ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี
พ.ศ. ๒๕๖๑
------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนราษี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี และนายอาเภอบรบือ จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิ ี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี เรื่อง การควบคุม
โรคพิษสุนขั บ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี นับแต่วนั ที่ได้ตดิ
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัข แมว
“เจ้าของ” หมายความว่า ผู้ครอบครอง เลี้ยง ดูแล รวมถึงผู้ควบคุมสัตว์
“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสัตว์
“เครื่องหมายประจาสัตว์” หมายความว่า ป้ายที่แสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีน
“อาการของโรคพิษสุนขั บ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัขมีอาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่ง
กีดขวาง ชอบซุกในที่มดื ปากอ้า ลิ้นห้อย น้าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซ หรือสัตว์อื่นที่
กาหนดมีอาการดังกล่าว
“ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุม การบาบัดโรค
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้มีวฒ
ุ ไิ ม่ตากว่
่ าประกาศนียบัตร
วิชาชีพสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี
ข้อ ๔ เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รบั การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือ
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ โดยให้ฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตว์มีอายุ ๒-๔ เดือน หรือตามความเห็น
ของสัตวแพทย์และให้มีการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่กาหนดในใบรับรองฉีดวัคซีน โดยเจ้าของสัตว์ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(๑) การฉีดวัคซีน ตัวละ ๓๐ บาท
(๒) เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อันละ ๑๐ บาท
(๓) ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ฉบับละ ๑๐ บาท

ข้อ ๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจาตัวสัตว์หรือมีแต่เป็น
เครื่องหมายประจาตัวปลอม ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจจับสัตว์นั้นเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมารับ
ภายใน ๕ วัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายสัตว์นนั้ ได้ และถ้ามีเจ้าของสัตว์มารับสัตว์คนื ใน
เวลากาหนดให้เจ้าของเจ้าของสัตว์นนั้ ชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตว์นนั้ ตามความเป็นจริง
ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนัน้ แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาทีพ่ บสัตว์นั้นแสดงอาการของโรคพิษสุนขั บ้า
ข้อ ๗ ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อื่นทีแ่ สดงอาการของโรคพิษสุนขั บ้ากัดให้เจ้าของสัตว์
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่รวู้ ่าสัตว์ของตนถูกกัดและพนักงานท้องถิน่ ต้องแจ้ง
ให้สัตวแพทย์ดาเนินการต่อไป
ข้อ ๘ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนขั บ้า ให้พนักงาน
ท้องถิน่ มีอานาจทาลายสัตว์ควบคุมนัน้ ได้
ข้อ ๙ ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครองมาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
หลังจากข้อบัญญัตินมี้ ีผลบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตว์นนั้ ในครอบครองภายใน ๑ เดือน
เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทาสัญลักษณ์ไว้ที่ตวั สัตว์อนั เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์นนั้ มี
เจ้าของ
ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ดาเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สตั ว์ควบคุมของตนต้องมีโทษปรับไม่
เกิน ๒๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประจา ตัวปลอม ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สตั วแพทย์หรือพนักงาน
ท้องถิน่ ซึ่งปฏิบตั ิตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัตติ ามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๙ มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี หรือผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับ และผู้ตอ้ งหาได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดแล้วเป็นอันเลิกกัน
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้ และ
ให้มีอานาจตามข้อบัญญัตนิ ี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย ประมวล ชมภูน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค และคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือเพื่อให้มีการป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี ให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ให้กระทาได้ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้

