
ข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลเพหลา 
เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒561 

---------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
อาศัยความในมาตรา ๖๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 
๒๕46  และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖  แห่ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา โดยการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลาและนายอ าเภอคลองท่อม  จึงตราข้อบัญญัติต าบลน้ีขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.
๒๕61” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  นับแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาแล้ว 7 วัน 
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติน้ี 
  “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า  สุนัข  แมว หรือ สัตว์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  “เจ้าของ” หมายความว่า ผู้ครอบครอง เล้ียง ดูแล รวมถึงผู้ควบคุมสัตว์ 
  “วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 
  “เครื่องหมายประจ าสัตว์” หมายความว่า ป้ายแสดงว่าสัตว์น้ันได้รับการฉีดวัคซีน 
  “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัขมีอาการดุร้าย ว่ิงเพ่นพ่าน กัดส่ิงกีด
ขวาง ชอบซุกในที่มืด ปากอ้าล้ินห้อย น้ าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซ หรือสัตว์อ่ืนที่ก าหนดมีอาการ
ดังกล่าว 
  “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น     
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
  “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งมี วุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่ง ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน               
ของรัฐ  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๔ เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบ าบัด
โรคสัตว์ โดยให้ฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตว์มีอายุ ๒-๔ เดือน หรือตามความเห็นของสัตวแพทย์ และให้มีการฉีดวัคซีน
ครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองฉีดวัคซีน  โดยเจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา  ดังน้ี 

(1) การฉีดวัคซีน                ตัวละ 40 บาท  
(2) เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7            ตัวละ 10 บาท  
(3) ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7            ตัวละ 10 บาท 

 ข้อ ๕ ในที่สาธารณะ  ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าสัตว์หรือมีแต่เป็นเครื่องหมาย
ประจ าตัวปลอม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์น้ันเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมารับภายใน ๕ วัน และถ้ามี
เจ้าของสัตว์มารับสัตว์น้ันชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตว์น้ันตามความเป็นจริง 
 ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน้ันแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่พบสัตว์น้ันแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
 ข้อ ๗ ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อ่ืนที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทราบภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด และพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งต่อสัตวแพทย์ด าเนินการ
ต่อไป 
 ข้อ ๘ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายสัตว์ควบคุมน้ันได้ 
 ข้อ ๙ ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครอง มาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานท้องถิ่นหลังจากข้อบัญญัติน้ีมี
ผลการบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตว์น้ันในครอบครองภายใน ๑ เดือน เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จัดท าสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์อันเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์น้ันมีเจ้าของและตองแสดงเครื่องหมายประจ าตัวสัตวดัง
กลาวไวที่ตัวสัตวควบคุมใหเห็นไดชัดเจน 
 ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตนต้องมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ 
บาท 
 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประจ าตัวปลอม ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือพนักงานส่วนท้องถิ่ นซึ่ง
ปฏิบัติตามข้อ ๔,๕ และข้อ ๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖,๗ และข้อ ๙  มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เครื่องหมายประจ าตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามข้อ 4  สูญหาย หรือช ารุด  ก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนน้ัน ให เจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ าตัวสัตวหรือ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม แลวแตกรณีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบเหตุน้ัน  

ข้อ ๑๔ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติน้ี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ  และถ้าผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเป็นอัน
เลิกกัน 
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ข้อ 15 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลารักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ น้ี และมีอ านาจตาม
ข้อบัญญัติ 
          

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2561 

     (ลงช่ือ)............................................. 
                      (นายประยูร  แก้วรัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 
 
 
 

  เห็นชอบ 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
             (นายไพศาล  ศรีเทพ) 
             นายอ าเภอคลองท่อม    

  


