
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  วาดวยควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสุนัขและแมว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

และนายอําเภอคลองหลวง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลคลองหา  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสุนัขและแมว”  หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมว 

ใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเล้ียงสัตว  หรือสถานที่อื่นใด 

 “สัตว”  หมายความวา  สุนัขและแมว 

 “เจาของสัตว”  หมายความวา  เจาของกรรมสิทธิ์และผูครอบครองสุนัขและแมว   

ในกรณีท่ีไมปรากฏเจาของหรือไมสามารถหาเจาของได  ใหหมายความรวมถึงผูเล้ียง  ผูใหอาหาร   

ผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัขและแมวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใชประกอบการเล้ียงสัตว 

ที่มีพ้ืนที่ติดกันเปนพ้ืนที่เดียว 

 “การปลอยสุนัขและแมว”  หมายความวา  การเล้ียงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตว  รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “การจดทะเบียน”  หมายความวา  การนําสุนัขและแมวไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่  

เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  ประวัติการฉีดวัคซีน  การทําหมัน  และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของของสัตว 

พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสัตว 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ  ๔ ใหพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหาเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

 ขอ  ๕ หามมิใหผูใดปลอยสัตวในที่หรอืทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดในเขตพ้ืนที่องคการบริหาร

สวนตําบลคลองหาโดยเด็ดขาด 

ขอ  ๖ กําหนดใหสุนัขและแมวเปนสัตวท่ีตองขึ้นทะเบียน  และใหเจาของสัตวมีหนาท่ีนําสัตวไป  

จดทะเบียน 

ขอ  ๗ เจาของสัตวตองดําเนินการจดทะเบียนสุนัขและแมว  ณ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หรือสถานที่อื่นใดตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดคําขอจดทะเบียนสัตว 

ใหเปนตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสัตวแลว  

ปรากฏวาหลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสัตวตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๙ ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนสัตวตองอยูในฐานะเจาบาน  ในกรณีท่ีเจาของสัตวมิไดเปนเจาบาน

ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาบาน 
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ขอ  ๑๐ ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายในสามสิบวัน 

 (๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสัตว  ให เจาของสัตว ท่ีไดขึ้นทะเบียนไวแลวแจง 

ตอพนักงานเจาหนาท่ี  ณ  หนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  องคการบริหาร

สวนตําบลคลองหา  หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๒) เมื่อบัตรประจําตัวสัตวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหเจาของสัตว 

ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวแจงตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  หนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๓) ในกรณีที่สัตวตายเจาของสัตวมีหนาท่ีตองแจงการตายตอพนักงานเจาหนาที่   

ณ  หนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา   

หรือสถานที่อื่นใดตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๑ การแจงตามขอ  ๑๐  เจาของสัตวอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบียน  หรือวิธีการอื่นใด   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๒ ในการเล้ียงสัตว  เจาของสัตวมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ตองนําสัตวท่ีมีอายุระหวางสองถึงส่ีเดือนไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนครั้งแรก   

และตองนําสัตวไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (๒) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอตอการดํารงชีวิต   

มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๓) ตองเล้ียงสัตวเฉพาะในบานท่ีไดขึ้นทะเบียนไว  และควบคุมสัตวมิใหออกจาก 

สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

 (๔) ควบคุมดูแลสัตวมใิหกอเหตเุดอืดรอนราํคาญแกผูอื่น  เชน  กอใหเกิดเสียงดังติดตอกัน 

เปนระยะเวลานาน ๆ  เปนตน 

 (๕) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา   

ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูขางเคียง  หรือเปนแหลงเชื้อโรคที่เปนอันตราย 
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 (๖) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ  เชน  เรื่องอาหาร   

ความสะอาด  การนําสัตวไปพบสัตวแพทยเพ่ือทําการตรวจรักษาเมื่อสัตวมีอาการเจ็บปวย  เปนตน   

หากเจาของสัตวไมสามารถเล้ียงดูแลสัตวไดเปนการชั่วคราว  จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสัตว

ใหเปนปกติสุข 

 (๗) นอกจากตองนาํสัตวไปฉดีวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาตามกําหนดแลว  เจาของสัตว

ยังตองจัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคอื่นที่จําเปนในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากโรคที่เปนอันตรายเฉพาะสัตวเอง

หรือโรคที่เปนอันตรายจากสัตวสูคน  เชน  โรคเลปโตสไปโรซิส  (ฉี่หนู)  โรคพยาธิตาง ๆ  เปนตน 

 (๘) เมื่อสัตวตายเจาของสัตวจะตองกําจัดซากใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปน 

แหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญและไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน

ของแหลงน้ํา 

  (๙) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงเปนโรคอันอาจอันตรายแกสุขภาพของประชาชน 

ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงพนักงานเจาหนาที่  ณ  หนวยงานท่ีรับจดทะเบียน   

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

 (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาํแนะนาํของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๑๓ หามมิใหเจาของสัตวแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึง่แสดงวาสัตวนัน้ไดรับการฉดีวัคซีนแลว   

หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเปนเท็จ  โดยยังไมไดฉีดวัคซีนตามกําหนด 

ขอ  ๑๔ หามมิใหผูใดเล้ียงสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก

ความยินยอม 

ขอ  ๑๕ เจาของสัตวมีหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หรือสถานที่อื่นใดในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหาโดยทันที 

ขอ  ๑๖ หากเจาของสัตวไมประสงคจะเล้ียงสัตวตอไปตองมอบสัตวพรอมบัตรประจําตัวสัตว

และใบรับรองการฉีดวัคซีนใหกับผูประสงคจะเปนเจาของรายใหม  และผูเปนเจาของรายใหมตองแจง 

ตอพนักงานเจาหนาท่ี  ณ  หนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  องคการบริหาร

สวนตําบลคลองหา  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันรับมอบ 
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เจาของสัตวรายใหมตองเปนผูยินยอมรับดวยความเต็มใจและมีความพรอมตอการเล้ียง  มีจิตใจรักสัตว   

ไมนําสัตวไปทรมานหรือฆาหรือกระทําการอ่ืนใดอันมีลักษณะเปนการทรมานสัตว  หรือหากไมสามารถ

หาเจาของใหม เปนผู เ ล้ียงสัตว ได   ประสงคจะมอบใหสถานท่ีสงเคราะหเ ล้ียงสัตว เปนผูดูแล 

จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการเล้ียงดูตามที่สถานท่ีสงเคราะหสัตวกําหนด  หากไมสามารถดําเนินการใดได 

ใหอยูในดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๗ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเล้ียงไวมีอาการโรคพิษสุนัขบา  อาการดุราย   

วิ่งเพนพาน  กัดส่ิงของขวางหนา  หรือเซื่องซึม  ซุกตัวในท่ีมืด  ปากอาล้ินหอยแดงคลํ้า  น้ําลายไหล   

เดินโซเซ  ตัวแข็ง  ขาออนเปล้ีย  เจาของสัตวมีหนาท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแตเวลาที่พบวาสัตวนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

ขอ  ๑๘ ในกรณีที่สัตวเล้ียงถูกสัตวท่ีสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากดั  ไมวาสัตวที่เล้ียงไวจะไดรบั

การฉีดวัคซีนแลวหรือไม  ใหเจาของสัตวนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาท่ีรูวาถูกกัด  เพ่ือใหสัตวที่ถูกกัดไดรับการฉีดวัคซีน 

ใหเจาของสัตวเฝาสังเกตอาการของสัตวที่ถูกกัดไวเปนระยะเวลาไมนอยวาหกเดือนนับแตเวลา

ที่รูวาถูกกัด  หากปรากฏวาสัตวนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบาภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหเจาของสัตว

กักขังสัตวนั้นไวและแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในย่ีสิบชั่วโมงนับแตเวลา 

ที่พบวาสัตวนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

ในกรณีท่ีสัตวท่ีเจาของเฝาสังเกตอาการตามวรรคสอง  ตาย  หรือสูญหายภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดใหเจาของสัตวนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

นับแตเวลาที่รูวาตายหรือสูญหาย 

ขอ  ๑๙ เมื่อสัตวกัดหรือทํารายบุคคลใด  ใหเจาของท่ีเปนผูครอบครองสัตวจับสัตวนั้นกักขังไว 

เพ่ือสังเกตอาการไมนอยกวาสิบหาวัน  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทย 

ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหลวงดําเนินการตามระเบียบ 

ขอ  ๒๐ เมื่อสัตวตายดวยสาเหตุตามขอ  ๑๙  หรือสงสัยจะเปนโรคพิษสุนัขบา  เจาของสัตว 

ตองตัดหัวสัตวนั้นบรรจุใสถุงพลาสติกแลวนําไปแชน้ําแข็งหรือปฏิบัติตามนําแนะนําของพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือสัตวแพทย  สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหลวง  แลวนําสงใหพนักงานเจาหนาท่ี  องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองหาหรือสัตวแพทย  สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหลวง  เพ่ือสงตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบา 

และดําเนินการตามระเบียบ 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๑ เจาของสัตวหรือบุคคลอื่นใด  มีหนาท่ีตองอํานวยความสะดวกหรือไมกระทําการอันใด 

อันเปนการขัดขวางการจับกุมสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ  หรือสอบถามขอมูลหรือตรวจสัตว 

ที่สงสัยวาจะเปนโรคพิษสุนัขบาหรือทําลายสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา 

ขอ  ๒๒ เมื่อมีประกาศกําหนดใหพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  เปนเขตโรคระบาด 

โรคพิษสุนัขบาช่ัวคราวหรือประกาศกําหนดเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบาหรือเขตเฝาระวังโรคระบาดโรคพิษสุนัขบา   

หามมิใหผูใดเคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวตามท่ีกําหนดในประกาศดังกลาว  เขาออกผานในเขตพ้ืนที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคล่ือนยาย 

ขอ  ๒๓ ผูใดนําสัตวออกนอกสถานที่เล้ียงตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) พกบัตรประจําตัวสัตวและตองแสดงบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีเรียกตรวจ 

 (๒) ควบคุมสัตวดวยอุปกรณ ท่ีแข็งแรงพอที่จะหยุดย้ังมิ ให สัตวทํารายผูอื่น 

หรือทําความเสียหายแกส่ิงของสาธารณะหรือของผูอื่นไดอยางทันทวงที 

ขอ  ๒๔ ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่   

พบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว  อันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้   

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่กักสัตว

ดังกลาวไวและใหดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๒๕ เจาของสัตวตองอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข   

และพนักงานเจาหนาที่  ในการตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไวตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๒๖ เจาของสัตวตองแสดงขอมูล  หลักฐานตาง ๆ   เกี่ยวกับสัตว  เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองขอ   

สําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ  ๒๗ ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝาฝน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  ในอันท่ีจะมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไข 

โดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไข

หรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ   เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร  แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
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ขอ  ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙ เจาของสัตวที่เล้ียงไวกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชตองจดทะเบียนสัตวใหแลวเสร็จ 

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ  ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ธงชัย  นนทนาคร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองหา 
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