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บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางเดือ่ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
  

หลกัการ 
 เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                     
ใช้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ในเรื่องของประเภทของสัตว์ที่ห้ามเลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกัน
เหตุรําคาญและการปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข               
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อว่าด้วย เรื่องการควบคุมการเลี้ยง             
หรือปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 
 เน่ืองจากโรคที่เกิดจากสัตว์มีการติดต่อกันได้ทั้งจากสัตว์สู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน ข้อบัญญัติน้ี                  
จึงมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและป้องกันอันตราย
จากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์ทุกชนิดที่คนเรานํามาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อย               
อาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด   
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้กําหนดการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                
ให้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นตามระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยจากการเป็นโรคต่างๆ  ดังน้ันการตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ .ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น                     
เพ่ือให้มีผลบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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                                     ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลบางเดื่อ 
                                        เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ 
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล                
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๗)               
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเด่ือโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อ และนายอําเภอบางปะหัน             
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง            
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อ เมื่อได้ประกาศไว้โดยนับแต่              
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ             
ในส่วนที่ได้ตราแล้วในข้อบัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ี 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ข้อบัญญัติน้ี 
“ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ

แต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ                   
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่า                   
การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความรวมถึง           
ผู้ซึ่งแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่สัตว์แพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานท่ี             
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการควบคุมของ

เจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
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ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสตัว์ในพ้ืนที่จึงให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล                    
บางเด่ือเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) สุนัข 
(๒) แมว 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร 
(๖) ไก่ 
(๗) เป็ด 
(๘) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติมทั้งน้ี โดยอาจควบคุม
การเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หน่ึงหรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 

ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕               
โดยให้มีมาตรการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
(๒) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการปล่อยสัตว์ 
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์โดย                

มีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ํา 
และบําบัด ของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจน 
เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็น 
แหล่งเพาะพันธ์ุแมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งน้ี โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเป้ือนของแหล่งนํ้า 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคในสตัว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ 
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(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ
ควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อ่ืนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล กรณี
เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง
โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือรําคาญแก่ผู้อ่ืนไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 

ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมาก 
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานท่ีที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเช้ือโรค หรือเหตุรําคาญอันเกิด
จากการเลี้ยงสัตว์ ดังน้ี 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องทํารางระบายนํ้ารับนํ้าโสโครก 
ไปให้พ้นจากทีน้ั่นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายนํ้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งนํ้าสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบําบัดนํ้าเสียให้เหมาะสม ทั้งน้ี ต้องไม่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง            

ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(๔) ต้องทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
(๕) ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธ์ุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นําโรคอ่ืน ๆ และต้อง

เก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถกูสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการอนุญาตตามวรรคหน่ึงน้ันต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ันเป็นบริเวณที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร 
ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถานสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีของราชการ
อ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าว             
และแหล่งนํ้าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด            
ความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ต้ังแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า                  
๕๐๐ เมตร 

(๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า                  
๑ กิโลเมตร 
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 (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า                     
๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเง่ือนไขที่กําหนดพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปน้ีอย่างละ ๑ ชุด 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงน้ันเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล
ทั่วไปให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์น้ันไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา           
โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หน่ึง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล           
บางเด่ือยกเว้นการปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลีย้งสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน 

ข้อ ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติน้ี หรือคําสั่งของ                   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่มีอํานาจสั่ง              
ให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
น้ันจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้น้ันหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้             
ตามสมควร 

ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อ
ผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานท่ีเลี้ยงสัตว์
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้นหรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งน้ัน 
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ข้อ ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัติน้ี           
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือให้               
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ          
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ีหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕           
ในการน้ีให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของเจ้าของหรือ                  
ผู้ครอบครองสถานที่น้ัน 

(๓) แนะนําให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อบัญญัติน้ี 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

(๕) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้                
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง                    
ในเขตอํานาจของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจปรับได้ตามอัตรา                
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข              
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและให้มี
อํานาจออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    

                             (ลงช่ือ) 

                                        (นายบํารุง โพธ์ิศิลา) 
                                        นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางเด่ือ 

 - เห็นชอบ 
 
 (ลงช่ือ)  
             (นายเดชาธร เชาว์เลขา) 
              นายอําเภอบางปะหัน 
 


