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เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ของ  
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

****************** 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔,๙,๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๒๙  

แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วน

ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา  ๑๖ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  และโดยการอนุมัติ

จากนายอำเภอบ้านเรณูนคร  จึงได้ออกข้อบัญญัติดังนี้  

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒”        

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดย

เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  แล้ว ๗ วัน  

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง  

(๑) สุนัขสายพันธุ์พิทบูลเทอเรีย  (Pitbull terrier) บูลเทอเรีย (bullterrier)  สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย 

( Staffordshire bullterrier ) และสายพันธุ์อ่ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศ กำหนด      

(๒)  สุนัขและแมว ที่มีประวัติทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความ ต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ   

 (๓)  สุนัขและแมว ที่มีพฤติกรรมไล่ทำร้ายคนหรือสัตว์  โดยปราศจากการยั่วยุ         

“เจ้าของสนุัขและแมว” หมายความว่า ผู้ที่นำสุนัขและแมวมาเลี้ยง รวมถึงผู้ครอบครองสุนัข และแมว 

หรือผู้ให้อาหารสุนัขและแมวเป็นประจำด้วย       

 

-๒- 



“สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า บริเวณท่ีอยู่ประจำของสุนัขและแมวซึ่งอยู่ในความคุ้มครอง ดูแลของ

เจ้าของสุนัขและแมว   

“อาสาปศุสัตว์” หมายความว่า อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลท่าลาด 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน สามารถใช้

ประโยชน์หรือสัญจรได้  

 “ใบรับรอง” หมายความว่า เอกสารรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและแมวซึ่งออกโดยอาสา ปศุสัตว์

ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลท่าลาด หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์        

 “การจดทะเบียนสุนัขและแมว”หมายความว่า การนำใบรับรองสุนัขและแมวไปแจ้งต่อ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกจัดทำทะเบียนประวัติและรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและแมว    

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของสุนัขและแมว รวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง โสโครก 

หรือมีกลิ่นเหม็นอันเกิดจากสุนัขและแมว   

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ 

ประกาศ คำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

 

 

-๓- 



หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๕ ให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อ่ืนใดนอกสถานที่เลี้ยงใน 

 เขตตำบลท่าลาดโดยเด็ดขาด 

ข้อ ๗ การดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถดำเนิน 
การเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

หมวด ๒  

การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

 ข้อ ๘  ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการขอจดทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่  

ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวเกิด หรือ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตตำบลท่าลาด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้         

(๑) ใบรับรอง ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓ แห่งข้อบัญญัตินี้          
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง           
(๔) หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่ 

                          เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว          
                     (๕) เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี (ถ้ามี)    

(๖) เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดทำหมันโดยสัตว์แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
                         การสัตวแ์พทย์ (ถ้ามี)          
                     (๗) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)  
 
 
 

-๔- 



ข้อ ๙ แบบคำขอจดทะเบียนสุนัขและแมว แบบบัตรประจำตัวสุนัขและแมว และแบบพิมพ์อ่ืนๆ ให้ 
 เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด 
 
  ข้อ ๑๐ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องแจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวัน นับแต่ 

วันที่รู้ถึงเหตุนั้น 

 (๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว  

 (๒) เมื่อบัตรประจำตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ  

 ข้อ ๑๑ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวันนับแต่วันที่รู้ 

ถึงเหตุนั้น  

(๑) เมื่อมีกรณีที่สุนัขและแมวทำร้ายคน หรือ เมื่อสุนัขและแมวมีพฤติกรรมดุร้าย  

(๒) เมื่อสุนัขและแมวตาย    

(๓)  เมื่อสุนัขและแมวหาย  

 

หมวด ๓  

การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

 ข้อ ๑๒ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้         

 (๑)  จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่ของสุนัขและแมว มีแสงสว่าง การ 

ระบาย อากาศ การระบายน้ำ และการกำจัดสิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ           

(๒)  ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม          

(๓)  ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน         

(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเป็น 

 ประจำ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง          

-๕- 



(๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของ สุนัข และ แมว เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น 
ถ้าเจ้าของ สุนัข และ แมว ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ ของ
สุนัขและแมวให้เป็นปกติสุข         

 (๖) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องกำจัดซากสุนัขและแมวให้ถูก 
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ และไม่เป็น
เหตุให้เกิด การปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสุนัขและแมว เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
จาก สุนัขและแมวสู่คน         
   (๘) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
ของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไว้ต่างหากแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่         
   (๙) แสดงบัตรประจำตัวสุนัขและแมวหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและแมวเมื่อ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร้องขอ และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัตินี้          

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามคำแนะนำของ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
 

ข้อ ๑๓  เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล อันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือในที่อ่ืนใดในเขตตำบลท่าลาดโดยทันท ี

 

  ข้อ ๑๔  หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขและแมว 

พร้อมบัตรประจำตัวสุนัขและแมวให้บุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของสุนัขและแมวแทน และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบสุนัขและแมว  

 

 

 

-๖- 



หมวด ๔  

การนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 ข้อ ๑๕  ให้ผู้นำสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้              

(๑) นำบัตรประจำตัวสุนัข และ แมว ติดตัวไปด้วย และแสดงบัตรประจำตัวสุนัข  
และแมว เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ       

 (๒) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มี 
ความแข็งแรง เพียงพอ เช่น ใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวห่างจากตัวสุนัขและ
แมวไม่เกนิห้าสิบเซนติเมตร เพ่ือสามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไม่ให้ทำร้ายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับ
สิ่งของ สาธารณะหรือของบุคคลอ่ืนได้ทันท่วงที         

ความใน (๒) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้        

๑) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในระหว่าง ประกวด การแสดง หรือ การประกอบกิจกรรมอ่ืน 
ใด ในทำนองเดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวทำร้ายคน         

๒) ขณะที่สุนัข และ แมว อยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการป้องกันไม่ให้ สุนัข และ 

แมว  ทำร้ายคน        

 ๓) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรงเพียง 

พอที่จะ ป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวเข้าถึงบุคคลภายนอก  

ข้อ ๑๖ สุนัขควบคุมพิเศษ จะต้องมีการบันทึกที่เลี้ยง เจ้าของจะต้องจัดให้สุนัขสวมใส่  

อุปกรณ์ครอบปาก และผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง และต้องจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัข ไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร  

โดยตลอดเวลา ห้ามบุคลอายุต่ำกว่า  ๑๕  ปี  นำสุนัขพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง   

 

 

 

 

-๗- 



หมวด ๕  

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามเลี้ยง หรือ 

ปล่อยสุนัขและแมวอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสุนัขและแมว 

ดังกล่าวไว้ และดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕        

ข้อ ๑๘ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล  

เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งเจ้าพนักงาน 

สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หมวด ๖  

บทกำหนดโทษ 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕        

ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รายได้อ่ืน ๆ ตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าลาด         

ข้อ ๒๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ    ณ   วันที่    ๑๕    เดือน   มีนาคมฝใ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

(นายอานคำ  ธน.ทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

........................................................................................  

     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อย

สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพ่ือขออนุมัติต่อนายอำเภอเรณูนครแล้ว นั้น     

บัดนี้ นายอำเภอเรณูนครได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสืออำเภอเรณูนคร  

ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๕/๕๔๓  ลงวนัที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง

ให้ใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว             

พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป      

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

(นายอานคำ  ธน.ทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักการ  

ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กำหนดให้อำนาจราชการ  ส่วน

ท้องถิ่นในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการ ดำรง

ชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยกำหนดให้ส่วนหนึ่ง ส่วนใด

หรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และอาจ

กำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือ บางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด 

หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง หนึ่งก็ได้   

เหตุผล  

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ป้องกัน และ 

แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุรำคาญ ป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวทำร้ายผู้อ่ืน 

ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว และดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพของสุนัขและแมว โดย

การจัดทำทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงจำเป็นต้องตรา ข้อบัญญัตินี้   

 

 

 

 

 

 

 


