
 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว       

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง   

และนายอําเภอคง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่

ตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 
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  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแล 

เอาใจใส  บํารุงรักษา  ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตวใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

    “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ  ๕  หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุนัข  แมว   

ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  รับผิดชอบดูแล 

การเล้ียงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ  หรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนที่เล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๖  ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สุนัข 

  (๒)  แมว 

  (๓)  ชาง 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  แกะ 

    (๗)  แพะ 

    (๘)  สุกร 

    (๙)  ไก 

    (๑๐)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท  และชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองคง 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๖  

โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มัน่คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนดิของสัตว  

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

    (๓)  เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

    (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

    (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคมุ  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว  

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
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  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

ขอ ๙ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค  

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้าํรบัน้าํโสโครก

ไปใหพนจากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบาํบัดน้าํเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕) ตองรักษาสถานท่ี  อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวนั  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๑๐ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๙  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวา  สถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง  

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด  พรอมดวย

หลักฐานดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตว  แยก  กักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนํา

โดยเครงครัด 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง   

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองคง 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๓  เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว  และสถานที่เล้ียงสัตวของตน  มิใหกอเหตุรําคาญ

แกผูอื่น 
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ขอ  ๑๔  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในที่

หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  หรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว 

และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บหากเปนเหตุท่ี 

โดยพฤติการณตองเกิดขึ้น  และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองคงจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น   

กรณีตามวรรคสองถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีสามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว

บุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงจะพิจารณาไลเบี้ย

ความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๕  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๔  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน  ๓๐  วันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศ 

ไวที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงหรือที่เปดเผยเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วันแลวไมมีผูใด 

มาแสดงตัวเปนเจาของสัตวใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

ขอ  ๑๖  กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด  

๓๐  วันก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด  

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไปหรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจทําลายได 

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๔  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองคง  ตามจํานวนที่จายจริงดวย 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว   

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถิน่จะส่ังใหผูนัน้หยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่น 

วาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวันเวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ  ๑๘  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ตอผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๙ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข   

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ   ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ

เพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ  

หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

  (๓) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๔) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนได 

โดยไมตองใชราคา 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๐  ผูใดไมปฏิบัตติามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สายัณห  มานกลาง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองคง   
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