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หลักการ 
 เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ใช้ในการควบคุม 
ดูแลสัตว์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อว่าด้วย เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน  ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด  มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจึงได้ก าหนดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมสัตว์
ให้มีการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นตามระเบียบ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนต าบลบางเดื่อ ดังนั้นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ........  ขึ้น  เพ่ือให้มีผลบังคับในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ............. 

    
 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าด้วย เรื่องการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. ................  ขึ้นบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล              
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมาตรา  
๕  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา ๒๑  มาตรา  ๒๓ และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อและนายอ าเภอบางปะหัน  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ.  ........................... 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อนับแต่วันที่ประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้  
 “สัตว์ควบคุม”  หมายความว่า  สุนัข  แมวหรือสัตว์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าของ”  หมายความว่า  ผู้ครอบครองสัตว์  ผู้ควบคุม ดูแล ผู้เลี้ยง หรือผู้ให้อาหารเป็นประจ า 
 “วัคซีน”  หมายความว่า  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 
 “เครื่องหมายประจ าสัตว์”  หมายความว่า  ป้ายแสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีน 
 “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า”  หมายความว่า  ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุร้าย  วิ่งเพ่นพ่านกัด
สิ่งกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด  ปากอ้า ลิ้นห้อยและสีแดงคล้ า  น้ าลายไหล  ตัวแข็ง  หรือขาอ่อนเปลี้ย  
เดินโซเซ และในกรณีของสัตว์ควบคุมอ่ืน อาการตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 “การปล่อย” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ควบคุม หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
โดยปราศจากการควบคุม 
 “สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครก            
หรือมีกลิ่นเหม็น 

“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า 
(๑) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอร์เรียร์ สแตฟเฟร์ดเอร์ บูลเทอร์เรียร์ ร็อตไวเลอร์                

และฟิล่าบราเซิลเรียโร เป็นต้น 
(๒) สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคน หรือพยามท าร้ายคน 
(๓) สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 

 “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ 
 “สัตวแพทย์ ”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือสัตวแพทย์ของ                  
กรมปศุสัตว์ และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                     
การสัตวแพทย์ 
 
 



-๒- 
 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง

ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 ข้อ  ๔  เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  โดยให้ฉีดควบคุมครั้งแรกเม่ือสัตว์มีอายุ  ๒-๔  เดือน  หรือตามความเห็นของ 
สัตว์แพทย์  และให้มีการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  โดยเจ้าของสัตว์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อก าหนดอัตรา ดังนี้ 

(1) การฉีดวัคซีน        ตัวละ 40 บาท 
(2) เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7    ตัวละ 10 บาท 
(3) ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7    ตัวละ 10 บาท 

 ข้อ  ๕  ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าสัตว์หรือมีแต่เป็น
เครื่องหมายประจ าตัวปลอม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์นั้นเพื่อกักขัง  ถ้าไม่มีเจ้าของมารับภายใน  
๕  วัน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์นั้นได้  และถ้ามีเจ้าของสัตว์มารับสัตว์นั้นคืนในเวลาที่
ก าหนดให้เจ้าของสัตว์นั้นชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตว์นั้นตามความเป็นจริง 

 ข้อ  ๖  เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมท่ีแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่พบสัตว์นั้นแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 

 ข้อ  ๗  ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อ่ืนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้ากัด  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด  และพนักงานท้องถิ่นต้อง
แจ้งต่อสัตว์แพทย์ด าเนินการต่อไป 

 ข้อ  ๘  ในที่สาธารณะ  ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้พนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 

 ข้อ  ๙  ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครอง  มาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานท้องถิ่นหลังจาก
ข้อบัญญัตินี้มีผลการบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน  หรือหลังจากมีสัตว์นั้นในครอบครองภายใน ๑ เดือน  
เพ่ือที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์อันเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์นั้นมีเจ้าของ           
และถ่ายรูปสัญลักษณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ  ๑๐  ให้เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นเขตการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ  ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่น โดยปราศจาก
ความยินยอม 

 

 

 



                                              -๓- 

ข้อ  ๑๒ ในการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ควบคุม โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์

ควบคุม มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัด 
กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีสุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และ

มีป้ายเตือนให้ระวัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
(๒) ควบคุมสัตว์ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(๓) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่นก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง รบกวนผู้อ่ืน หรือผู้

อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ควบคุมให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่

ปล่อยให้เป็นที่หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
(๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ควบคุม เช่น เรื่องอาหาร รักษาความสะอาด เป็นต้น 
(๖) เมื่อสัตว์ควบคุมตาย เจ้าของจะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ า 

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ควบคุม เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์
ควบคุม 

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมท่ีเลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประชาชน ให้
เจ้าของแยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หรือสถานที่อ่ืนใดตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๑๓  เจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือในที่อ่ืนใดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อโดยทันที 

ข้อ ๑๔  หากเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ควบคุมอีกต่อไป จะต้องมอบให้สถาน
สงเคราะห์สัตว์เป็นผู้ดูแลโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ี               
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๕ ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่าสิบห้าปี หรือเกินกว่าหกสิบห้าปี น าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก            
สถานที่เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืน ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสุนัข              
มิให้เข้าถึงบุคคลภายนอก 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่
หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

 

 



                                                -๔- 

ข้อ ๑๗ เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือ
สถานที่ใด เพื่อปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบถามจ านวน เพศ พันธุ์ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ 
(๒) ในกรณีที่พบว่าสัตว์ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์นั้น ในการนี้เจ้าของสัตว์นั้นต้อง

เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 
(๓) น าหัวสัตว์ควบคุมท่ีตาย หรือมีเหตุสงสัยว่าตามด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร 
(๔) สั่งให้เจ้าสัตว์ท าลายซากสัตว์ที่ตายแล้วด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝั่งหรือวิธีอ่ืน 
การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตก 
 

ข้อ ๑๘ เมื่อสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
ในยานพาหนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในบ้าน 
โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าว และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฎว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แต่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ดังกล่าว
ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์นั้น ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๔ แล้ว
เจ้าของสัตว์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 

(๒) ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า และยังมิได้กักขังสัตว์นั้นให้
สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์กักขังสัตว์นั้นไว้โดยเร็วเพ่ือป้องกันมิให้แพร่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์ต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้น ตามระเบียบที่ก าหนด 

(๓) ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอ านาจท าลายสัตว์นั้น 
การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตก 
 

ข้อ ๑๙ ในที่สาธารณะปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น          
มีอ านาจท าลายสัตว์นั้นได้ 

 

ข้อ ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเกิดข้ึนกับคน ในกรณีที่สัตวแพทย์ตรวจพบว่าสัตว์
ควบคุมใดมีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตวแพทย์รีบ
แจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ือด าเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยเร็ว 

 

ข้อ ๒๑ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ข้อ ๒๒ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น             
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ควบคุมเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์                  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

ข้อ ๒๔  ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตนเองต้องระวางโทษ    
ปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท 

 
 
 



                                        -๕- 
 
ข้อ ๒๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อ่ืน ไม่เฝ้าสังเกตุอาการสัตว์ควบคุมหรือสัตว์อ่ืนที่ถูกกัดไว้ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ  ๒๖  เจ้าของสัตว์ควบคุมผู้ใดใช้เครื่องหมายประจ าตัวปลอม  ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

 ข้อ  ๒๗  เจ้าของสัตว์ควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๙  ต้องระวางโทษ                  
ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

 ข้อ  ๒๘  บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อนี้  ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ และถ้าผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ              
ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเป็นอันเลิกกัน 

 ข้อ ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ รักษาการเป็นไปตามข้อบัญญัติต าบลนี้                  
และมีอ านาจตามข้อบัญญัติ นี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ เดือน   ....................... พ.ศ.  .................  
 
 
 
      (ลงชื่อ)  
                   (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา)  
                           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางเดื่อ  
 
 
 
    - เห็นชอบ  
 
 
  (ลงชื่อ) 
             (นายเดชาธร เชาว์เลขา) 
              นายอ าเภอบางปะหัน 


