
 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังดง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังดง  วาดวยการควบคุมการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลวังดงโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังดงและนายอําเภอ

เมืองกาญจนบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังดง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังดงตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังดงแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที ่

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลวังดง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ชาง 

  (๒) มา 

  (๓) ลา  ลอ 

  (๔) โค 

  (๕) กระบือ 

  (๖) สุกร 

  (๗) แพะ 

  (๘) แกะ 

  (๙) กวาง 

  (๑๐) หาน 

  (๑๑) เปด 

  (๑๒) ไก 

  (๑๓) สุนัข 

  (๑๔) แมว 

  (๑๕) งู 

  (๑๖) จระเข 

  (๑๗) นก 

  (๑๘) ปลาเล้ียงชนิดตาง ๆ 

  (๑๙) กระตาย 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒๐) หนู 

  (๒๑) สัตวมีพิษ  สัตวเล้ือยคลานและสัตวรายตาง ๆ 

  (๒๒) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาต 

จากกรมปาไม 

  (๒๓) สัตวท่ีเปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตรายตอประชาชน

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการชนิด   

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะ 

ในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลวังดง 

ขอ ๕ หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวตามขอ  ๔  ในพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีหรือทางสาธารณะ  เชน  

บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ําทุกสาย   

เปนตน 

ขอ ๖ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิดของสัตว  

และมีขนาดเพียงพอแกการดาํรงชีวติของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ํา

และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถกูสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน 

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจาก

การควบคุม  กรณีเปนสัตวรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกงที่บุคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  และมีปายเตือน

ใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘) ปฏิบัติการอืน่ใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังดง 

ขอ ๗ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๖  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล

สภาพสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบาํบัดน้าํเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

จนสรางความเดือนรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในสภาวะอันดีเสมอ 

  (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๘ หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๗  ตองไดรับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นการอนุญาต 

ตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง  อากาศถายเทสะดวก   

มีตนไมใหรมเงาพอสมควรตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถานโบราณสถาน  สถาบันการศึกษา   

โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน   

โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐ – ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว  กวา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  กวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนดพรอมดวย

หลักฐาน  ดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔) เอกสารหรอืหลักฐานอื่นที่เจาพนกังานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม  เพ่ือประกอบพิจารณา 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน 

สาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๔  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูท่ีไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับสัตว 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรในระหวางการจับสัตว  หากสัตววิ่งหนี 

หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลวังดงจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ   

ทั้งส้ิน 
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กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลวังดงจะพิจารณาไลเบี้ยความผิด

ตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๑  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศไว   

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังดงหรือที่เปดเผย 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลวังดง 

ขอ  ๑๒  กรณีท่ีกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน  หรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนด 

สิบหาวันก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือการขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไวตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๑๓  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิน่กกัไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคือไปภายใน 

กําหนดตามขอ  ๑๑  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ  ๑๔  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตอุันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

นอกนอกจากจะตองวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  และนําสัตว

ไปกักไวในที่สําหรับกักสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตว 

ทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาทีจ่ะตองปฏิบัตติามคําส่ังไวตามสมควร   

แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 
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ขอ  ๑๕  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ตอผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว 

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิให 

มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๖ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี ้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้หรือตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ 

หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

  (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคาใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังดง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิีต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว  และปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
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ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นคร  วองวณิชชากร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัดง   


