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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

และนายอําเภอบานฉาง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การทําทะเบียน”  หมายความวา  การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน 

  “การจดทะเบียน”  หมายความวา  การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการทํา

เครื่องหมายระบุตัวสัตว 

  “การขึ้นทะเบียน”  หมายความวา  การนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขท่ีจดทะเบียนไวแลว

แจงตอเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 
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  “เจ าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจ าพนักงานซึ่ งรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแล 

เอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตว 

ใหอยูนอกท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความวา  ผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิไดเปนของเอกชน 

หรือประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวในพ้ืนท่ีจึงใหเขตองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอนเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สุนัข 

  (๒)  แมว 

  (๓)  โค 

  (๔)  กระบือ 

  (๕)  สุกร 

  (๖)  ไก 

  (๗)  เปด 

  (๘)  สัตวอื่น ๆ 
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  (๙)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

  (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัข  –  แมวบางชนิดโดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  ที่สาธารณะเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัข  –  แมวทุกชนิด 

   (๑.๒)  สถานท่ีไมใชเคหสถานของตนใหเจาของสุนัข  –  แมวที่เล้ียงในพ้ืนท่ีตาม

ความใน  (๑.๓)  มีหนาที่นําสุนัขไปทําทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวสุนัขไดท่ีองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอน 

   (๑.๓)  การขึ้นทะเบียนสัตว  เจาของสุนัข  -  แมว  ตองย่ืนคําขอ  พรอมแนบ

เอกสาร  ดังนี้ 

      ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    ๒)  สําเนาทะเบียนบานเจาของสุนัข  -  แมว 

    ๓)  ในกรณีเจาของสุนัข  -  แมวไมไดเปนเจาของบานตองมีหนังสือยินยอม

จากเจาของบาน  พรอมสําเนาบัตรประชาชนของเจาของบาน 

    ๔)  ใบรับรองท่ีระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบามาไมเกินหนึ่งป  มีการระบุ

หมายเลขการผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทยผูฉีดพรอมเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

    ๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสัตวไมไดมาดําเนินการเอง 

   (๑.๔)  เจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

    ๑)  นําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งแรกเมื่อสุนัข

อายุ  ๒  –  ๔  เดือน  และครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    ๒)  เมื่อสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลว  ใหติดเครื่องหมายประจําตัว 

และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว  การขายหรือใหสุนัข  -  แมวแกผูอื่นตองมอบใบรับรองใหดวย 

ขอ ๖ แบบคํารองและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข  ทะเบียนสุนัข  -  แมวรายครัวเรือน   

และบัตรประจําตัวสุนัขใหเปนไปตามองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนประกาศกําหนด 
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ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงสัตวในองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม 

ตามขอ  ๕  โดยมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวท่ีมีสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบ

การระบายน้ํา  และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  ใหถูกสุขลักษณะ  ไมปลอยใหเปนที่

สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควันและไมเปน

เหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหสัตวเล้ียงภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียง 

โดยปราศจากการควบคุม  หากประสงคจะไปเล้ียงในสถานที่อื่นตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่ 

และตองควบคุมดูแล  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึง 

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่นไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 
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  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

ขอ ๙ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด 

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรค  หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ เ ล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํา 

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากที่นั่นโดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว   

นําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๑๐ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๙  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบานและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง

อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่สงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญ

ตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐  –  ๕๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 
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  (๓)  สําหรับสถานที่ประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐  –  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด   

พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เจ าพนักงานทองถิ่ นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม   

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุสมควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงให สัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ   

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอน  ยกเวนการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๑๓ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญ 

แกผูอื่น 

ขอ ๑๔ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ที่มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนท่ี
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พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ไดคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหกําหนด

ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอน  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได   

ขอ ๑๖ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรยีกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําชี้แจงเปนหนังสือ  

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

  (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 
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  (๔ )  ยึดของอายัด ส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบไดโดยไมตองใชราคา 

ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามวรรคท่ีหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอนมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

และมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ทัศนัย  ทองคต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสํานกัทอน 


