
1 

 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ในการเสนอขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

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

หลักการ 
             เพื่อออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เร่ือง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.๒๕๕๓ ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใชบงัคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
 
 

 
 
 

เหตุผล 
                     เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ยังไมเคยมีการออกขอบัญญัติ  เร่ือง การควบคุม
โรคพิษสุนัขบาในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น  เพื่อใหการควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปดวยความเรียบรอยตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. ๒๕๓๕  จึง
เห็นสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล    เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.๒๕๕๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ    
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

 

เรื่อง 
 

การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
************************** 

             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขถึงปจจุบัน) และมาตรา ๕ มาตรา๙ มาตรา ๑๑ มาตรา๑๕ 
มาตรา ๒๑มาตรา๒๓   และมาตรา ๒๖   แหงพระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕  องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ       จึงตราขอบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ขึ้นไว    โดยการ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญและนายอําเภอนานอย ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา“ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เร่ือง   การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  นับแตวันที่ประกาศไวโดยเปดเผย 
ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญแลว  ๓๐ วัน   
 

ขอ ๓  ในขอบัญญัตินี้ 
            “สัตวควบคุม” หมายความวา สุนขั    แมว   ลิง 
            “เจาของ” หมายความวา ผูครอบครอง เล้ียงดูแล  รวมถึงผูควบคุมสัตว 
            “วัคซีน” หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสนุัขบาสําหรับสัตว 
            “เครื่องหมายประจําสัตว” หมายความวา ปายแสดงวาสัตวนัน้ไดรับการฉดีวัคซีน 
            “อาการของโรคพิษสุนัขบา” หมายความวาในกรณีของสุนัขมีอาการดุราย วิ่งเพนพาน กดัสิ่งกีดขวาง 
ชอบซุกในที่มดื ปากอาล้ินหอย น้ําลายไหล ตัวแข็ง   ขาหลังออนเพลีย เดนิโซเซ  หรือสัตวอ่ืนที่กําหนดมี
อาการดังกลาว 
            “ผูประกอบการบําบดัโรคสัตว”หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

 “สัตวแพทย”หมายความวาสัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชา
สัตวแพทยปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
            “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
 

ขอ ๔ เจาของสัตวตองจัดการใหสัตวในครอบครองไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทยหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตว โดยใหฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตวมีอายุ  ๒-๔ เดือน หรือตามความเห็นของสัตวแพทย และ
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ใหมีการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองฉีดวัคซีน โดยเจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียมตามที่
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญกําหนด 
 

ขอ ๕ ในที่สาธารณะถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดไมมีเครื่องหมายประจําสัตวหรือมีแตเปนเครื่องหมาย
ประจําตัวปลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวนั้นเพื่อกักขัง ถาไมมีเจาของมารับภายใน ๕ วัน ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวนั้นไดและถามีเจาของสัตวมารับสัตวนั้นคืนในเวลากําหนดใหเจาของ
สัตวนั้นชดใชคาเสียหายในการดูแลสัตวนั้นตามความเปนจริง  
 

ขอ ๖ เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตเวลาที่พบสัตวนั้นแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบา 
 

ขอ ๗  ในกรณีที่เครื่องหมายประจําตวัสัตวหรือใบรับรอง การฉีดวคัซีน สูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
กอนที่เครื่องหมายประจําตวัสัตวหมดอาย ุ หรือกอนระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนนัน้ 
แลวแตกรณ ีใหเจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตวัสัตว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดมิ 
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวนั นบัแตวันทราบเหตุนั้น และตองแสดงเครื่องหมายประจําตวัสัตวดังกลาวไวที่ตัว
สัตวควบคุมใหเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่เจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจาํตัวสัตว หรือใบรับรอง
การฉีดวัคซีนแทนของเดิมตามวรรคหนึ่งจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย 
เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียม ตามอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ กําหนด 
 

 ขอ ๘ ในกรณีที่สัตวในควบคุมถูกสัตวอ่ืนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบากัด ใหเจาของสัตวแจงตอ
พนักงานสวนทองถ่ินใหทราบภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตรูวาสัตวของตนถูกกัด และพนักงานทองถ่ินตองแจง
ตอสัตวแพทยดําเนินการตอไป  
 

ขอ  ๙ ในที่สาธารณะ ถาปรากฏสัตวควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบาใหพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
ทําลายสัตวควบคุมนั้นได  
 

ขอ ๑๐  ใหผูที่มีสัตวควบคุมในการครอบครอง มาแจงการครอบครองตอพนักงานทองถ่ินหลังจากขอบัญญัติ
นี้มีผลการบังคับใชภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตวนั้นในครอบครองภายใน  ๑  เดือน  เพื่อที่จะใหเจา
พนักงานทองถ่ินจัดทําสัญลักษณไวที่ตัวสัตวอันเปนเครื่องหมายใหทราบวาสัตวนั้นมีเจาของ  
 

ขอ ๑๑  ถาเจาของสัตวควบคุมไมดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมของตนตองมีโทษปรับ 
ไมเกิน ๒๐๐  บาท  
 

ขอ ๑๒  ผูที่ใชเครื่องหมายประจําตัวปลอม ขัดขวางมิใหเจาหนาที่สัตวแพทยหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่ง
ปฏิบัติตามขอ ๔,๕และ ขอ ๙ มีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท  
 

ขอ ๑๓ ผูที่ไมปฏิบัติตามขอ ๖,๘ และขอ ๑๐ มีโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท  
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ขอ ๑๔ บรรดาความผิดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด แลวเปนอันเลิกกัน 
 

 ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลนี้ และมีอํานาจตามขอบัญญัติ 
 
 

 

ประกาศ ณ วนัที่          เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 

   
 
   (ลงชื่อ) 

(นายอรณุ  พรมภิระ) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ       
                  
 
 
 
 

        เห็นชอบ  
วาที่ ร.ต. 

                                                 (สมัย  คําชมพู) 
                        นายอําเภอนานอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราคาธรรมเนียม ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
เรื่อง    การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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อัตราคาธรรมเนียม  
การฉีดวัคซีน    ปองกันโรคพษิสุนัขบา  อัตราตัวละ           ตัวละ   ๓๐  บาท    

 

 

หมายเหตุ     
รวมคาเครื่องหมายและใบรับรองการฉีดวดัซีน 

หากทาํเครื่องหมายตาม ขอ ๗ หายตองเสยีคาธรรมเนยีมเพิ่มดังนี ้

เครื่องหมายประจําตัวสัตว       อันละ      ๑๐    บาท  

ใบรับรองการฉีดวัคซีน             ฉบับละ   ๑๐     บาท 
 


