มีน้ าํ ขัง เช่น เปลี่ยนนํ้าในแจกัน ถ้วยรองขาตูก้ บั ข้าว ถังซีเมนต์ในห้องนํ้า อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา และ
ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ าํ ขัง อย่างน้อยทุก 7 วัน หรื อใส่ สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ และจัดให้มี
ฝาปิ ด ตุ่มนํ้าโอ่งนํ้า ที่มีอยูใ่ นอาคารและเคหสถาน
ข้อ 9. ในกรณี ที่เทศบาลนครปากเกร็ ด ได้จดั เจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคารหรื อ
เคหสถานหรื อสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร เคหสถาน หรื อสถานที่น้ นั จะต้องให้ความ
ร่ วมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 10. ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง
ข้อ 11. ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอาํ นาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
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ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
เชิดวิทย ฤทธิประศาสน
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เ ทศบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ เนื่ อ งจากปรากฏว่ า มี ก ารเจ็ บ ป่ วย
เป็ นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ งอาจจะแพร่ ระบาดได้ โดยมียงุ ลาย
เป็ นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลนครปากเกร็ ด จึงจําเป็ นที่ตอ้ งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
อันได้แก่ ภาชนะที่มีน้ าํ ขัง หรื อ เศษวัสดุ ที่มีน้ าํ ขัง และภาชนะรองรั บนํ้าอื่ นๆในอาคาร หรื อบริ เวณ
บ้านเรื อน ซึ่ งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนนํ้าเป็ นประจํา หรื อใส่ สารเคมี ก็จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายได้
จึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี

