
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา 
เรื่อง   การควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา  วาดวยการควบคุม 

โรคพิษสุนัขบาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  

มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหวานคํา  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา   

และนายอําเภอราษีไศล  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลหวานคํา  เรื่อง  การควบคุม 

โรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหวานคํา  นับแตวันที่ประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวานคําแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตวควบคุม”  หมายความวา  สุนัข  แมวหรือสัตวอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 “เจาของ”  หมายความวา  ผูครอบครองสัตว  ควบคุมหรือผูใหอาหารเปนประจําดวย 

 “วัคซีน”  หมายความวา  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 

 “เครื่องหมายประจําสัตว”  หมายความวา  ปายที่แสดงวาสัตวนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

 “อาการของโรคพิษสุนัขบา”  หมายความวา  ในกรณีท่ีสุนัขมีอาการดุรายวิ่งเพนพาน   

กัดส่ิงกีดขวาง  ชอบซุกซอนในที่มืด  ปากอา  ล้ินหอย  น้ําลายไหล  ตัวแข็ง  ขาหลังออนเพลีย  เดินโซเซหรือแมว   

หรือสัตวอื่นที่มีอาการดังกลาว 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



 “การปลอย”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวควบคุม  หรือปลอยใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

 “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว”  หมายความวา  ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมาย   

วาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

 “สถานที่เล้ียง”  หมายความวา  กรง  ท่ีขัง  หรือท่ีเล้ียงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความวา 

 (๑) สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  พิทบูลเทอรเรียร  สแตฟเฟรดเซอร  บูลเทอรเรียร   

ร็อตไวเลอร  และฟลาบราเซิลเรียโร  เปนตน 

 (๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน  หรือพยายามทํารายคน 

 (๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตวโดยปราศจากการย่ัวยุ 

 “ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

 “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตร   

วิชาสัตวแพทยปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวานคํา 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๕ เจาของสัตวควบคุมและสุนขัควบคุมพิเศษตองจัดการใหสัตวท่ีควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน 

จากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย  หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว   

ตามกําหนดเวลา  ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีของสุนัขใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้น 

มีอายุตั้งแตสองเดือนขึ้นไปแตไมเกินส่ีเดือนและไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในใบรับรองฉีด 

 (๒) ในกรณีสัตวควบคุมอื่นใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับการฉีดวัคซีน 

ตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีสัตวแพทยหรือผูไดรบัมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีดวัคซีน  เจาของสัตว 

ควบคุมตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในกรณีที่เจาของสัตวควบคุม 

แจงใหสัตวแพทย  หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยไปทําการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม   

ณ  สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม  เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาใชจายตามที่กําหนด 

ขอ  ๖ ใหเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหวานคําเปนเขตการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ขอ  ๗ หามมิใหผูใดปลอยสัตวควบคุมในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดโดยเด็ดขาด 

ขอ  ๘ ในการเล้ียงสัตวควบคุม  เจาของตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสัตวควบคุม  โดยมีขนาดเพียงพอแก 

การดํารงชีวิตของสัตวควบคุม  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัด 

 (๒) ควบคุมสัตวควบคุมมิใหออกนอกสถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

 (๓) ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดมลภาวะทางเสียง   

รบกวนผูอื่น  หรือผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

 (๔) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวควบคุมใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สุมสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

 (๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวควบคุม  เชน  เรื่องอาหาร  รักษาความสะอาด   

เปนตน  ถาเจาของไมสามารถเล้ียงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราวจะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหปกติสุข 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



 (๖) เมื่อสัตวควบคุมตายเจาของจะตองกําจัดซากใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปน 

แหลงเพาะพันธุ  แมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญ  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน 

ของแหลงน้ํา 

 (๗) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวควบคุมเพ่ือปองกันอันตรายจาก 

เชื้อโรคที่เกิดจากสัตวควบคุมสูคน 

 (๘) ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวควบคุมท่ีเล้ียงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแก 

สุขภาพประชาชนใหเจาของแยกกักสุนัขนั้นไวตางหากและแจงงานสาธารณสุข  สํานักงานปลัด  องคการบริหาร 

สวนตําบลหวานคํา  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนํา 

ของสัตวแพทยหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙ หามมิใหผูใดเล้ียงสัตวควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่น   

โดยปราศจากความยินยอม 

ขอ  ๑๐ เจาของสัตวควบคุมมีหนาท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตวควบคุมในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หรือในที่อื่นใดในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหวานคําโดยทันที 

ขอ  ๑๑ หากเจาของสัตวควบคุมไมประสงคจะเล้ียงดูสัตวควบคุมอีกตอไปจะตองมอบสุนัขให

สถานสงเคราะหสัตวเปนผูดูแลโดยเสียคาใชจายในการเล้ียงดูใหกับสถานสงเคราะหสัตวหรือวิธีอื่นใด 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๒ หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป  หรือเกินกวาหกสิบหาปนําสุนัขควบคุมพิเศษ 

ออกนอกสถานที่เล้ียง  เวนแตจะอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 

ที่จะปองกันสุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก 

ขอ  ๑๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะในเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัขอันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ 

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีกักสัตวดังกลาวไวและใหดําเนินการ 

ตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๑๔ เพ่ือปองกันการแพรของโรคพิษสุนัขบาให สัตวแพทยมี อํานาจเขาไปในบาน   

โรงเรือน  หรือสถานท่ีใดเพ่ือปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สอบถามจํานวน  เพศ  พันธุ  อายุ  และสีของสัตวควบคุมจากเจาของสัตว 

 (๒) ในกรณีท่ีพบวาสัตวควบคุมยังไมไดรับการฉีดวัคซีนใหฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมนั้น   

ในการนี้เจาของสัตวควบคุมนั้นตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา 

 (๓) นําหัวสัตวควบคุมที่ตาย  หรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคพิษสุนัขบาไปรับ 

การตรวจชันสูตร 

 (๔) ส่ังใหเจาของสัตวควบคุมทําลายซากสัตวควบคุมท่ีตายดวยโรคพิษสุนัขบา 

ดวยวิธีฝงหรือวิธีอื่นใดการเขาไปในบาน  โรงเรือน  หรือสถานท่ีใดตามวรรคหนึ่งใหกระทําได   

ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

ขอ  ๑๕ เมื่อสัตวแพทยไดรับแจงหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของ 

โรคพิษสุนัขบาในยานพาหนะ  บาน  โรงเรือน  หรือสถานที่ใดใหสัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจ 

ยานพาหนะ  หรือเขาไปในบาน  โรงเรือน  หรือสถานท่ีท่ีมีสัตวควบคุมดังกลาวและมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวควบคุมไมมีอาการของโรคพิษสุนัขบาแตสัตวแพทย 

เห็นวาสัตวควบคุมดังกลาวควรไดรับการฉีดวัคซีนใหฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมนั้น  ถาปรากฏวา 

สัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนตาม  ๖  แลวเจาของสัตวควบคุมไมตองเสียคาธรรมเนียมอีก   

แตถาปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียม 

เพ่ิมขึ้นเปนสองเทา 

 (๒) ในกรณีที่สัตวแพทยสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา  และยังมิไดมี 

การกักขังสัตวควบคุมนั้นใหสัตวแพทยส่ังใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวโดยเร็ว   

เพ่ือปองกันมิใหแพรโรคพิษสุนัขบาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  และสัตวแพทยตองไปตรวจอาการ 

ของสัตวควบคุมนั้นตามระเบียบที่กําหนด 

 (๓) ในกรณีสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหสัตวแพทยมีอํานาจ 

ทําลายสัตวควบคุมนั้นการเขาไปในบาน  โรงเรือน  หรือสถานที่ใดตามวรรคหนึ่งใหกระทําได 

ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๑๖ ในที่สาธารณะถาปรากฏสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหเจาพนักงานทองถิ่น   

มีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 

ขอ  ๑๗ เพ่ือประโยชนในการปองกันโรคพิษสุนัขบาที่จะเกิดขึ้นกับคน  ในกรณีที่สัตวแพทย 

ตรวจพบวาสัตวควบคุมใดมีอาการโรคพิษสุนัขบา  หรือมีเหตุสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

ใหสัตวแพทยรีบแจงเจาพนักงานสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอโดยเร็วท่ีสุด 

 ขอ  ๑๘ เจาของสัตวควบคุมตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ 

ตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ขอ  ๑๙ เจาของสัตวควบคุมตองแสดงขอมูล  หลักฐานตาง ๆ  เกี่ยวกับสัตวควบคุม   

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีรองขอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ 

ตามกฎหมาย 

ขอ  ๒๐ ในกรณีท่ีมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวควบคุม  เจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียนและเจาของสัตวควบคุมตองปฏิบัติ 

ตามคําแนะนําของสัตวแพทย  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๒๑ ถาเจาของสัตวควบคุมไมไดดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมของตนตองระวางโทษปรับ   

ไมเกินสองรอยบาท 

ขอ  ๒๒ ผูที่ใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว   

หรือใบรับรองการฉีดวัคซนีอันเปนเท็จหรือขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกสัตวแพทยพนักงานเจาหนาที่   

หรือพนักงานสวนทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๓ เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นไมปฏิบัติตามคํา ส่ังของสัตวแพทย   

หรือไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๔ เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นไมเฝาสังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตวอื่น 

ที่ถูกกัดไวตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวานคํา   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับและผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ   

ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวานคําเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อุทัย  สีเสน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวานคํา 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๔


