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หลักการ 

    เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ใช้ในการควบคุม ดูแลสัตว์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  จากสัตวแพทย์หรือ

ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์  

 

เหตุผล 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้ก าหนดการดาเนินการควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าเพื่อควบคุมสัตวใ์ห้มีการดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกนัการเกิดโรคพิษสนุัขบ้าใหมี้การปฏิบัตถิูกตอ้ง

เป็นระเบียบเรียบร้อยซ่ึงทาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  สามารถควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

จากสัตวใ์นเขตต าบลกุดฉิม  ให้มีความปลอดภัยจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนต าบลกุดฉิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนขับ้าพ.ศ. ๒๕61  

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

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การ บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ องคก์าร 

บริหารส่วนต าบลกุดฉิม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม และ นายอ าเภอ

ธาตุพนม จึงตราขอ้บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม เรื่อง  การ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕61”  

  ขอ้ ๒ ขอ้บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  นับแต่วันที่ได้ ติด

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม แล้วเจ็ดวัน  

  ขอ้ ๓ ในขอ้บัญญัตนิี้  

    “สัตวค์วบคุม” หมายความวา่ สุนัข แมว  

    “เจ้าของ” หมายความวา่ ผู้ครอบครอง เลีย้ง ดูแล รวมถึงผู้ควบคุมสตัว ์ 

   “วัคซีน” หมายความวา่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าส าหรับสตัว ์

    “เครื่องหมายประจ าสตัว์” หมายความวา่ ป้ายที่แสดงวา่สัตวน์ั้นได้รบัการฉีดวัคซีน  

   “อาการของโรคพษิสุนัขบ้า” หมายความวา่ ในกรณีของสุนัขมีอาการดุร้าย วิ่งเพน่พา่น 

กัดสิ่งกีดขวาง ชอบซุกในที่มืด ปากอ้า ลิน้ห้อย น้ าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซหรือ สัตว์

อื่นที่ก าหนดมีอาการดังกล่าว  

  “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตาม

กฎหมาย วา่ด้วยการควบคุม การบ าบัดโรค  

   “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือ ผู้มีวุฒิ ไม่ต่ ากว่า

ประกาศนียบัตรวชิาชีพสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นอาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้าน

หรือผู้ผ่านการอบรมจากปศุสัตวอ์ าเภอ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 

    ขอ้ ๔ เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตวใ์นครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์

หรือ ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยให้ฉีดควบคุมครั้งแรกเม่ือสัตว์มีอายุ ๒-๔ เดือน หรือตาม

ความเห็น ของสัตวแพทยแ์ละให้มีการฉดีวัคซีนครัง้ต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองฉดีวัคซีน โดยเจ้าของ

สัตวต์้องเสีย คา่ธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้ 
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   (๑) การฉีดวัคซีน ตัวละ ๔๐ บาท  

   (๒) เครื่องหมายประจ าตัวสัตวต์ามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อันละ ๑๐ บาท  

    (๓) ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ฉบับละ ๑๐ บาท 

   ขอ้ ๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏวา่สัตวค์วบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตวห์รือมี

แต่เป็น เครื่องหมายประจ าตัวปลอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตวน์ั้นเพื่อกักขังถ้าไม่มีเจ้าของ

มารับ ภายใน ๕ วัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจท าลายสัตวน์ัน้ได ้และถ้ามีเจ้าของสัตวม์ารับสัตวค์นื

ใน เวลาก าหนดให้เจ้าของเจ้าของสัตวน์ั้นชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตวน์ั้นตามความเป็นจริง  

  ขอ้ ๖ เม่ือปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตวค์วบคุม

นั้นแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน   ๒๔  ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่พบสัตว์นั้นแสดงอาการของโรคพิษ

สุนัขบ้า  

  ขอ้ ๗ ในกรณีที่สัตวใ์นควบคุมถกูสตัวอื์่นทีแ่สดงอาการของโรคพิษสนุัขบ้ากดัให้เจ้าของ

สัตว์ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่รู้วา่สัตว์ของตนถูกกัดและพนักงานท้องถิ่น

ต้องแจ้ง ให้สัตวแพทยด์ าเนินการต่อไป  

  ข้อ ๘ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้

พนักงาน ท้องถิ่นมอี านาจท าลายสัตวค์วบคุมนั้นได้  

  ข้อ ๙ ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครองมาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น หลังจากขอ้บัญญัตินีมี้ผลบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตวน์ั้นในครอบครองภายใน 

๑ เดือน เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตวอั์นเป็นเครื่องหมายให้ทราบวา่สัตว์

นั้นมเีจ้าของ  

   ขอ้ ๑๐ ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตนต้องมี

โทษปรับ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท  

   ข้อ ๑๑ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประจ าตัวปลอม ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือ 

พนักงานท้องถิ่นซ่ึงปฏิบัติตามขอ้ ๔ ขอ้ ๕ และขอ้ ๘ มีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 

   ขอ้ ๑๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และขอ้ ๙ มีโทษปรบไม่เกนิ ๒๐๐ บาท  

   ข้อ ๑๓ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ และผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ

ภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเป็นอันเลิกกัน  
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  ขอ้ ๑๔ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิมรักษาการให้เปน็ไปตามขอ้บัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจตามขอ้บัญญัตนิี ้ 

   

                ประกาศ ณ วันที่        เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 

 นายวทิยา  แสนทวสีุข  

                                                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

 

 

 

          เห็นชอบ  

 

 

(นายอติชาต  อุณหเลขกะ 

   นายอ าเภอธาตุพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 


