
 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
เรื่อง  การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลคลองพลูโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ   

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู   

หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแล  เอาใจใส  

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยใหสัตวอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือท่ีเล้ียงสัตวอื่น 

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ชาง 

  (๒) มา 

  (๓) สุนัข 

  (๔) โค 

  (๕) กระบือ 

  (๖) สุกร 

  (๗)แพะ 

  (๘) กบ   



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙) กวาง 

  (๑๐) หาน 

  (๑๑) เปด 

  (๑๒) ไก 

  (๑๓) แมว 

  (๑๔) งู 

  (๑๕) จระเข 

  (๑๖) นก 

  (๑๗) ปลา 

  (๑๘) กระตาย 

  (๑๙) หนู 

  (๒๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

  (๒๑) สัตวที่ เปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการ  ชนิด  

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะ 

ในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๗ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๖  ในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ  เชน  บริเวณ

ถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ําทุกสาย  ศาสนสถาน  เปนตน 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ํา  และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๒๔ 
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  (๒)  รักษาสถานที่เ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมหรือหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสรมิภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไป 

ไมถึงตัวสัตว  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหามเล้ียง 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ัง

ขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

 

ขอ ๙ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด   

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายรับน้ําโสโครก

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 
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   (๓)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

   (๔)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

   (๕)  ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น  ๆ 

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

   (๖)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๙  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้น 

เปนบริเวณที่โปรง  อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน   

ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะท่ี 

ไมสงผลตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ํา

สาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวไมเกิน  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

   (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร   

   (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

   (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  

๒  กิโลเมตร   

โดยย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน  

ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด  ไดแก 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน  การครอบครองท่ีดินหรือหนังสือแสดง 

การใชประโยชนจากที่ดิน 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)   เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกหรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

         

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตว

ไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจ

เปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่ งหนี   หรือเกิดอุบัติ เหตุอื่นใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุที ่

โดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการ

บริหารสวนตําบลคลองพลูจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูจะพิจารณาไลเบี้ย  

ความรับผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ ๑๓ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๒  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให

เจาของสัตวทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว  

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูหรือที่เปดเผย   

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของสัตวใหสัตวนั้น

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด

สิบหาวันก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจ 

เปนอันตรายแกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็น 

เปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๑๕ สัตวใดท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป 

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๓  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ ๑๖ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียง 

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  นอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

จับสัตวและนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังให ผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่น 

วาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ ๑๗ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะอันกอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอ่ืนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครอง

สถานที่เล้ียงสัตว  ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ

เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 

เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

ขอ ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)   มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่นั้นแนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประวิง  วฒันแพทย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองพลู 


