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*********************** 
หลักการ 

  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 
55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง                
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบล      
ถ้ำรงค์ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอำเภอบ้านลาด เพื่อเห็นชอบ
และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

เหตุผล 
  ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาความ
สะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าท่ี
คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อบงัคับใช้ต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2561 
---------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่ 5)                         
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบล             
ถ้ำรงค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และนายอำเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญติัไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื ่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล              
ถ้ำรงค์ในส่วนท่ีได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บำรุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานท่ี
เล้ียงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 
 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือท่ีเล้ียงสัตว์อื่นท่ีมีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
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 ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในพื้นท่ีจึงให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เป็น
เขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  ดังต่อไปนี้  

(1) สุนัข 
(2) แมว 
(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) ไก ่
(7) เป็ด,ห่าน 
(8) สัตว์อื่นๆ 
(9) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่าซึ ่งได้ร ับอนุญาตจาก           

กรมป่าไม้ 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภทและชนิดสัตว์ท่ีต้องควบคุมการเล้ียงเพิ่มเติม  ท้ังนี้ โดย
อาจควบคุมการเล้ียงสัตว์เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งหรือเต็มพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 ข้อ 6  เพื่อประโยชน์การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกประกาศกำหนดเขตพื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ท่ีต้องควบคุมตามข้อ 5 โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์เล้ียง 
(2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ 7  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
      (1)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ำ และบำบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 
  (2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นท่ีสะสม
หมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
  (3)  เมื ่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุรำคาญจากกล่ิน ควัน และไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดการปนเป้ือนของแหล่งน้ำ 
      (4)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
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(5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย

ปราศจากการควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อื ่น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้อง
ควบคุมดูแล กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
                     (6)  ไม่เล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

(7)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือรำคาญต่อผู ้อ ื ่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คำส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคำส่ังขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 ข้อ 8  กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวน
มาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขตามข้อ 7 อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที ่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุ
รำคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว์  ดังนี้ 
  (1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเล้ียงสัตว์ต้องทำรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกไปให้
พ้นจากท่ีนั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(2) การระบายน้ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ำสาธารณะ 
  (3)  ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม  ท้ังนี้  ต้องไม่ทำให้เกิดกล่ินเหม็นจน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง 
  (4) ต้องทำความสะอาดกวาดล้างสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
  (5) ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง หรือสัตว์นำโรคอื่น ๆ และ
ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเล้ียงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
  (6) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 
 ข้อ  9  หลังจากท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเล้ียงสัตว์ตามข้อ 8 ต้องได้รับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานท่ีเล้ียงสัตว์นั้นเป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานท่ีของราชการอื่น ๆ ในระยะท่ีไม่ส่งผลต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนโดยต้องมี
ระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าว และแหล่งน้ำสาธารณะในระยะ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สำหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว์น้อยกว่า  50 ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะท่ีไม่ก่อให้เกดิ
ความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
  (2)  สำหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  50 – 500  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
500 เมตร 
  (3)  สำหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว์ตั้งแต่  501 – 1,000  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกวา่  
1  กิโลเมตร 
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  (4)  สำหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  1,001 ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า     
2 กิโลเมตร 
 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื ่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 1  ชุด 

(1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
(3)  สำเนาโฉนดท่ีดิน 
(4)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
 ข้อ 10 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เล้ียงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลท่ัวไป
ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด 
 ข้อ  11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 
 ข้อ  12  เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานท่ีเล้ียงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น 
 ข้อ  13  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทีมีอำนาจส่ังให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเล้ียงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุด
เลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้คำส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กำหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามคำส่ังไว้ตามสมควร 
 ข้อ  14  กรณีการเล้ียงสัตว์ในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว์ระงับ
เหตุรำคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นหรือสมควร
กำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคำส่ังนั้น 
 ข้อ  15  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญติันี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ  หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (2)  เข้าในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ
การเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานท่ีนั้น 
  (3)  แนะนำให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
  (4)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น 
  (5)  เก็บหรือนำสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
จากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องใช้ราคา 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรค
หนึ่งในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ  16  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจปรับได้ตามอัตราท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ท้ังนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กำหนดไว้ 
 ข้อ  17  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และให้มี
อำนาจออกระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคำส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  19  พฤศจิกายน   2561 
      
          สำฤทธิ์   อบแย้ม 

 

                (นายสำฤทธิ์   อบแย้ม) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
  
 
เห็นชอบ          จำลอง   แก้วแดง 
 

                ( นายจำลอง   แก้วแดง ) 
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  
        รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านลาด 
 

 


