
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว

                   พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

เรื่อง



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------- 

 

 

 

หลักการ 

 

ใหมีเทศบัญญัติเรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน 

 

เหตุผล 

 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง      

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงไดใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึง

ปจจุบัน อันเปนระยะเวลาพอสมควรท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม  และทันสมัยยิ่งข้ึน  ประกอบกับ

เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงเห็นควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.๒๕๕๘ และใชเทศบัญญัติฉบับนี้แทน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล         

พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล        

รอนพิบลูย  และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๕” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งแตเม่ือประกาศไวโดยเปดเผย 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ      

ปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  และบรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไว

แลวในเทศบัญญัติอ่ืนหรือซ่ึงขัด  หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “สัตว” หมายความวา สัตวทุกชนิด  ไมวาจะเปนสัตวเลี้ยง  หรือสัตวปา  หรือสัตวประเภท

อ่ืนๆ 

  “การเล้ียงสัตว” หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบำรุงรักษา  

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว” หมายความวา  การเลี้ยงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เลี้ยงสัตว  รวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

  “เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว” หมายความวา คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืน  

ท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชของเอกชน และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 



-๒- 

  “ เจ าพนั กงานสาธารณ สุข”  หมายความวา เจ าพนักงาน ซ่ึงได รับการแต งตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  พนักงานเทศบาล หรือ ขาราชการ ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และให

มีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

____________________ 

  ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ

ประชาชนหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนเขต

ควบคุมการเลี้ยงสัตว  ดังตอไปนี้ 

(๑) สุนัข 

(๒) แมว 

(๓) ชาง 

(๔) มา 

(๕) โค 

(๖) กระบือ 

(๗) สุกร 

(๘) แพะ 

(๙) แกะ 

(๑๐) หาน 

(๑๑) เปด 

(๑๒) ไก 

(๑๓) นก 

(๑๔) ปลา 

(๑๕) จระเข 

(๑๖) งู 



-๓- 

(๑๗) สัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  

ซ่ึงไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  หรืออธิบดีกรมประมง  เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

สัตวน้ำ 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจกำหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม  

ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

หมวด ๒ 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

--------------------------------------------- 

 

 ขอ ๗ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเปนเขตควบคุม  หามมิใหเลี้ยงสัตวตามขอ ๖ (๑) 

(๒) เกินจำนวน ๑ ตัว ตอพ้ืนท่ี ๔๐ ตารางเมตร 

 ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ ๖ (๑) (๒) ท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ขอ ๘ การเลี้ยงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรำคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและ

แพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

 ขอ ๙ ภายใตบังคับในขอ ๗  ตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนท่ีอยูอาศัยไมหนาแนน เปนเขตท่ีการเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังนี้ 

- การเลี้ยงสุนัข จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๓ ตัว 

- การเลี้ยงแมว จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๓ ตัว 

- การเลี้ยงไก จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๑๐ ตัว 

- การเลี้ยงเปด จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๑๐ ตัว 

- การเลี้ยงหาน จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๕ ตัว 

- การเลี้ยงนก จำกัดจำนวนเลี้ยงไดไมเกินครอบครัวละ ๑๕ ตัว 

(๒) ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการดังนี้ 

๒.๑ สถานท่ีตั้งตองตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมกอเหตุรำคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

 

 

 



-๔- 

  ๒.๒ ตองมีบริเวณเลี้ยงสัตวซ่ึงก้ันเปนสัดสวน  และใหอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะทางน้ำ

สาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ  และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตวนั้นไม

นอยกวา ๒๐ เมตร ทุกดาน เวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับท่ีดินของผูเลี้ยงสัตวประเภทเดียวกัน 

๒.๓ อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเลี้ยงสัตว

ประเภทนั้นๆ ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 

๒.๔ หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร  และมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดด

สองภายในอาคารอยางท่ัวถึง 

๒.๕ คอกตองมีการก้ันคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจำนวนสัตว  ไมใหสัตวอยูกันอยาง

แออัด 

๒.๖ การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

๒.๗ พ้ืนตองเปนพ้ืนแนนทำความสะอาดงายไมเฉอะแฉะ  หรือเปนคอนกรีตและมีความ

ลาดเอียง  เพ่ือใหน้ำและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ำไดโดยสะดวก 

๒.๘ รางระบายน้ำ  ตองจัดใหมีรางระบายน้ำโดยรอบตัวอาคาร  ใหมีความลาดเอียง

เพียงพอใหน้ำไหลไดสะดวก 

๒.๙ น้ำท้ิงตองมีการบำบัดกอนระบายลงสูงทางระบายน้ำแหลงสาธารณะ  หรือในท่ีเอกชน 

๒.๑๐ การกำจัดมูลสัตว  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจำทุกวัน ตองจัดใหมีท่ีเก็บมูลสัตว

โดยเฉพาะไมใหสงกลิ่นเหม็นอันเปนเหตุรำคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนำโรค 

๒.๑๑ ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว  ตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

๒.๑๒ ตองปองกันเสียงรองของสัตว  ไมใหเปนเหตุรำคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

๒.๑๓ การเลี้ยงสัตวมีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิวฟุงกระจายออกไป

นอกสถานท่ี 

๒.๑๔ ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทำความเสียหายแกทรัพยสิน  หรือทำความ

เดือดรอนรำคาญแกผูอยูใกลเคียง 

๒.๑๕ ตองรักษาความสะอาดท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ 

๒.๑๖ การกำจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของ

แมลงและสัตวนำโรคและการกอเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น 

ขอ ๑๐  การนำสัตวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว  เจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

 

 



-๕- 

(๑) พกบัตรประจำตัวสัตวหรือเครื่องหมายสัญลักษณ  และตองแสดงบัตรประจำตัวสัตว

หรือเครื่องหมายสัญลักษณ  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีเรียก

ตรวจ 

(๒) หากตามชนิดและประเภทของสัตวตองควบคุมโดยสายลากจูง  ตองผูกสายลากจูงท่ี

แข็งแรงและมีความยาวท่ีเหมาะสม  จับสายลากจูงตลอดเวลา  ปองกันมิใหสัตวทำอันตรายตอบุคคลหรือทำให

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

    กรณีเปนสัตวท่ีมีพฤติกรรมดุราย  หรือตามชนิดและประเภทของสัตว  อาจทำอันตรายตอ

คนได  ตองควบคุมโดยผูควบคุมหนึ่งคนตอสัตวหนึ่งตัว  ตองใสอุปกรณครอบปาก  ผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง  

และควบคุมใหอยูภายในระยะหางไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

(๓) มีอุปกรณหรือภาชนะสำหรับเก็บ  กำจัด  สิ่งปฏิกูลและตองเก็บ  กำจัด  สิ่งปฏิกูล   

อันเกิดจากสัตวของตนในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีอ่ืนใด  ภายในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยใหถูก

สุขลกัษณะทันที 

สิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตวตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองนำไปกำจัดในสถานท่ีของตนเอง  

หรือสถานท่ีซ่ึงเทศบาลตำบลรอนพิบูลยกำหนดใหเปนสถานท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูล 

ขอ ๑๑ ความในขอ ๑๐ (๒) มิใหใชบังคับในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) ขณะท่ีสัตวอยูในระหวางการประกวด  การแสดง  หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดใน

ทำนองเดียวกัน  โดยผูจัดงานและเจาของสัตวตองมีมาตรการในการปองกันมิใหสัตวสามารถทำอันตรายตอ

บุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืนได 

(๒) ขณะท่ีสัตวอยูในการฝกหัด  โดยผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันมิใหสัตวสามารถ

ทำอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืนได 

(๓) ขณะท่ีสัตวอยูในกรงขัง  หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใดท่ีม่ันคงแข็งแรงเพียงพอแกการ

ปองกันมิใหสัตวทำอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืนได 

 ขอ ๑๒ หามบุคคลอายุต่ำกวาสิบหาป  และบุคคลอายุเกินกวาหกสิบป  นำสัตวท่ีมี

พฤติกรรมดุรายหรือตามชนิดและประเภทของสัตวสามารถทำอันตรายตอคนไดออกนอกสถานท่ีท่ีเลี้ยงสัตว    

เวนแตจะอยูในกรงขังหรือเครื่องควบคุมอ่ืนท่ีม่ันคงแข็งแรงเพียงพอท่ีจะปองกันมิใหสัตวดังกลาวกอใหเกิด

อันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืนได 

 

 

 



-๖- 

หมวด ๓ 

อำนาจหนาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ี

พบการเลี้ยงหรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของ  เจาพนักงานทองถ่ิน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน  มีอำนาจจับและกักสัตวดังกลาวไวในสถานท่ีท่ีจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หากสัตวนั้นอาจเปน

อันตรายตอประชาชน  เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจทำลายหรือ

จัดการไดตามท่ีเห็นสมควร 

 ในระหวางการจับสัตวตามวรรคหนึ่ง  หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึนจากการท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการโดยใชความระมัดระวังตามสมควรแก

พฤติการณแลวเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินไมตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 ขอ ๑๔ หากการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน  หรือตองเสีย

คาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี  กอนถึง

กำหนดเวลาสามสิบวันก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและ

คาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

 หากสัตวท่ีกักไว  ตาย  หรือสงสัยวาเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอสัตวอ่ืนหรือ

ประชาชนใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจทำลายหรือจัดการได

ตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๕ หากพนกำหนดเวลาตามขอ ๑๓ ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือ

รับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ซ่ึงเทศบาลตำบลรอนพิบูลยสามารถดำเนินการอ่ืน

ใดไดตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๖ กรณีการเลี้ยงหรือปลอยสัตวกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอผูอ่ืน  เจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองดูแลสถานท่ีเลี้ยงสัตวดำเนินการแกไขหรือ

ระงับเหตุเดือดรอนรำคาญภายในระยะเวลาอันควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  หากเห็นสมควรจะกำหนดวิธีการ

ระงับหรือปองกันเหตุเดือดรอนรำคาญมิใหเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหระบุไวในคำสั่งนั้น 

 ถาหากการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะกอใหเกิด

อันตรายรายแรงตอประชาชน  เจาพนักงานทองถ่ินอาจออกคำสั่งใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเลี้ยง

สัตวดำเนินการระงับปองกันแกไขอันตรายโดยทันที  หากเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเลี้ยงสัตวไดรับ 

 



-๗- 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินแลวไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอำนาจดำเนินการระงับหรือปองกันอันตรายนั้นได  โดยใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเลี้ยง

สัตวนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการสำหรับการนั้น 

 ขอ ๑๗ ในระยะเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกดิน  เจาพนักงานทองถ่ิน  

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  สามารถเขาไปในอาคารหรือเคหสถาน  หรือสถานท่ีใดๆอัน

เปนสถานท่ีเลี้ยงสัตว  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมการเลี้ยงสัตวใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีตองเขาไป

ในอาคาร หรือเคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  หรือสถานท่ีนั้น  

จะตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๔ 

บทกำหนดโทษ 

 ขอ ๑๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไวในบท

กำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕     

 

                            ณรงค  แซใช 

  (นายณรงค  แซใช) 

   นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 

 

 เห็นชอบ 

                    ธนากร  ชูจิตต 

                  นายธนากร  ชจูิตต 

                 นายอำเภอรอนพิบูลย 

 

 

   

 



 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

 

 

สํานักงานเทศบาลตาํบลรอนพิบูลย
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช


