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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ.......... 
……………………………………… 

 
หลักการ 

 
 เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์    
 

เหตุผล 
 โดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2560 ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ได้  
 เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลดอนเขือง มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ในสถานที่ที่
ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอน
เขือง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......... เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลต าบลดอนเขือง โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลดอนเขือง และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..........” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขืองแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2554 
 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลดอน
เขือง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
และเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้พ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
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  (๑) ให้สัตว์ที่มีรายการดังต่อไปนี้ ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
   (1.1) ช้าง 
   (1.2) ม้า 
   (1.3) สุกร 
   (1.4) แกะ 
   (1.5) แพะ 
   (๑.6) โค 
   (๑.7) กระบือ 
   (๑.8) ห่าน 
   (๑.9) เป็ด 
   (๑.10) ไก่ 
   (๑.11) แมว 
   (๑.12) นก 
   (๑.13) สุนัข 
   (๑.๑4) กระรอก 
   (๑.๑5) กระต่าย 
   (๑.๑6) หนู 
    (๑.๑7) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
กรมป่าไม้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนเขือง 
  (2) ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนเขืองโดย
เด็ดขาด 
   (2.1) ง ู
   (2.2) จระเข้ 
   (2.3) สัตว์ที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีพิษหรือสัตว์ดุร้าย 
   (2.4) สัตว์มีพิษและสัตว์ที่ดุร้าย 
   (2.5) สัตว์อ่ืนๆที่ดุร้ายทุกประเภท 
  (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 
   (3.๑) บริเวณสถานที่ราชการ 
   (3.๒) บริเวณแหล่งน้ า 
   (3.๓) ที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ฌาปนสถาน ที่สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 
  (๔) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้ 
   (๔.๑) พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตตาม ข้อ ๕ (3) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ ประเภท ข้อ 5(1) ยกเว้น 
สุนัข และแมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดมลพิษ 
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 
สาธารณชน 
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    (ข) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ
ชนิดของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบ
การระบายน้ าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 
    (ค) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
    (ง) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตายต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
    (จ) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ 
    (ฉ) ต้องเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปท า
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
    (ช) สัตว์ที่ถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอ่ืนใดก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการเพ่ือควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นๆจะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการตาม
กฎหมายก าหนดให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้นๆจะต้อง
จัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย 
   (๔.๒) พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตตามข้อ ๕ (3) การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทสุนัขหรือ
แมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสม โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต มีแสง
สว่างเพียงพอ และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ โดย
ให้พ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง เป็นเขตห้ามเลี้ยงสุนัขหรือแมวเกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 
     ๑) เนื้อท่ีไม่เกิน ๒๐ ตารางวา เลี้ยงได้ไม่เกิน ๒ ตัว 
     ๒) เนื้อท่ี ๒๐ ตารางวา ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา เลี้ยงได้ไม่เกิน ๕ ตัว 
     ๓) เนื้อท่ี ๕๐ ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงได้ไม่เกิน ๑๐ ตัว 
 ความใน (ก) ไม่ใช้บังคับกับการเลี้ยงสุนัขหรือแมวพันธุ์เล็ก การเลี้ยงสุนัขหรือแมวของวัด และ 
สถานที่อ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
    (ข) กรณีเป็นสุนัขหรือแมวที่มีพฤติกรรมดุร้าย มีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้ายหรือมี
ประวัติท าร้ายคน จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้ชัดเจน 
    (ค) ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม 
    (ง) ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานานๆ เป็นต้น 
    (จ) รักษาสถานที่เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อย
ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
    (ฉ) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความ
สะอาดและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ให้
เป็นปกติสุข 
    (ช) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของจะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกัน มิ
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ า เว้นแต่ตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที และต้อง 
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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    (ซ) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจาก
สุนัขและแมวมาสู่คน 
    (ฌ) ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่ 
สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของแยกและกักสุนัขและแมวไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (ญ) ต้องจัดให้สุนัขและแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวตลอดเวลา 
    (ฎ) ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของ 
บุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอม 
    (ฏ) ในการน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จะต้อง
ผูกสายลากจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีท่ีเป็นสุนัขและแมวที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือมี
สายพันธุ์ดุร้าย หรือมีประวัติท าร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปาก และจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้า
สิบเซนติเมตรตลอดเวลา 
    (ฐ) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
    (๔.๓) พ้ืนทีท่ี่อยู่นอกเขตตาม ข้อ ๕ (3) เป็นเขตที่การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การน าสัตว์เข้าประเทศ จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนของกรมปศุสัตว์
และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
    (ข) เพ่ือป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้เลี้ยงสัตว์
ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศทุกชนิดปล่อยหรือทิ้งสัตว์ดังกล่าวในที่หรือทางสาธารณะ 
    (ค) สัตว์ที่ถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการเพ่ือควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นๆจะต้องด าเนินการข้ึนทะเบียนหรือต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้นๆจะต้อง
จัดหา และจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย 
 ข้อ 6 การเลี้ยงสัตว์ ผู้เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ในกรณีที่สัตว์หรือสัตว์เลี้ยงก่อมลภาวะและเหตุร าคาญ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 
 ข้อ 7 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน ข้อ ๕ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น 
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบล
ดอนเขือง แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บ 
รักษาไว้แทนสัตว์ 
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์ 
คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล 
ต าบลดอนเขือง ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ 
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ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลดอนเขือง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด 
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขืองรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ....................... 

 
 

ลงชื่อ     กอง   เริ่มรักษ์ 
 (นายกอง เริ่มรักษ์) 

    นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
 
 
                 เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ  
        (.............................................) 
 นายอ าเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 


