
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตวขึ้นบังคับใช 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกวานโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน

ตําบลโคกวานและความเห็นชอบของนายอําเภอละหานทราย  จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

 (๑)  การเล้ียงและปลอยสัตวของทางราชการ 

 (๒)  การเล้ียงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตว”  หมายถึง  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  เปด  

ไก  หาน  นก 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายถึง  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายถึง  การสละการครอบครองหรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียง

โดยปราศจากการควบคุม 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 “เจาของสัตว”  หมายถึง  ผูครอบครองสัตว  แตไมรวมถึงผูใหอาหารสัตวเปนประจํา 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายถึง  กรง  ท่ีขัง  หรือที่เล้ียงอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายถึง  สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายถึง  อุจาระหรือปสสาวะและส่ิงอ่ืนใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

 “สัตวควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

 ๑. สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  ร็อตไวเลอร  (Rottweiller),  พิทบูลเทอเรีย  (Pitbull  terrier)  

บูลเทอเรีย  (Bullterrier),  บางแกว,  โดเบอรแมน,  ฟลา,  อัลเซเชี่ยน  (เยอรมันเชฟเพิรด),  มาสทิสต  

เชาเชา,  อลาสกัน  มารามิวท  หรือสายพันธุท่ีใกลเคียงกันกับที่กลาวมาท้ังหมด  หรือลูกผสมสายพันธุดังกลาว 

 ๒. สัตวที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน  โดยมีหลักฐานการแจงความตอ

เจาหนาที่ตํารวจ 

 ๓. สัตวท่ีมีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตว  โดยปราศจากการย่ัวยุ 

 ๔. สัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

 “การขึ้นทะเบียน”  หมายถึง  การนําเอกสารเกี่ยวกับสัตวที่จดทะเบียนไวแลว   

แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายถึง  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  

ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนดโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกวานเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

 (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

  (๑.๑) พ้ืนที่ภายใน  ภายนอก  และรอบบริเวณองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน  

เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  

โดยเด็ดขาด 

  (๑.๒) พ้ืนที่ภายใน  ภายนอก  และรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกวาน  

เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  

โดยเด็ดขาด 

  (๑.๓) พ้ืนที่ภายใน  ภายนอก  และรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหมี  

ตําบลโคกวานเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  

สุนัข  แมว  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๔) พ้ืนที่ภายใน  ภายนอก  และรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสมจิต   

ตําบลโคกวานเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  

สุนัข  แมว  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๕) พ้ืนท่ีภายใน  ภายนอก  และรอบบรเิวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกวาน  

ยกเวนสวนบานพักเจาหนาที่เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  

ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๖) พ้ืนที่ภายใน  ภายนอก  และรอบบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลหนองหมี  ยกเวนสวนบานพักเจาหนาท่ีเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  

กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  โดยเด็ดขาด 

 (๒) ให พ้ืนที่ตอไปนี้ เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๒.๑) ชุมชน  หมูที่  ๑  หมูที่  ๒  หมูที่  ๓  หมูที่  ๔  หมูที่  ๕  หมูที่  ๖  หมูที่  ๗  

หมูที่  ๘  หมูที่  ๙  หมูที่  ๑๐  และหมูที่  ๑๑  ของตําบลโคกวาน  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ยกเวนพ้ืนที่ตามที่ระบุไวในขอ  ๘  (๑)  แหงขอบัญญัตินี้เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทสุนัข  แมว  

ตองควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

  (๒.๒) โรงเรียนชุมชนบานโคกวานเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  

มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  แตตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน  

หรือหัวสถานศึกษาแหงนั้นกอนและควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

  (๒.๓) โรงเรียนบานหนองหมีเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  

โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  แตตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน   

หรือหัวสถานศึกษาแหงนั้นกอนและควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

  (๒.๔) โรงเรียนบานสมจิตเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  

โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  แตตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน   

หรือหัวสถานศึกษาแหงนั้นกอนและควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

  (๒.๕) โรงเรียนชุมชนบานถนนเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  

มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  แตตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน   

หรือหัวสถานศึกษาแหงนั้นกอนและควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

  (๒.๖) โรงเรียนละหานทรายวิทยาเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  

มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุกร  สุนัข  แมว  แตตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน  

หรือหัวสถานศึกษาแหงนั้นกอนและควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตวใหเปนไปตามหมวด  ๓  แหงขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การจดทะเบียนสัตว 

ขอ ๙ ในการจดทะเบียนสัตวใหเจาของบานหรือเจาของสัตวที่ครอบครองสัตวเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา  ๖๐  วันขึ้นไป  ย่ืนคําขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตวตอพนักงานเจาหนาที่  

ที่องคการบริหารสวนตําบลโคกวานหรือสถานท่ีใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๐  ในกรณีท่ีสัตวตายหรือไดพบสัตวที่ตายแลวเจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาที่ 

ตองแจงการตายหรือพบสัตวที่ตายตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายใน  ๓๐  วัน

นับแตวันที่สัตวตายหรือพบสัตวที่ตาย  เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



กรณีที่สัตวพนไปจากการครอบครองของเจาของสัตว  เชน  หาย  ยกสัตวใหบุคคลคนอื่น  เปนตน  

เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายใน  ๙๐  วัน  

นับแตวันที่สัตวพนไปจากการครอบครอง 

หมวด  ๓ 

การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๑๑  ในการเล้ียงสัตวใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไปนี้ 

 (๑) ตองนําสัตวที่มีอายุระหวาง  ๒  -  ๔  เดือน  ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

เปนครั้งแรก  และตองนําสัตวไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (๒) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิต

ของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการะบายน้ําและการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ใหถูกสุขลักษณะ  ทั้งนี้  ตามประกาศของพนักงานเจาหนาท่ี 

กรณีเปนสัตวควบคุมพิเศษจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่สัตวไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอกได  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

 (๓) ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

 (๔) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกล่ินเหม็น  หรือแหลงเชื้อโรคที่เปนอันตราย 

 (๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ  หากเจาของสัตว

ไมสามารถเล้ียงดูสัตวไดเปนการชั่วคราว  ตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสัตวใหเปนปกติ 

 (๖) จัดใหมีการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

 (๗) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังไวอยางชัดเจน 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

 ขอ  ๑๒ ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในท่ีหรือทางสาธารณะ 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๓  เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวท่ีตนเล้ียงไวมีอาการโรค  เชน  อาการดุราย  วิ่งเพนพาน  

กัดส่ิงท่ีขวางหนา  หรือเซื่องซึม  ซุกตัวในที่มืด  ปากอาล้ินหอยแดงคลํ้า  น้ําลายไหล  เดินโซเซ  ตัวแข็ง  

ขาออนเปล้ีย  เจาของสัตวมีหนาท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

 เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  กัดหรือทํารายบุคคลใด  ใหเจาของท่ีเปนผูครอบครองสัตว

จับสัตวนั้นกักขังไวเพ่ือสังเกตอาการไมนอยกวา  ๑๐  วัน  และแจงอาการสัตวเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ 

เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  ตายหรือสงสัยจะเปนโรค  เจาของสัตวตองแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีหรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ   

เพ่ือตรวจหาโรคสัตว 

ขอ  ๑๔ บุคคลใดใหอาหารสัตว เปนประจําหรือครั้ งคราวมีหนาที่ สัง เกตอาการสัตว   

หากปรากฏกรณีสงสัยวาสัตวดังกลาว  มีอาการตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  บุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

ขอ  ๑๕  เมื่อสัตวตายเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปน

แหลงเพาะเชื้อโรค  เพาะพันธุแมลงหรือพาหะนําโรคโดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญและไมใหเกิดการปนเปอน  

ในแหลงน้ํา 

ขอ  ๑๖  เมื่อสัตวที่เล้ียงไวมีอาการโรคสัตว  หรือเปนโรคสัตว  หรือถูกสัตวซึ่งเปนโรคกัด 

หรือทําราย  เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทย

ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

ขอ  ๑๗  เจาของสัตวมีหนาที่ตองอํานวยความสะดวกหรือไมกระทําการใดอันเปนการขัดขวาง

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  และหามมิใหบุคคลใด

ขัดขวางการจับสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ  ทั้งนี้  ใหเจาของสัตวหรือบุคคลอื่นใดมีหนาที่ใหขอมูลสัตว

ที่สงสัยวาจะเปนโรคสัตว 

ขอ  ๑๘  เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตวหรือประกาศเขตโรคสัตวชั่วคราว  หามมิใหผูใด

เคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน  และเขา  -  ออก  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน  เวนแต 

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวอําเภอ   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

้หนา   ๘๖
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ขอ  ๑๙  ผูใดนําสัตวออกนอกสถานที่เล้ียงตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ควบคุมสัตวดวยอุปกรณที่แข็งแรงพอที่จะหยุดย้ังมิ ให สัตวทํารายผูอื่น 

หรือทําความเสียหายแกส่ิงของสาธารณะหรือของผูอื่นไดอยางทันทวงที 

 (๒) กรณีที่เปนสัตวควบคุมพิเศษ  ตองสวมใสอุปกรณครอบปากและสายลากจูง   

ที่แข็งแรง  และจับสายลากจูงสัตวหางจากตัวสัตวไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลโคกวาน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๑  ผูใดฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

จักรพงษ  หงษวิเศษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกวาน 

้หนา   ๘๗
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