
 

 

 

 

เทศบัญญัติ 

เทศบาลต าบลส าโรง 

 

เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 

และแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 

เทศบาลต าบลส าโรง 

อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี 



 
หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  256๑ 
............................................... 

 
หลักการ 

 
 ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจ
ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดย
ก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือ บางประเภทโดยเด็ดขาด 
หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้   
 
 
      เหตุผล 
 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุร าคาญ  ป้องกันไม่ให้สุนัขและ
แมวท าร้ายผู้อ่ืนป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว  และดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพ
ของสุนัขและแมวโดยการจัดท าทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลส าโรง  จึงจ าเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี ้
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔  มาตรา ๙  มาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษ 
สุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ , มาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ,  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒  
มาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙    เทศบาลต าบลส าโรง   โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลส าโรงและผู้ว่าราชการจังหวัด จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าโรง”   เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256๑” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลส าโรง   ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง   แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ  ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้   หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
     “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง  
  (1) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) ,    
บูลเทอเรีย (Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด) , มาสทิสต์ , เชาเชา , 
อลาสกัน มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาท้ังหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  
 (2) สุนัขและแมว ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   (3) สุนัขและแมว ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
  “สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจน  
ให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสุนัขและแมว” หมายถึง การกระท าใดๆ ที่ท าให้สุนัขและแมว พ้นไปจากความ
รับผิดชอบเลี้ยงดูตน เช่น การน าสุนัขและแมว ไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ แหล่ง
ชุมชน หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากควบคุม 
  “เจ้าของสุนัขและแมว” หมายถึง ผู้ที่น าสุนัขและแมวมาเลี้ยง รวมถึงผู้ครอบครองสุนัขและ
แมว หรือผู้ให้อาหารสุนัขและแมวเป็นประจ าด้วย 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 
  
 

 



-๓- 
 “ใบรับรอง” หมายความว่า  เอกสารรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและแมวซึ่งออกโดยอาสา
ปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลส าโรง  หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์  
 “การจดทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความว่า  การน าใบรับรองสุนัขและแมวไปแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือบันทึกจัดท าทะเบียนประวัติและรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและแมว 
 “อาสาปศุสัตว์” หมายความว่า อาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลส าโรง 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลส าโรง 
  ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๖ ให้เขตเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
     ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อ่ืนใดนอก
สถานที่เลี้ยงในเขตต าบลส าโรงโดยเด็ดขาด 
     ข้อ ๘ การด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอ านาจมาแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

หมวดที่ 2 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

  ข้อ ๙ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขอจดทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ สถานที่ที่นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงประกาศก าหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวเกิด 
หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น าสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตต าบลส าโรง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรับรอง ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๔ แห่งเทศบัญญัตินี้ 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๓) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่ 
เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว 
(๕) เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี (ถ้ามี) 
(๖) เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดท าหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ (ถ้ามี) 



    -๔- 
 

  (๗) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) 
  ข้อ 10 แบบค าขอจดทะเบียนสุนัขและแมว แบบบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว และแบบพิมพ์
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแบบที่นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงประกาศก าหนด 
  ข้อ ๑๑ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุนั้น 

(๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว 
(๒) เมื่อบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ ๑๒ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวันนับ 

แต่วันที่รู้ถึงเหตุนั้น 
(๑) เมื่อมีกรณีที่สุนัขและแมวท าร้ายคน หรือ เมื่อสุนัขและแมวมีพฤติกรรมดุร้าย 
(๒) เมื่อสุนัขและแมวตาย 
(๓) เมื่อสุนัขและแมวหาย 

 
หมวดที่ 3 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 

     ข้อ ๑๓ ในการเลี้ยงสัตว์สุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตอยู่ของสุนัขและแมว มีแสงสว่าง การระบาย 
อากาศ การระบายน้ า และการก าจัดสิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(๓) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน 
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเป็น 

ประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
(๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของ สุนัข และ แมว เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น 

ถ้าเจ้าของ สุนัข และ แมว ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ 
ของสุนัขและแมวให้เป็นปกติสุข  

(๖) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องก าจัดซากสุนัขและแมวให้ถูก 
สุขลักษณะเพ่ือป้องกันไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่
เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสุนัขและแมว เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
จากสุนัขและแมวสู่คน 

(๘) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
ของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไว้ต่างหากแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
และปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๙) แสดงบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและแมวเมื่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร้องขอ และอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเทศบัญญัตินี้ 
 
 



-๕- 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามค าแนะน าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๔ เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ ก าจัดสิ่งปฏิกูล อันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทาง
สาธารณะหรือในที่อ่ืนใดในเขตต าบลส าโรงโดยทันท ี
  ข้อ ๑๕ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัข
และแมวพร้อมบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวให้บุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของสุนัขและแมวแทน และเจ้าของใหม่จะต้อง
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบสุนัขและแมว 
 

หมวดที่ 4 
การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

                     ข้อ ๑๖ ให้ผู้น าสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) น าบัตรประจ าตัวสุนัข และ แมว ติดตัวไปด้วย และแสดงบัตรประจ าตัวสุนัข และ แมว  

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ 
(๒) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มีความแข็งแรง 

เพียงพอ เช่น ใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกิน 
ห้าสิบเซนติเมตร เพ่ือสามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไม่ให้ท าร้ายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของ 
สาธารณะหรือของบุคคลอ่ืนได้ทันท่วงที 
                     ความใน (๒) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

๑) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในระหว่าง ประกวด การแสดง หรือ การประกอบ 
กิจกรรมอ่ืนใดในท านองเดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวท าร้ายคน 

๒) ขณะที่สุนัข และ แมว อยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการป้องกันไม่ให้ สุนัข  
และ แมวท าร้ายคน 

๓) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรง 
เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวเข้าถึงบุคคลภายนอก 
  ข้อ 1๗  สุนัขควบคุมพิเศษ จะต้องมีการบันทึกที่เลี้ยง เจ้าของจะต้องจัดให้สุนัขสวมใส่ 
อุปกรณ์ครอบปาก และผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง และต้องจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัข ไม่เกินห้าสิบ
เซนติเมตร โดยตลอดเวลา ห้ามบุคลอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี น าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง 
 

หมวด ๕ 
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้าม 

เลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมวอันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กัก
สุนัขและแมวดังกล่าวไว้ และด าเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
  

 



-๖- 
 

หมวดที่ ๖ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีโทษ ดังนี้ 

(๑) ผู้ใดฝ่าฝืนไม่น าสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๒๐๐ บาท 

(๒) ผู้ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าฉีดวัคซีนปลอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

(๓) ผู้ใดขัดขวางหรือ ไม่อ านวยความสะดวกในการจับสุนัขไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะหรือ 
ท าลายสุนัขท่ีเป็นโรคนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๔) ผู้ใดฝ่าฝืนการท าทะเบียนสุนัข - แมว ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๕) ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 1๖ ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕๐๐  บาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๓ การจดทะเบียนสุนัขและแมว การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และการน าสุนัขและแมว
ออกนอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ก่อนเทศบัญญัตินี้หรือตามที่บัญญัติไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ภายหลังจากเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว 

 
                     ประกาศ  ณ   วันที่           
 
 
 
                                                          (นายบุญมี  จันทร์โสภา) 
                               นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  
 
                          
                     เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
 
        
 
 
 
 



 


