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เหตุผล 

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ

เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริการส่วนต าบลบ้านวัง ซึ่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

----------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   

 อาศัยอ านาจตาม ความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.  ๒๕๓๕   
อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  โดย
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  และนายอ าเภอโนนไทย  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  เรื่อง  การควบคุม
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังต้ังแต่วันถัดจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วแล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

   ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้  
“การเล้ียงสัตว์”  หมายความว่า  การเล้ียงสัตว์ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การเล้ียงสัตว์ในลักษณะท่ีมีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียง

สัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
 “สถานท่ีเล้ียงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ท่ีขังสัตว์  หรือสถานท่ีในลักษณะอื่นท่ี

ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เล้ียง 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวม ถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย  
“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕                                                                                                                                     
 ข้อ  ๕  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังเป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้  

(ก) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
๑) บริเวณเขตสถานท่ีราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือ
ห้ามปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 
๒) บริเวณแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เช่น ห้วย หนอง คลอง 
บึง สระ วัดจากริมขอบท่ีต้ังแหล่งน้ าธรรมชาติ 10 เมตร เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือห้ามปล่อย
สัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 
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๓) ท่ีสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น สวนสาธาณะ สุสานหรือฌาปนสถาน ท่ีสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือห้ามปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

(ข) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ท่ีต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง   

 1) พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ ประเภท ม้า ลา ล่อ โค กระบือ สุกร 
แกะ ห่าน เป็ด ไก่ แมว นก กระต่าย และต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้ 

 (1.1) เจ้าของสัตว์ต้องมีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดเหตุร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.  ๒๕๓๕ อันเกิดจากการเล้ียงหรือปล่อยท่ีท าให้มี
ผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุสภาพอนามัยของสาธารณชน 

 (1.2) จัดให้มีสถานท่ีเล้ียงท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์
และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและระบายอากาศท่ีเพียงพอ มี
ระบบระบายน้ าและส่ิงโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ 

 (1.3) ต้องรักษาสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดอยู่เสมอ 
 (1.4) กรณีสัตว์ที่เล้ียงตาย  ต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
 (1.5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ 
 (1.6) ต้องเล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เล้ียงออกไปท า

ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
 (1.7) สัตว์ท่ีถูกก าหนดท่ีต้องให้ขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ต้องด าเนินการ 

เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เล้ียงสัตว์นั้นๆจะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้น 
เจ้าของสัตว์นั้นๆจะต้องจัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้นตลอดเวลา
ด้วย 

(ค) ให้พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ ประเภท สุนัข แมว และต้องอยู่ใต้
มาตรการ ดังต่อไปนี้  

 (1) เจ้าของสัตว์ ต้องน าสุนัขหรือแมวมาขึ้นทะเบียน ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้น า
สัตว์มาเล้ียง ส าหรับเจ้าของท่ีน าสุนัขหรือแมวไว้ก่อนท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต้องมาน า
สุนัขหรือแมว มาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในท่ีก าหนดหนึ่งปีนับต้ังแต่ข้อบัญญัติมีผล
บังคับใช้ โดยสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนท่ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
หรือสถานท่ีอื่นใดตามเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (2) ต้องจัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมของสุนัขละแมว โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิตของสุนัขและแมว มีแสงสว่างเพียงพอหรือการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบ
การระบายน้ าและก าจัดส่ิงปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ  

 (3) กรณีเป็นสุนัขมีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นท่ีมี
ประวัติการท าร้ายคน จะต้องเล้ียงในสถานท่ีหรือกงท่ีมั่นคงแข็งแรง และสุนัขไม่สามารถ
เข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน  

 (4) ควบคุมสุนัขไม่ให้ออกนอกสถานท่ีเล้ียง โดยปราศจากการควบคุม 
 (5) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานานๆ เป็นต้น 
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 (6) ต้องรักษาสถานท่ีเล้ียงสุขนัขหรือแมว ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้อื่นท่ีอยู่
บริเวณใกล้เคียง 

 (7) เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความ
สะอาด และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง หากเจ้าของสุนัขหรือแมวไม่สามารถเล้ียงดูสุนัขหรือแมวได้เป็น
การช่ัวคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมวให้เป็นปกติสุข และกรณีท่ี
เจ้าของสัตว์ย้ายถ่ินท่ีอยู่ต้อง น าสัตว์ไปด้วย 

 (8) เมื่อสุนัขหรือแมวตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ท้ังนี้โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า เว้นแต่สุนัขหรือแมวตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ 
ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  

 (9) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขหรือแมว เพื่อป้องกัน
อันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์มาสู่คน 

 (10) ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขหรือแมวท่ีเล้ียงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน ให้เจ้าของสัตว์แยกสุนัขหรือแมวไว้ต่างหาก และแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (11) ต้องจัดให้สุนัขหรือแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวตลอดเวลา 
 (12) ห้ามมิให้ผู้ใดเล้ียงหรือปล่อยสุนัขหรือแมวในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือในท่ีของบุคคล

อื่นโดยคนอื่นปราศจากความยินยอม  
      (๑๓) ในการน าสุนัขออกนอกสถานท่ีเล้ียง เจ้าของสัตว์จะต้องผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง

        และจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีท่ีเป็นสุนัขท่ีมีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์
        ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ ดุร้ายหรือสุนัขสายพันธุ์อื่นท่ีมีประวัติการท าร้ายคน ต้องใส่
        อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

      (๑๔) ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(ง) พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ทุกประเภทท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 

       และ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การน าสัตว์เข้าประเทศ จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติของกรม   

                 ปศุสัตว์ และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๒) เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์น าเจ้าจากต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้เล้ียงสัตว์ซึ่ง  

        น าเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ปล่อยหรือทิ้งสัตว์ดังกล่าวในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(๓) สัตว์ท่ีถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ต้องด าเนินการ 

        เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เล้ียงนั้น ๆ จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการ
        ตามกฎหมายก าหนดให้ถูกต้อง ในกรณีต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้น   
        เจ้าของสัตว์นั้น ๆ จะต้องจัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้น
        ตลอดเวลาด้วย 

 (จ) พื้นท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นการเล้ียงสัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้าย หรือเข้าข่ายดุร้าย  
     ทุกประเภท และต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ต้องปฏิบัติตาม (ก) (ข) (ค) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยอนุโลม 
 (๒) ต้องจัดให้มีท่ีเล้ียงท่ีมิดชิด มั่นคง แข็งแรง ซึ่งเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภทเพื่อ

          ป้องกันมิให้สัตว์ดังกล่าวหลุดรอดออกมาก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 
 (3) ปฏิบัติการอื่น  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  6  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะ  อันเป็นการฝ่าฝืน ข้อ 5  
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันหากเมือพ้น
ก าหนดเวลาแล้ว  ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  หากว่าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก้สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น  หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น  ตามควรแก่กรณีก่อนถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินท่ีได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่า
เล้ียงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีท่ีมีได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังตามจ านวนท่ีได้จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ 7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ 8  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท        
และนอกจากนี้ต้องระวางโทษ ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านวัง รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้    
และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
(ลงนาม)     
 
          (นายประยูร  ยันประเวช) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 
              เห็นชอบ 

 
(ลงนาม)       
            ( นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย ) 
                 นายอ าเภอโนนไทย 
 



(ส าเนาคู่ฉบับ) 
 
  

   

   
     ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบญัญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านวงั 
เรื่อง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

 

………………………………………………………………..……………… 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 และนายอ าเภอโนนไทยได้
อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561  

 

อาศัยอ านาจตามในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ประกอบด้วยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 สามารถเข้าดูรายละเอียด
ได้ท่ี เว็ปไซต์ www.banwang.go.th ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันท่ีประกาศนี้ จึงขอประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   11    เดือน  ตุลาคม  2561 
 
 

                  
        (นายประยูร  ยันประเวช) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
    
 

 

http://www.banwang.go.th/

