
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว ์

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลท่าสะท้อนและนายอ าเภอพุนพิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนแล้วเจ็ดวัน   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบญัญัต ิ ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ไดต้ราไวแ้ล้ว

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่น 

 “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโต 

และมีชีวิตอยู่ได้เพ่ือไว้ขายหรือการค้าหรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นงานอดิเรกการมีสัตว์ไว้  

ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น  

ที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

้หนา   ๒๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ 

หรือที่อื่นจากชุมชน 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามข้อบัญญัตินี้ 

 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการท้องถิ่น   

ข้อ  ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน

โดยเด็ดขาด  ได้แก่ 

 (๑)  งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 

 (๒)  ปลาปิรันยา 

 (๓)  คางคกไฟ 

 (๔)  สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ   

 (๕)  สัตว์มีพิษร้ายอื่น ๆ   

 (๖)  สุนัข 

 (๗)  แมว 

 (๘)  โค 

 (๙)  กระบือ 

้หนา   ๒๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๑๐)  สุกร 

 (๑๑)  ไก่ 

 (๑๒)  เป็ด 

 (๑๓)  นก 

 (๑๔)  แพะ 

 (๑๕)  แกะ 

 (๑๖)  สัตว์อื่น ๆ   

 (๑๗)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม   ทั้งนี้   

โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

ข้อ  ๖ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม  

ตามข้อ  ๕  โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดจ านวน  ประเภท  และชนิดของสัตว์เลี้ยง 

 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ  ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตวท์ี่มั่งคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์

โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ า

และบ าบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม  

จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  

เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น  ควัน  

และไม่เป็นเหตุให้เกิดการเปื้อนของแหล่งน้ า 

้หนา   ๒๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง  

โดยปราศจากการควบคุม  หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่  

และต้องควบคุมดูแล  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์  

และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

ข้อ  ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก  

เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  ๗  อย่างเคร่งครัด  เพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค  

หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครก  

ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 

 (๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ต้องไม่ท าให้เกิด  

กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

 (๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่พันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว์น าโรคอื่น ๆ  

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

 (๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

ขอ้  ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  ๘  ต้องได้รับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

้หนา   ๒๔๖
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง

อากาศถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ   ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุร าคาญ

ต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง 

ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

 (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๕๐  –  ๕๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง  

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

 (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า  ๕๐๐  –  ๑,๐๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง   

ไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 

 (๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่าง  

ไม่น้อยกว่า  ๒  กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด   

พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ  ๑  ชุด 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

 (๔) เอกสารหลักฐานอื่ นที่ เ จ้ าพนักงานท้องถิ่ น เห็นสมควร เรี ยก เ พ่ิม เติ ม 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไปให้เจ้าของสัตว์  แยก  กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ   

และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  หรือห้ามเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์  เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 

้หนา   ๒๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

ข้อ  ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 

หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์

หรือปล่อยสัตว์นั้นก่อให้ เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์นั้นทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็น 

ที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนดระยะเวลา 

ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 

ข้อ  ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เอกชนหรือทางสาธารณะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อื่น  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์  

ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น

หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

ข้อ  ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ   มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ  

หรือให้ส่งหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ  หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

 (๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน   

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

 (๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออาจก่อ   

ให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้ 

โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามวรรคหนึง่ในเขตอ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทกุเรื่องก็ได้ 

ข้อ  ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก าหนดไว้ 

ข้อ  ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าสะท้อนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอ านาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะทอ้น 

้หนา   ๒๔๙
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