
หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

องคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  

และโดยอนุมัติของนายอําเภอชนบท  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมแลวหกสิบวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมหรือผูที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส  บํารุงรักษา  

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียง

โดยปราศจากการควบคุม 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการควบคุม

ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในท้องถ่ินหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

กุดเพียขอมเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

  (๑)  ช้าง (๑๔) แมว 

  (๒)  ม้า (๑๕) งู 

  (๓)  ลา  ล่อ (๑๖) จระเข้ 

  (๔)  โค (๑๗) นก 

  (๕)  กระบือ (๑๘) ปลา 

  (๖)  สุกร (๑๙) กระต่าย 

  (๗)  แพะ (๒๐) หนู 

  (๘)  กบ (๒๑) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ 

  (๙)  กวาง  คุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

   (๑๐)  ห่าน (๒๒) สั ตว์ ที่ เ ป็ นพาหะนํ าโรคหรือมี ผลกระทบ 

  (๑๑)  เป็ด  ต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน 

  (๑๒)  ไก่  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

  (๑๓)  สุนัข 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ชนิด  

และเง่ือนไขการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมการเล้ียงเพิ่มเติม  ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะ 

ในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๖ ห าม เ ล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ   ๕   ใน พ้ืน ท่ีซึ่ ง เปนที่ หรื อทางสาธารณะ   

เชน  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ํา

ทุกสายเปนตน 

ขอ ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว  

และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบ 

การระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงาน

ทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ขอ ๘ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวเปน

จํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตราย 

จากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํา  รับน้ํา

โสโครกไปใหพนจากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕)  ตองรักษาสถานที่  อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว 

นําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๙ หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง  

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะท่ีไมสงผลตอสุขภาพ  และ 

ไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไม

นอยกวา  ๕๐๐  เมตร   

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหางไม

นอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอมดวย 

หลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม  เพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตว 

ไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรในระหวาง

การจับสัตว  หากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุที่โดยพฤติการณตองเกิดขึ้น

และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรยีกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมจะพิจารณาไลเบี้ย

ความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ ๑๒ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิน่จะปดประกาศแจงให

เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว   

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  หรือที่เปดเผย   

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ขอ ๑๓ กรณีที่กักสัตวไว  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด
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สิบหาวันก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไปหรือเปนโรคติดตอที่อาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น  ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษร

แลวเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๔ สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีท่ีเจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป  

ภายในกําหนด  ตามขอ  ๑๒  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ ๑๕ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลวใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  

และนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน   

เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ ๑๖ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครอง

สถานท่ีเล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ

เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 

เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๗ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี ้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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  (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 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได   

ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๑๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเวช  ศรีวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุเพียขอม 
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