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หลักการ
ตามพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถืง(ฉบับ

&ษ้นโ*ฬองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
โร ^ ษ ฬุษั®บ้า พ .ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ว่าด้วยการควบคุม 
โระ *831นัธบ้า

เน๋ึองจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้กำหนดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมสัตว์ให้ 
เร ? '■ บันการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งทำให้ 
■ ฑรบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สามารถควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวไนเขตองค์การบริหารส่วน 

านรอ่ม เพื่อความปลอดภัยจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าของประซาชนตำบลบ้านร่อม จึงตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบริหารส ่วนตำบลบ ้านร่อม 
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุน ัขบ ้า พ.ศ. ๒(๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโนเขต 
ฟ้าบลบ้านร่อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
ทรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ฟ้าบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ 
เา  ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบล 

เนร่อม โดยลวามเห ็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมและนายอำเภอห่าเรือ จึงตรา 
ณัญญ้ติขึ้นไว้ ดังน้ี

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การควบคุมโรค 
[เบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให็ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมนับแต่วันที่ประกาศไว้โดย 
4ย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้มิให็ใข้บังคับแก่สุนัขของทางราชการ

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สัตว์ควบคุม’' หมายความว่า สุนัข แมวหริอสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง 
“เจ้าของ” หมายความว่า ผู้ครอบครอง เลี้ยง ดูแล รวมถึงผู้ควบคุมสัตว์ 
“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหวับสัตว์ 
“เครื่องหมายประจำสัตว์” หมายความว่า ป้ายแสดงว่าสัตว์นั้นไล้รับการฉีดวัคซีน 
“อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัขมีอาการดุว้าย วิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งกีด 

ชอบชุกในท่ีมืด ปากอ้าลิ้นห้อย นํ้าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซหรือสัตว์อื่นที่กำหนด 
ไรดังโ;ส่าว

“การปล่อย” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ควบคุม หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง 
ากการควบคุม

“ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย 
ฬุมการบำบัดโรคสัตว์

“สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรง ท่ีขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ หมายความว่า สถานที่หรือทางมิใช่เบนของเอกซนและประชาซนสามารถใช้ 

เฌ์หรือสัญจรไล้
*สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือป้สสาวะ และให้หมายรวมถีงสิ่งอ่ืนใด'ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี 
X
สุนัขควบคุมพิเศษ หมายความว่า
(๑ สุนัขสายพันธุที่ดุว้าย เซ่น พิทบูลเทอว์เรืยรื สแตพ่เพ่ร์ดเซอร์ บูลเทอร์เรืยร์ ร็อต'ไวเลอร์ 

ใบราชิเลียโร เป็นต้น 
(๒) สุนัขที่มีประวัติทำว้ายคน หรือพยายามทำว้ายคน 
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทำว้ายคนหรือสัตว์โดยปราศจากการยั่วยุ



‘‘ผู้ปร ะกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์” หมายความว้า บุคคลซี่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ 
‘.ร : -'ฐฃวิชาชีพการสัตวแพทย์

“สัตวแพทย์” หมายความว้า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้มีวุฒิ!ม่ตํ่ากว่าประกาสนียบัตรวิชา 
■ •ว-,! พย์ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว้า นายกองค์การบวิหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
‘ เจ ้าพน ักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ ้าพน ักงานซึ่งได ้ร ับการแต่งต ั้งจากรัฐมนตรีว ่าการ 

■ จ ะ ■ แหาด่โทย,ให้'ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
‘ ผุโด้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว้า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้รับ 

■ ผํตั้?จ-แ*จ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจของ 
''ะ'''รบริพารส่วนตำบลบ้านร่อม

จ้อ ๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมและสุนัขควบคุมพิเศษต้องจัดการให้สัตว์ที่ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีด
■ ษ*ากสัดวแพทย์หรือผู้!ด้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ตาม 

ช ๘ร*'-?ะวฮาตงบั
ฬ  ในกรณีของสุนัข ให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สอง 
'๙ แต่1ม่เกินสี่เดือนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองฉีด 
(๒) ในกรณีสัตว์ควบคุมอื่น ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลา 

V * * ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร .ง
ในกรณีสัตวแพทย์หรือผู้นัรับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์ควบคุม 

^ ■ 1 ^ ฟ้าธรรมเนียม ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้สัตวแพทย์ 
^ ■ เ*รัเฌฒหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปทำการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของ 
^ V"วบก ้ม เจา้ชองสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด

ข้อ ๖ ใฟ้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นเขตการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ข้อ ๗ ฟ้ามมิให้ผู้เดปล่อยสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดโดยเด็ดขาด 
จ้อ ๘ ใบการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

เ (ฟ้) จ้ฅ์สถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ควบคุม โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ 
ข้แล:?ว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายนํ้าและกำจัด

; | เ 3  รกัษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ควบคุมให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ 
■ เฒโสะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหมีนรบกวนผู้ที่อยูในบวิเวณใกล้เคียง 

๕ ?'อ}รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ควบคุม เซ่น เรื่องอาหาร รักษาความสะอาด เป็นต้น ถ้า 
คม‘ รโ,--ยงลูสุนัขได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ลูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้ปกติสุข 

เะ:เ''เณ ีอสัตว์ควบคุมตายเจ้าของจะต้องกำจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อบ้องกันมิให้เป็นแหล่ง 
^ ■ ฟ?อสัตว์นำโรค ทั้งน้ี โดยวิธีไม่ก่อเหตรุำคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปีอนฃองแหล่งนํ้า 

0  จิ®โฟ้&ารสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ควบคุม เพื่อบ้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์

เ&นีบสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกและ 
จ้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย์างขัดเจน
ควบคุมสัตว์ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
เฅแคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เซ่น ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง รบกวนผู้อ่ืนหรือ



-๓-

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประขาขน 
กร®งแยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหากและแจ้งต่อสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หรือสถานท่ี 

? ามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดทราบและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงาน

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามคำสั่งของ 
ผานท้องถิ่น
ท้เอ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์ควบคุมในที่หรือสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่น โดยปราศจากความ

ท้อ ©๐ เจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลอับเกิดจากสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะหรือ 
[ด่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมโดยทันที
ท้อ ©๑ หากเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ควบคุมอีกต่อไป จะต้องมอบสุนัขให้สถาน 

น์ป็บผู้ดูแลโดยเสียค่าใฃ้จ่ายในการเลี้ยงลูให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือวิธีอื่นใดตามที่เจ้า 
เผ้IIานท้องถิ่นกำหบด

จ้อ ©๒ ห้ามบุคคลอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี หรือเกินกว่าหกสิบห้าปี นำสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่ 
เด ่จะอยูใ่นกรง ท่ีขัง หรือเครืองควบคุมอื่น ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสุนัขมิให้เข้าถึง

จ้อ ©รก ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่ 
เรผะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่า!]นข้อบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้า 
ถิ๋บหรีอพนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่าวไว้และให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่ง 

^ ■ ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
โอ ©๔ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอำนาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือนหรือ 
I เพึ๋อปฎิบต้ิการดังต่อไปนี้
? สอบถามจำนวน เพศ พันธุ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ 

■  ะ: ในกรณีที่พบว่าสัตว์ควบคุมยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น ในการนี้ 
#ฅ์ควบอุมนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

นำใฑัสัตว์ควบคุมที่ตาย หรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจขันสูตร 
(๕’ --ะให้เจ้าของสัตว์ควบคุมทำลายขากสัตว์ควบคุมที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีการฝืงหรือ

.

■ กไแท้าใปใบบ้าน โรงเรือน หรือสถานท่ีใด ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
' ร ^ ‘พี*ย์ตก

ท้® ©๕ ฒื่อสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
หนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ให้สัตวแพทย์มีอำนาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในบ้าน 

■ 00าฆที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าวและมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
■ เกรผีที่ปรากฏวาสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แต่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ควบคุม

รฉีดวัคซีนให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมน้ัน ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน 
ะ ■ สั] เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นยังไม่ได้รับการ 

■ ท้!Xอ3สัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม'ขึ้นเป็นสองเท่า
■ ะ:!ใในกรณีท่ีสัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า และยังมีได้มีการกักขังสัตว์ 

■ เนั้นให้ส้?ไ-พทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้โดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้แพร่โรคพิษ 
“  .วอาใม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์ต้องโปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้น ตามระเบียบ



-๔-

ร.,
(๓) ในกรณีสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตวแพทย์มีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้น 

ข้าไปโนบ้าน โรงเรือนหรือสถานท่ีใดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
ข้อ ๑๖ ในที่สาธารณะปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี 

|*โ|ฬาลายสัตว์ควบคุมนั้นได้
ข้อ ๑๗ เพี่อประโยชน์ในการบ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเกิดกับคน ในกรณีที่สัตวแพทย์ตรวจพบว่า 
;•มโลมีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขให้สัตวแพทย์ 

.าหนักงานสาธารณสุขเพี่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยเร็วที่สุด 
ข้อ ๑๘ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตาม 
ฑหี่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
จ้อ ©๙ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ควบคุม เมื่อเจ้าพนักงาน 

เขา้หนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้องขอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ม ีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 

ะต้องไม เ่ป ิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร ้องเรียนและเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ 
แฒ์ เข้าหนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงาบท้องถิ่น 

*อ ๒© ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก,สัตว์ควบคุมของตน ต้องระวางโทษ 
^เนล®งร้อยบาท

ข้อ ๒๒ ผู้ที่ใข้เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หรือ
โ : ‘ 'รวิ?วัคซีนกันเป็นเท็จ หรือขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกแก,สัตวแพทย์ พนักงานจ้าหน้าที่ 

ะ‘น?ไนท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพับบาท
ข้อ ๒-9 เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อื่น ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ หรือไม่แจ้งต่อ 
■ ข้เหนัาท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๔ เข้าซองสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อื่น ไม่เฝืาสังเกตอาการสัตว์ควบคุมหรือสัตว์อื่นที่ถูกกัด 

รับไม่เกินหน่ึงพันบาท
'โ--บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติน ี้ให ้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมหรือผู้ท ี่'ได ้'ร ับ 
[■ ฝรืรบเทียบปรันและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 
บันจ้า*2แกิน
สร ๒๒ '.ท้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัติ และให้มีอำนาจ 
■ 1น ร ะ '"- หรือคำสั่งเพี่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ปร ะกาศ ณ วันท่ี'๖ ๙  เดือน บกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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