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ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๕  

__________________ 

 

 

หลักการ 

   ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลสัตว์ 
ให้ได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว์แพทย์หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน และมีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
หลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงต้องมี
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เข้มงวด มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ ของตนเอง 
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ว่าด้วยการควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑  
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและนายอ าเภอเมืองนครราชสีมา จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เรื่อง การควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๕”  

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ นับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่สุนัขของทางราชการ 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  

   “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า  สุนัข แมวหรือสัตว์อ่ืนใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   “เจ้าของ” หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครอง ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุม 
สัตว์ควบคุมด้วย 

   “วัคซีน” หมายความว่า  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 

   “เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์”  หมายความว่า  ป้ายที่แสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีน 

   “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า”  หมายความว่า  ในกรณีที่สุนัขมีอาการดุร้ายวิ่งเพ่นพ่าน 
กัดสิ่งกีดขวาง ชอบซุกซ่อนในที่มืด ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซ หรือแมว  
หรือสัตว์อ่ืนที่มีอาการดังกล่าว 

   “การปล่อย” หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์ควบคุม หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม  

   “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ ” หมายความว่า  ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ 

 



                                                                 -๒- 

 

   “สถานที่เลี้ยง”  หมายความว่า  กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น 
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

   “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า 

   (๑) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอร์เรียร์  ร็อตไวเลอร์ เป็นต้น 

   (๒) สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคน หรือพยายามท าร้ายคน 

   (๓) สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์โดยปราศจากการยั่วยุ 

   “ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตว์แพทย์”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ 

   “สัตวแพทย์” หมายความว่า  สัตว์แพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ  
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  สัตวแพทย์และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 

   “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

  ข้อ ๕  ให้เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นเขตการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

  ข้อ ๖  เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์  
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

 
 

 



      -๓- 

 

 

   (๑) ในกรณีของสุนัข ให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้น 
มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่ เกินสี่ เดื อนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้ งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในใบรับรองการฉีด 

   (๒) ในกรณีสัตว์ควบคุมอ่ืนให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์
ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ข้อ ๗ ในการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมที่เพียงพอ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต
ของสัตว์ควบคุมมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกและ  
มีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

   (๒) ควบคุมสัตว์ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

   (๓) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงรบกวน
ผู้อื่นหรือผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

   (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ควบคุมให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

   (๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ควบคุม เช่น เรื่องอาหาร รักษาความสะอาด
เป็นต้น ถ้าเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้เป็นการชั่วคราวจะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้ปกติสุข 

   (๖) เมื่อสัตว์ควบคุมตายเจ้าของจะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ า 

   (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ควบคุมเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค 
ที่เกิดจากสัตว์ควบคุมสู่คน 

   (๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ประชาชนให้เจ้าของแยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และแจ้งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ หรือสถานที่  
อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเ จ้าพนักงาน
สาธารณสุข 



 

      -๔- 

 

   (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ 
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอ่ืนโดยปราศจาก
ความยินยอม 

  ข้อ ๙ เจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ
หรือในที่อ่ืนใดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะโดยทันที 

  ข้อ ๑๐ หากเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ควบคุมอีกต่อไปจะต้องมอบสัตว์ควบคุม
ให้สถานสงเคราะห์สัตว์เป็นผู้ดูแล โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์หรือวิธีอ่ืนใดตามที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ ๑๑ ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่าสิบห้าปี หรือเกินกว่าหกสิบปีน าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่
เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุม ที่มั่นคง แข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสุนัขมิให้เข้าถึง
บุคคลภายนอก 

  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัข 
ในที่หรือทางสาธารณะในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ 
ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดั งกล่าวไว้  และให้ด า เนินการตามมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ข้อ ๑๓ เพ่ือป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือ
สถานที่ใดเพ่ือปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) สอบถามจ านวน เพศ พันธุ์ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ควบคุม 

   (๒) ในกรณีที่พบว่าสัตว์ควบคุมยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น 
ในการนี้ เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 

   (๓) น าหัวสัตว์ควบคุมที่ตาย หรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจ
ชันสูตร 

   (๔) สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมท าลายซากสัตว์ควบคุมที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝัง
หรือวิธีอ่ืนใด 

  การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ตามวรรคหนึ่งให้กระท าได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

 

 



-๕- 

 

 

  ข้อ ๑๔ เมื่อสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ 
โรคพิษสุนัขบ้า ในยานพาหนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ให้สัตว์แพทย์มีอ านาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือ 
เข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าวและมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แต่สัตวแพทย์เห็นว่า  
สัตว์ควบคุมดังกล่าว ควรได้รับการฉีดวัคซีน ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุม
นั้นได้รับการฉีดวัคซีนตาม ข้อ ๖ แล้ว เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุม
นั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

   (๒) ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าและยังมิได้มี
การกักขังสัตว์ควบคุมนั้น ให้สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้โดยเร็ว เพ่ือป้องกันมิให้แพร่
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์ต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้น 
ตามระเบียบที่ก าหนด 

(๓) ในกรณีสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตวแพทย์มีอ านาจท าลายสัตว์ 
ควบคุมนั้น 
  การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตก 

  ข้อ ๑๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 

  ข้อ ๑๖ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเกิดขึ้นกับคน ในกรณีที่สัตวแพทย์ตรวจ
พบว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  
ให้สัตวแพทย์ รีบแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยเร็วที่สุด 

  ข้อ ๑๗ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

  ข้อ ๑๘ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ควบคุมเมื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

  ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนและเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องปฏิบัติตามค าแนะน า  
ของสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๒๐ ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
 



      -๖- 

 

 

  ข้อ ๒๑ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเป็นเท็จหรือขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ ๒๒ เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อ่ืน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของสัตวแพทย์หรือไม่แจ้ง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ ๒๓ เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อ่ืน ไม่เฝ้าสังเกตอาการสัตว์ควบคุมหรือสัตว์อ่ืน  
ที่ถูกกัดไว้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ ๒๔ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบได้และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบปรับภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

  ข้อ ๒๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   

    ประกาศ  ณ  วันที่             ธันวาคม         พ.ศ.      ๒๕๖๕  

      

        

      (นายวัชรพล  จอนเกาะ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
          เห็นชอบ 

  
  
                   นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา   


