
 
 

  

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง   

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลดงบัง 

เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 

หลักการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึเห็น

ควรตราขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

เหตุผล 
 โดยที่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มอีันตรายต่อมนุษย์และสัตว์  เพื่อให้การควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า  ให้สัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์

ควบคุมอย่างถูกวิธี  ไม่ทิ้งสัตวค์วบคุมที่เจา้ของไม่ต้องการให้กลายเป็นสุนัขจรจัด  ซึ่งอาจจะเป็น

พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการสร้างความรว่มมอืในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อลดอัตรา

การเกิดโรคในสัตว์และจานวนผูเ้สียชีวติด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบัง  

เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึเห็นสมควรออกข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนขับ้า  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการควบคุมโรค                     

พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ต าบลดงบัง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑  มาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๕  

มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา ๒๑  มาตรา  ๒๓ และมาตรา  ๒๖  แห่ง

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงบังและนายอ าเภอคอนสาร  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  เรื่อง  การควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบัง นับแต่วันที่ประกาศไว้

โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  แล้ว ๓๐ วัน 

 ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สัตว์ควบคุม”  หมายความว่า  สุนัข  แมวหรอืสัตว์อื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “เจ้าของ”  หมายความว่า  ผู้ครอบครอง  เลีย้ง  ดูแล  รวมถึงผู้ควบคุมสัตว์ 

 “วัคซีน”  หมายความว่า  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 

 “เครื่องหมายประจ าสัตว์”  หมายความว่า  ป้ายแสดงว่าสัตว์นัน้ได้รับการฉีดวัคซีน 

 “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า”  หมายความว่า  ในกรณีของสุนัขมอีาการดุร้าย  วิ่งเพ่นพ่าน                         

กัดสิ่งกีดขวาง  ชอบซุกในทีม่ดื  ปากอ้าลิน้ห้อย  น้ าลายไหล  ตัวแข็ง  ขาหลังออ่นเพลีย  เดินโซเซ

หรอืสัตว์อื่นที่ก าหนดมอีาการดังกล่าว 

 “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ 

 “ผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 



-๒- 

 “สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้มีวุฒไิม่ต่ ากว่า

ประกาศนยีบัตรวิชาสัตวแพทย์  ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของรัฐ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

 ข้อ  ๔  เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือ

ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  โดยให้ฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตว์มีอายุ  ๒-๔  เดือน  หรือตาม

ความเห็นของสัตวแพทย์  และให้มีการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  

โดยเจา้ของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบังก าหนด 

 ข้อ  ๕  ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าสัตว์หรือมีแต่เป็น

เครื่องหมายประจ าตัวปลอม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์นั้นเพื่อกักขัง  ถ้าไม่มีเจ้าของมา

รับภายใน  ๕  วัน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์นั้นได้  และถ้ามีเจ้าของสัตว์มารับสัตว์

นั้นคนืในเวลาที่ก าหนดใหเ้จ้าของสัตว์น้ันชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตว์นั้นตามความเป็นจริง 

 ข้อ  ๖  เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม

นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับแต่เวลาที่พบสัตว์นั้นแสดงอาการของโรคพิษ

สุนัขบ้า 

 ข้อ  ๗  ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อื่นที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้ากัด  ให้เจ้าของ

สัตว์แจ้งต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับแต่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด  และ

พนักงานท้องถิ่นตอ้งแจง้ตอ่สัตวแพทย์ด าเนนิการตอ่ไป 

 ข้อ  ๘  ในที่สาธารณะ  ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้พนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 

 ข้อ  ๙  ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครอง  มาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานท้องถิ่น

หลังจากข้อบัญญัตินี้มผีลการบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน  หรือหลังจากมีสัตว์นั้นในครอบครองภายใน ๑ 

เดือน  เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์อันเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์

นั้นมีเจา้ของและถ่ายรูปสัญลักษณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

 ข้อ  ๑๐  ถ้าเจา้ของสัตว์ควบคุมไม่ด าเนินการฉีดวัคซีนใหแ้ก่สัตว์ควบคุมของตนเองต้องมีโทษ

ปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท 
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 ข้อ  ๑๑  ผู้ใดใช้เครื่องหมายประจ าตัวปลอม  ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๘  มีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

 ข้อ  ๑๒  ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๙  มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

 ข้อ  ๑๓  บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบังนี้  ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงบัง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระ

ค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แล้วเป็นอันเลิกกัน 

 ข้อ  ๑๔  ให้เจ้าของสัตว์ที่เกิดใหม่และรับมาเลี้ยงใหม่ในครอบครองให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น ถ้าไม่มีการแจ้งต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น ผูค้รอบครองตอ้งรับผดิชอบตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๑๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบังรักษาการเป็นไปตามข้อบัญญัติต าบลนี้และ

มีอ านาจตามข้อบัญญัติ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ เดือน                          พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

      (ลงช่ือ) 

                     นายชูวิทย์  รอ่งแซง 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

 

 

 

    - เห็นชอบ 

 

 

  (ลงช่ือ) 

             

                นายอ าเภอคอนสาร 


