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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  ว่าด้วยการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ .ศ .  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเตยและนายอําเภอสามพราน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยนับแต่วันที่ได้ประกาศ
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 

ข้อ  ๓  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล   
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการกระทํา

เคร่ืองหมายระบุตัวสัตว์  ภาพถ่าย  อุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
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  “การจดทะเบียนสัตว์”  หมายความว่า  การนําสัตว์หรือใบรับรอง  แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียด  ประวัติการฉีดวัคซีน  การทําหมันและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสัตว์   
พร้อมจัดทําบัตรประจําตัวสัตว์ 

  “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา  
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

  “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยสัตว์อยู่นอก    
สถานที่เลี้ยง  โดยปราศจากการควบคุม 

  “เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  เขตที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่ 
เจ้าบ้านยินยอมให้สัตว์พักอาศัยต้องนําสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานท่ีใน
ลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

  “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความว่า  สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย  เช่น  รอทไวเลอร์  พิทบลูเทอเรีย  

บลูเทอเรีย  บางแก้ว  ฟล่าบราซิลเรียโร  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  และให้หมายความ 
รวมถึงสุนัขที่มีประวัติทําร้ายคน  หรือพยายามทําร้ายคน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ 

ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ  ๖  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น  หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สุนัข 
  (๒)  แมว 
  (๓)  โค 
  (๔)  กระบือ 
  (๕)  นก 
  (๖)  สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่าง  ๆ   
  (๗)  สัตว์น้ําควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
ข้อ  ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๖  ในที่หรือทางสาธารณะ      

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยโดยเด็ดขาด 
 

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนสัตว์ 

ข้อ  ๘  เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องนําสัตว์หรือใบรับรอง  แล้วแต่กรณี  ไปย่ืนขอจดทะเบียน   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  ภายใน  
๙๐  วันนับแต่วันที่สัตว์เกิด  หรือภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่นําสัตว์มาเลี้ยงในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางเตย   
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ข้อ    ๙  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําขอจดทะเบียนแล้ว  ปรากฏว่า
หลักฐานถูกต้องให้ออกบัตรประจําตัวตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๑๐  กรณีดังต่อไปนี้  ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ดําเนินการภายใน  ๓๐  วัน 
   (๑)  เม่ือมีการย้ายที่อยู่ของสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเข้าในเขตหรือย้ายออกนอกเขต  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

   (๒)  เม่ือบัตรประจําตัวสัตว์สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  หรือสถานที่อื่นใดตามท่ี     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อทําบัตรใหม่ 

   (๓)  ในกรณีสุนัขซึ่งไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษทําร้ายคนหรือพยายามทําร้ายคน       
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย   
หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสัตว์ 

ในกรณีที่สุนัขทําร้ายคนให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้โดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่สัตว์ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตาย  เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่สัตว์ตาย 

ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่สัตว์ขึ้นทะเบียนไว้แล้วสูญหาย  ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่สัตว์สูญหาย  หากเจ้าของสัตว์พบสัตว์ที่หายแล้วต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน  ๓  วันนับแต่วันพบสัตว์ 

ข้อ  ๑๓  การแจ้งตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  เจ้าของสัตว์อาจแจ้งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
ข้อ  ๑๔  การเลี้ยงสัตว์ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
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   (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

   (๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ    
เป็นประจํา  ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

   (๓)  ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีนสัตว์จากสัตวแพทย์  หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ      
จากสัตวแพทย์  หรือผู้ประกอบการโรคสัตว์ตามกําหนดเวลา 

กรณีสุนัขต้องนําสัตว์ที่มีอายุระหว่าง  ๒  -  ๔  เดือน  ไปฉีดวัคซีนคร้ังแรกและได้รับการฉีดวัคซีน 
คร้ังต่อไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

กรณีสัตว์ควบคุมอื่นต้องให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   (๔)  เม่ือสัตว์ตายลง  เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ      

เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น  ควัน        
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 

   (๕)  จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อสัตว์    
มาสู่คน 

   (๖)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  
โดยปราศจากการควบคุม   

กรณีเป็นสัตว์ดุ ร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่ บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์   
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

   (๗)  ไม่นําสัตว์ เลี้ยงออกมานอกสถานที่ เลี้ยงสัตว์ของตน  เว้นแต่เฉพาะเพื่อ       
การเคลื่อนย้ายสัตว์  และได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๘)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือรําคาญแก่ผู้อื่น  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ      
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 



 หน้า   ๒๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ  ๑๕  การเลี้ยงสัตว์  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวน
มาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ  ๖  อย่างเคร่งครัด  เพื่อการดูแลสภาพ     
หรือสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค        
หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะของอาคาร  และเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

  (๒)  ให้ดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  มิให้มีจํานวนเกินสมควร      
จนเป็นเหต ุ ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๓)  ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือแหล่งน้ํา  ทางน้ํา       
ลําคลอง  แม่น้ํา  เป็นต้น  มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  (๔)  ต้องจัดหาที่รองรับขยะ  ปฏิกูลและมูลฝอย  ตลอดจนกําจัดขยะ  ปฏิกูลมูลฝอย  
ให้ถูกสุขลักษณะมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  (๕)  ต้องทําความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์  สถานที่เพาะเลี้ยง  และบริเวณโดยรอบไม่ให้
เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  แมลง  ยุง  หรือสัตว์นําโรคอื่น  ๆ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

  (๖)  จัดให้มีระบบการป้องกันเหตุรําคาญจากกลิ่น  เสียง  แสง  รังสี  ความร้อน  สิ่งมีพิษ    
ความสั่นสะเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

  (๗)  ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

หมวด  ๔ 
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ  ๑๖  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน  

สาธารณสุข  มีอํานาจดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 

   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง    

เป็นหนังสือ  หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ  หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

   (๒)  เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา

ทําการเพื่อตรวจสอบ  หรือควบคุมเพื่อเป็นไปตามข้อบัญญัติ  และให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง 

หรือเรียกหนังสือ  หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

   (๓ )   แนะนําให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามเ ง่ือนไข 

หรือข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัตินี้ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  ๗

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย  ๓๐  วัน      

เม่ือพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  หรือสัตว์อื่น  

หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควร

แก่กรณีก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขาย  หรือขายทอดตลาดเม่ือได้หักค่าใช้จ่าย 

ในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขาย  หรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหน่ึง  และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย       

ต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 



 หน้า   ๒๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
ข้อ  ๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๒๐  บรรดาค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  รายได้อื่น ๆ  ตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ    

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วิทยา  ชิวค้า 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 


