
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
เรื่อง   การควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  วาดวยการควบคุม 

โรคพิษสุนัขบา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และกับมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๕  มาตรา  ๙  

มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

และนายอําเภอคง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  เรื่อง  การควบคุม

โรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตวควบคุม”  หมายความวา  สุนัข  แมวหรือสัตวอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “เจาของ”  หมายความวา  ผูครอบครอง  เล้ียงดูแล  รวมถึงผูควบคุมสัตว 

 “วัคซีน”  หมายความวา  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 

 “เครื่องหมายประจําตวัสัตว”  หมายความวา  ปายที่แสดงวาสัตวนัน้ไดรบัการฉีดวัคซีน 

 “อาการของโรคพิษสุนัขบา”  หมายความวา  ในกรณีของสุนัข  อาการท่ีสุนัขนั้นดุราย  

วิ่งเพนพาน  กัดส่ิงกีดขวาง  หรือเซื่องซึม  ซุกในที่มืด  ปากอา  ล้ินหอย  และสีแดงคลา  น้ําลายไหล   

ตัวแข็ง  หรือขาออนเปล้ีย  เดินโซเซ  หรือสัตวอื่นที่มีอาการดังกลาว 

 “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา  ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม  การบําบัดโรคสัตว 

 “สัตวแพทย  หมายความวา  สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือของราชการสวนทองถิ่น

และหมายความรวมถึงผูซึ่งมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย  ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐ 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตาบลเทพาลัย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔ เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวที่ควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย  

หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย  หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกําหนดเวลา  ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีของสุนัข  ใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้น 

มีอายุตั้งแต  ๒  เดือนขึ้นไปแตไมเกิน  ๔  เดือน  และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลา 

ที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (๒) ในกรณีสัตวควบคุมอื่น  ใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับการฉีด

วัคซีนตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ สัตวแพทยหรือผู ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีดวัคซีน   

เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียมตามอตัราที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในกรณีที่เจาของสัตวควบคุม 

แจงใหสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยไปทําการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม   

ณ  สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม  เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาใชจายตามที่กําหนด 

ขอ  ๕ เมื่อสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนแลว  สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือ 

จากสัตวแพทย  หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  ซึ่งเปนผูฉีดวัคซีนตองมอบเครื่องหมายประจําสัตว   

ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว  และใบรับรองการฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม 

เจาของสัตวควบคุมตองแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวท่ีตัวสัตวควบคุม 

ใหเห็นไดชัดเจน 

ขอ  ๖ ในกรณีที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนสูญหาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญกอนที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหมดอายุหรือกอนระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบรับรอง   

การฉีดวัคซีนนั้น  แลวแตกรณี  ใหเจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตวหรือใบรับรอง   

การฉีดวัคซีนแทนของเดิม  แลวแตกรณี  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันทราบเหตุนั้น  และตองแสดงเครื่องหมาย

ประจําตัวสัตวดังกลาวไวที่ตัวสัตวควบคุมนั้นเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่เจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตว  หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม  

จากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย  หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  

เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๗ เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา  ใหเจาของสัตวควบคุมนั้น

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแตเวลาที่พบวาสัตวนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

ขอ ๘ ในกรณีที่สัตวควบคุมใดถูกสัตวควบคุมอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด  ไมวาสัตว

ควบคุมท่ีถูกกัดจะไดรับการฉีดวัคซีนแลวหรือไม  ใหเจาของสัตวควบคุมนั้น  แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายใน  ๒๔  ชั่วโมงนับแตเวลาที่รูวาถูกกัด  เพ่ือใหสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

ใหเจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการของสัตวควบคมุที่ถกูกดัไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๖  เดือน   

นับแตเวลาที่รูวาถูกกัด  หากปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบาภายในระยะเวลาดังกลาว   

ใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวและแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๒๔  ชั่วโมง   

นับแตเวลาที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

ในกรณีท่ีสัตวควบคุมที่เจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการตามวรรคสองตายหรือสูญหาย

ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

นับแตเวลาที่รูวาตาย  หรือสูญหาย 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงตามขอ  ๗  หรือขอ  ๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

แจงตอสัตวแพทยเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอ  ๑๐ ในการโอนกรรมสิทธิ์ สัตวควบคุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวเจาของสัตวควบคุม 

ตองมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามขอ  ๕  หรือขอ  ๖  ใหผูรับโอนดวย

ถาเปนสัตวควบคุมที่อยูในระหวางการเฝาสังเกตอาการตามขอ  ๘  วรรคสอง  หามมิใหมีการจําหนาย  

จาย  โอน  สัตวควบคุมนั้น 

ขอ  ๑๑ เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนตามขอ  ๔   

หรือไมปฏิบัติตามขอ  ๕  วรรค  ๒  หรือขอ  ๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

ขอ  ๑๒ ผูใดใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว   

หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเปนเท็จ  หรือขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกสัตวแพทย   

เจาพนักงานทองถิ่น  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามขอ  ๗  ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  หรือขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับ  

ไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๓ เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่น  ไมเฝาสังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตวอื่น

ที่ถูกกัดไวตามขอ  ๑๐  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๑๔ บรรดาความผิดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ใหนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย  หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ  และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับ

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวเปนอันเลิกกัน 

ขอ  ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยรักษาการเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พิสุทธิ์  พรอมจะบก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเทพาลัย 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  
พ.ศ. ๒๕๖3 

***************** 
 
(๑)  การฉีดวัคซีน      ตัวละ ๔๐ บาท 
(๒)  เครื่องหมายประจําตัวสัตวตามขอ ๕ หรือขอ ๖     ตัวละ ๑๐ บาท 
(๓)  ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามขอ ๕ หรือขอ ๖     ตัวละ ๑๐ บาท 


