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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้   
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งและนายอําเภอหนองสองห้อง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง  เรื่อง  การกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงเค็งแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เล้ียงสัตว์
หรือที่อ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง  ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งหรือผู้ที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลดงเค็งแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง  เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนาํส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บ
มิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง  เว้นแต่เป็น 
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกล่ินเหม็น
รั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซ่ึงพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
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สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๓  ต้องกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรอืได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งกําหนด 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขนและเงื่อนไขการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงเค็งกําหนด 

ข้อ ๑๘ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.๒ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๐ ในการให้บริการตามใบอนุญาต   ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนัง สือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาใน 
การให้บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่เกินกําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสุดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๑ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๗  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๐ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ 
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๔  ใบอนุญาตให้มีอาย ุ ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๖ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต   ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วยและให้มี 

วัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๑ 



 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๒ 

(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 

(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะต้องถูกส่ัง

พักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๔ ผู้ ใด ฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๒๗  หรือข้อ  ๒๙  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓๑   

วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นเป็นไปตามความในข้อ  ๓๒   
ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นเป็นไปตามความในข้อ  ๓๓   
ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงเค็ง 


