
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร  

สวนตําบลบางคนทีโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลบางคนทีและนายอําเภอบางคนท ี 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลบางคนที  เรื่อง  การควบคมุ

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที   

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ   

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหสัตว 

อยูนอกสถานที่เล้ียงโดยปราศจากการควบคุม   

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย   

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือท่ีเล้ียงสัตวอื่น 

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

 (๑)  ชาง (๑๒)  ไก   

 (๒)  มา (๑๓)  สุนัข 

 (๓)  ลา  ลอ (๑๔)  แมว 

 (๔)  โค (๑๕)  งู 

 (๕)  กระบือ (๑๖)  จระเข 

 (๖)  สุกร (๑๗)  นก 

 (๗)  แพะ (๑๘)  ปลา 

 (๘)  กบ (๑๙)  กระตาย 

 (๙)  กวาง (๒๐)  หนู 

 (๑๐)  หาน (๒๑)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 

 (๑๑)  เปด  ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

  (๒๒)  สัตวท่ีเปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

   หรือเปนอนัตรายตอประชาชนตามที่เจาพนกังานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการ  ชนิด   

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใด

ทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๖ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๔  ในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ  เชน  บริเวณ

ถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ําทุกสาย  เปนตน 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ  

 (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

 (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

 (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

ขอ  ๘  กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด   

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรค  หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๔)  ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ    

 (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๙  หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง  

อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น  ๆ  ในระยะท่ีไมสงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุ

รําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร   

 (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

 (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยกหรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ  ๑๑ ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  ผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนที่ตามขอ  ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตวและนําสัตว 

ไปกักไวในที่สําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณ

ตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการบริหาร 

สวนตําบลบางคนทีจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคกอน  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีจะพิจารณา 

ไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๒  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศ 

แจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว  

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีหรือท่ีเปดเผย  เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลว 

ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

ขอ  ๑๓  กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิน่จะจัดการขายหรอืขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด

สิบหาวันก็ไดเงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๑๔  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีท่ีเจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป  

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๓  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

 ขอ  ๑๕  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตว 

ไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด 

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  และนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจ

แกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง   

ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังให

หยุดดําเนินการทันที 

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๖  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครอง

สถานท่ีเล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด 

เพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนด

วิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

 (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา   

ใหเจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึง่  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตาํบลบางคนที  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรือ่งก็ได 

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๑๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับไดตามอัตราที่

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนดไว 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เรณู  เล็กนิมิตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางคนที   

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑


