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สําเนา 
เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 

เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย 
พ.ศ. 2550 

.................................... 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  ว่าดว้ย  การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ยงุลาย  ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด   
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  60   ประกอบมาตรา  56 (1)  มาตรา  53 (1) และ
มาตรา  50 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด   
และผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า “เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  เร่ือง การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย พ.ศ.2550” 
  ขอ้ 2.  เทศบญัญติัน้ีใช้บงัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นับแต่วนัท่ีไดป้ระกาศ           
ไวโ้ดยเปิดเผย ณ  สาํนกังานเทศบาลนครปากเกร็ดแลว้ เจด็วนั 
  ขอ้ 3.  บรรดาเทศบญัญติั  กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบและคาํสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้
ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผา้  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใด  ท่ีเก็บกวาด           
จากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสตัว ์หรือท่ีอ่ืน 
   “ภาชนะท่ีมีนํ้ าขงั”  หมายความว่า  อุปกรณ์  ของใช ้ ส่ิงของท่ีใชอ้ยูใ่นอาคาร 
หรือนอกอาคาร และมีนํ้าขงัอยู ่ เช่น  โอ่ง  ตุ่มนํ้า  ถงัซีเมนตใ์นหอ้งนํ้า  แจกนั  ภาชนะเล้ียงพลูด่าง  ถว้ย
รองขาตู ้ จานรองกระถางตน้ไม ้ อ่างบวั  อ่างเล้ียงปลา  เป็นตน้ 

“เศษวสัดุท่ีมีนํ้ าขงั”  หมายความว่า  มูลฝอยหรือเศษส่ิงของท่ีมิได้ใช้แลว้      
ในอาคาร หรือนอกอาคาร  และมีนํ้ าขงัอยู่  เช่น  กระป๋อง  ยางรถยนตเ์ก่า  ไห  กระถาง  ขวด  เป็นตน้  
หรือช้ินส่วนของวสัดุดงักล่าวท่ีมีนํ้ าขงัอยู ่
   “อาคาร”  หมายความว่า   ตึก   บ้าน   เ รือน   โรง   ร้าน   แพ   คลังสินค้า  
สาํนกังาน  หรือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยู ่หรือเขา้ใชส้อยได ้
                  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ี หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน ์หรือใชส้ญัจรได ้
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   “แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย” หมายความวา่ สภาวะท่ีมีนํ้ าขงัไดใ้นระยะเวลาท่ีเกินกว่า  
7  วนั ซ่ึงยุงลายสามารถวางไข่ และพฒันาเป็นลูกนํ้ าได ้ หรือ แหล่งท่ีตรวจพบลูกนํ้ า หรือตวัโม่งยุงลาย
ตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไป 
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
   “เจา้พนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนักงานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง    
ใหป้ฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ี
รับผดิชอบงานสาธารณสุข โดยมิไดเ้ป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายสาธารณสุข 
   “ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง”  หมายความว่า พนกังานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้เป็นเจา้พนกังานตามมาตรา  44  วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535   

ขอ้ 5.  ห้ามมิให้ผูใ้ด ท้ิง หรือทาํให้มีข้ึน ซ่ึงมูลฝอย  ภาชนะท่ีมีนํ้ าขงั  เศษวสัดุท่ีมี      
นํ้ าขงั หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีอาจขงันํ้ าได ้ในท่ีหรือทางสาธารณะ เวน้แต่ในท่ีหรือในถงัรองรับมูลฝอยท่ี
เทศบาลนครปากเกร็ดจดัไวใ้ห ้
  ขอ้ 6. เจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ตอ้งเก็บกวาดและดูแลมิให ้     
มีมูลฝอย  เศษวสัดุท่ีมีนํ้ าขงั  หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีอาจขงันํ้ าได ้ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ   
รอบ ๆ ทั้งน้ีโดยเกบ็ลงถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผกูรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใด
ท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  หรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งแนะนาํ 
  ขอ้ 7. เจา้ของหรือผูค้รอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีแหล่งนํ้ าท่ีอาจ
เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  จะตอ้งดูแลมิใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย 
  ขอ้ 8. เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร เคหสถาน ตอ้งดูแลทาํความสะอาดภาชนะ       
ท่ีมีนํ้ าขงั เช่น เปล่ียนนํ้ าในแจกนั ถว้ยรองขาตูก้บัขา้ว  ถงัซีเมนตใ์นหอ้งนํ้ า  อ่างบวั  อ่างเล้ียงปลา  และ 
ภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีนํ้ าขงั อย่างน้อยทุก 7 วนั หรือใส่สารท่ีป้องกนัการวางไข่ของยุงลายได ้และจดัให้มี    
ฝาปิด  ตุ่มนํ้าโอ่งนํ้า ท่ีมีอยูใ่นอาคารและเคหสถาน 
  ขอ้ 9. ในกรณีท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีไปทาํการกาํจดัยงุในอาคารหรือ
เคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้น จะตอ้งใหค้วาม
ร่วมมือและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
  ขอ้ 10. ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ 5  และขอ้ 6  ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  มาตรา  73  วรรคสอง 
               ขอ้ 11. ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ 7  ขอ้ 8   และขอ้ 9  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
   ขอ้ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด   เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
และใหมี้อาํนาจออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ   ประกาศหรือคาํสัง่ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
 



 103

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2550 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักด์ิ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
      เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย  ฤทธิประศาสน 
   (นายเชิดวิทย ์ ฤทธิประศาสน์) 
                    ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี  เ น่ืองจากปรากฏว่า  มีการเจ็บป่วย                   
เป็นโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงอาจจะแพร่ระบาดได ้โดยมียงุลาย
เป็นพาหะของโรคติดต่อน้ี เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจาํเป็นท่ีตอ้งควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลาย    
อนัไดแ้ก่ ภาชนะท่ีมีนํ้ าขงั หรือ เศษวสัดุท่ีมีนํ้ าขงั และภาชนะรองรับนํ้ าอ่ืนๆในอาคาร หรือบริเวณ
บา้นเรือน ซ่ึงหากไม่มีการดูแลเปล่ียนนํ้ าเป็นประจาํ หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายได ้
จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 


