
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 
เร่ือง การควบคุมโรคพิษสนุขับาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบมาตรา  ๖๗  (๓) แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๕ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือจึงออกขอบัญญัตินี้ข้ึนไว โดย
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือและนายอําเภอปาย ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 

เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนัขบาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือนับแต

วันที่ไดติดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือแลวเจ็ดวัน 
 
ขอ ๓  ในขอบัญญัตินี้ 
“สัตวควบคุม” หมายความวา สุนัข แมว 
“เจาของ” หมายความวา ผูครอบครอง เล้ียง ดูแล รวมถึงผูควบคุมสัตว 
“วัคซีน” หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 
“เครื่องหมายประจําสัตว” หมายความวา ปายที่แสดงวาสัตวนั้นไดรับการฉีด

วัคซีน 
“อาการของโรคพิษสุนัขบา” หมายความวา ในกรณีของสุนัขมีอาการดุราย วิ่ง

เพนพาน กัดสิ่งกีดขวาง ชอบซุกในที่มืด ปากอา ล้ินหอย น้ําลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังออนเพลีย 
เดินโซเซหรือสัตวอ่ืนที่กําหนดมีอาการดังกลาว 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุม การบําบัดโรคสัตว 

“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูมีวุฒิไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 
 
ขอ ๔  เจาของสัตวตองจัดการใหสัตวในครอบครองไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตว

แพทยหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว โดยใหฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตวมีอายุ ๒ - ๔ เดือน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๗๕ ง/หนา ๒๙/๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือตามความเห็นของสัตวแพทยและใหมีการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองฉีด
วัคซีนโดยเจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียมตามที่จังหวัดกําหนด 

 
ขอ ๕  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดไมมีเครื่องหมายประจําตัวสัตว

หรือมีแตเปนเคร่ืองหมายประจําตัวปลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวนั้นเพื่อกักขัง 
ถาไมมีเจาของมารับภายใน ๕ วัน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวนั้นไดและถามี
เจาของสัตวมารับสัตวคืนในเวลากําหนดใหเจาของสัตวนั้นชดใชคาเสียหายในการดูแลสัตวนั้น
ตามความเปนจริง 

 
ขอ ๖  เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหเจาของสัตว

ควบคุมนั้นแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตเวลาที่พบสัตวนั้นแสดงอาการ
ของโรคพิษสุนัขบา 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่สัตวในควบคุมถูกสัตวอ่ืนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบากัด 

ใหเจาของสัตวแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตรูวาสัตวของตนถูกกัดและ
พนักงานทองถ่ินตองแจงใหสัตวแพทยดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๘  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏสัตวควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบา

ใหพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 
 
ขอ ๙  ใหผูที่มีสัตวควบคุมในการครอบครอง มาแจงการครอบครองตอเจา

พนักงานทองถ่ินหลังจากขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตวนั้นใน
ครอบครองภายใน ๑ เดือน เพ่ือที่จะใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดทําสัญลักษณไวที่ตัวสัตวอันเปน
เครื่องหมายใหทราบวาสัตวนั้นมีเจาของ 

 
ขอ ๑๐  ถาเจาของสัตวควบคุมไมดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมของตน

ตองมีโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๑  ผูที่ใชเครื่องหมายประจําตัวปลอม ขัดขวางมิใหเจาหนาที่สัตวแพทย

หรือพนักงานทองถ่ินซึ่งปฏิบัติตามขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๘ มีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๒  ผูที่ไมปฏิบัติตามขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๙ มีโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๓  บรรดาความผิดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ ให

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวเปนอันเลิกกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ขอ ๑๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือรักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจตามขอบัญญัตินี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จวน  จะกุ 

นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงเหนือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
เวียงเหนือไดกําหนดการดําเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพ่ือควบคุมสัตวใหมีการดําเนินการฉดี
วัคซีนปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบาใหมีการปฏิบัติถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งทําให
องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือสามารถควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบาจากสัตวในเขตตําบล 
เพ่ือความปลอดภัยจากการเปนโรคพิษสุนัขบาของประชาชนตําบลเวียงเหนือ 
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