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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 

เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ....... 

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

โดยที่เป็นการสมควรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า ว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าและ
นายอ าเภอนาโยง จึงขอตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ......” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้
ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าของ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองด้วย 
 “วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 
 “เครือ่งหมายประจ าตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ควบคุม 
 “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุร้าย วิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งกีด

ขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอ้า ลิ้นห้อยและสีแดงคล้ า น้ าลายไหล ตัวแข็งหรือขาอ่อนเปลี้ย เดินโซเซ และในกรณี
ของสัตว์ควบคุมอื่น อาการตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ 

  “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 “อาสาสมัครปศุสัตว์” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า สัตวแพทย์ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับ

มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 



-๒- 
 

 (๑) ในกรณีของสุนัขให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สอง
เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (๒) ในกรณีสัตว์ควบคุมอื่นให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่สัตว์แพทย์หรือผู้รับได้มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าก าหนด และในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้สัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปท าการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม 
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าก าหนด 

ข้อ ๖ เมื่อสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีด
วัคซีนแล้ว และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม 

เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามวรรคหนึ่งไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นชัดเจน 
ลักษณะเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ

ก าหนด 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามข้อ ๖ สูญหายหรือช ารุดใน

สาระส าคัญก่อนที่เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หมดอายุหรือก่อนระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น แล้วแต่
กรณี ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม แล้วแต่กรณี ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ดังกล่าวไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมตามวรรค
หนึ่งจากสัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าก าหนด 

ข้อ ๘ ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ หรือมีแต่
เป็นเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกังขัง 
ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวันให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 
และถ้ามีเจ้าของสัตว์ควบคุมมารับสัตว์ควบคุมนั้นคืนภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสัตว์ควบคุมนั้นตามความเป็นจริง 

ข้อ ๙ เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
เข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก เพื่อปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบถามจ านวน เพศ ชื่อ พันธุ์ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ควบคุม 
(๒) ในกรณีที่พบว่าสัตว์ควบคุมใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๕ ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น 

ในกรณีนี้ เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
(๓) น าหัวสัตว์ควบคุมที่ตายหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร 
(๔) สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมท าลายซากสัตว์ควบคุมที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝังหรือวิธีอื่นใด 

ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ไม่ว่าสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดจะ
ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกดั เพื่อให้สัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน  

  



-๓- 
 

ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  นับแต่
เวลาที่รู้ว่าถูกกัด หากปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสนุัขบา้ภายในระยะเวลาดังกลา่ว ให้เจ้าของสตัว์ควบคุม
กักขังสัตว์นั้นไว้ และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุม
นั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 

ในกรณีที่สัตว์ควบคุมที่เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตามวรรคสอง ตาย หรือสูญหายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่า 
ตาย หรือสูญหาย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ ๑๒ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 

ข้อ ๑๓ เพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า เมื่ออธิบดีประกาศก าหนดเขตท้องที่ในการฉีดวัคซีน
ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่เสียค่าธรรมเนียมให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน าสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สัตวแพทย์ก าหนด  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าจะประกาศ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อการนั้น ปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะบ้า ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่ที่จะท าการฉีดวัคซีน 

 (๒) ให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ไปท าการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์
ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม 

ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์ควบคุมผู้ใดไม่จัดการให้สัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๕ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ 
วรรคสอง หรือข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดใช้เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หรือใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนอันเป็นเท็จ หรือขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๘ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๒ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ ๑๖ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นอัน
เลิกกัน 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซึ่งมีสัตว์ควบคุมที่มีอายุครบก าหนดได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๕ ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด าเนินการตามข้อ ๕ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่...........................................         

             (ลงชื่อ) 

(นายสมโชค  เชยชื่นจิตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 

        เห็นชอบ 

(ลงนาม) 

(...........................................) 
นายอ าเภอนาโยง 


