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บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางเดือ่ 

เรื่อง  การควบคุมโรคพษิสนุัขบา้ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    
 

หลกัการ 
 เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใช้ในการควบคุม 
ดูแลสัตว์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือว่าด้วย เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เหตุผล 
 เน่ืองจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน  ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือจะต้องมีมาตรการที่ เข้มงวด  มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือจึงได้กําหนดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือควบคุมสัตว์
ให้มีการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นตามระเบียบ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตําบลบางเด่ือ ดังน้ันการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเด่ือ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น  เพ่ือให้มีผลบังคับในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ ว่าด้วย เรื่องการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้นบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล              
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมาตรา  
๕  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา ๒๑  มาตรา  ๒๓ และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือและนายอําเภอบางปะหัน  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังน้ี 

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญั ติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือนับแต่วันที่ประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัติน้ี 
 “สัตว์ควบคุม”  หมายความว่า  สุนัข  แมวหรือสัตว์อ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าของ”  หมายความว่า  ผู้ครอบครองสัตว์  ผู้ควบคุม ดูแล ผู้เลี้ยง หรือผู้ให้อาหารเป็นประจํา 
 “วัคซีน”  หมายความว่า  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ 
 “เครื่องหมายประจําสัตว์”  หมายความว่า  ป้ายแสดงว่าสัตว์น้ันได้รับการฉีดวัคซีน 
 “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า”  หมายความว่า  ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขน้ันดุร้าย  ว่ิงเพ่นพ่านกัด
สิ่งกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในท่ีมืด  ปากอ้า ลิ้นห้อยและสีแดงคล้ํา  นํ้าลายไหล  ตัวแข็ง  หรือขาอ่อนเปลี้ย  
เดินโซเซ และในกรณีของสัตว์ควบคุมอ่ืน อาการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 “การปล่อย” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ควบคุม หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
โดยปราศจากการควบคุม 
 “สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก            
หรือมีกลิ่นเหม็น 

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

และฟิล่าบราเซิลเรียโร เป็นต้น 
(๒) สุนัขที่มีประวัติทําร้ายคน หรือพยามทําร้ายคน 
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทําร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการย่ัวยุ 

 “ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการบําบัดโรคสัตว์ 
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 “สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือสัตวแพทย์ของ                  
กรมปศุสัตว์ และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                     
การสัตวแพทย์ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕               
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 

 ข้อ  ๔  เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือ
ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์  โดยให้ฉีดควบคุมคร้ังแรกเมื่อสัตว์มีอายุ  ๒-๔  เดือน  หรือตามความเห็นของ 
สัตว์แพทย์  และให้มีการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  โดยเจ้าของสัตว์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้สัตวแพทย์ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ไปทําการฉีดให้แก่สัตว์ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม 
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนด 

 ข้อ  ๕  ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจําสัตว์หรือมีแต่เป็น
เครื่องหมายประจําตัวปลอม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์น้ันเพ่ือกักขัง  ถ้าไม่มีเจ้าของมารับ 
ภายใน  ๕  วัน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายสัตว์น้ันได้  และถ้ามีเจ้าของสัตว์มารับสัตว์น้ันคืนใน
เวลาที่กําหนดให้เจ้าของสัตว์น้ันชดใช้ค่าเสียหายในการดูแลสัตว์น้ันตามความเป็นจริง 

 ข้อ  ๖  เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน้ันแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับแต่เวลาที่พบสัตว์น้ันแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 

 ข้อ  ๗  ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อ่ืนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้ากัด  ให้เจ้าของสัตว์แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับแต่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด  และพนักงานท้องถิ่น
ต้องแจ้งต่อสัตว์แพทย์ดําเนินการต่อไป 

 ข้อ  ๘  ในที่สาธารณะ  ถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้พนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจทําลายสัตว์ควบคุมน้ันได้ 

 ข้อ  ๙  ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครอง  มาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานท้องถิ่นหลังจาก
ข้อบัญญั ติน้ีมีผลการบังคับใช้ภายใน ๑ เดือน  หรือหลังจากมีสัตว์น้ันในครอบครองภายใน ๑ เดือน  
เพ่ือที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์อันเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์น้ันมีเจ้าของ           
และถ่ายรูปสัญลักษณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ  ๑๐  ให้เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ เป็นเขตการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ  ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ หรือในท่ีของบุคคลอ่ืน โดยปราศจาก
ความยินยอม 

ข้อ  ๑๒ ในการเลี้ยงสัตว์ควบคุม เจ้าของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
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(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ควบคุม โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์
ควบคุม มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายนํ้าและกําจัด 

กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และ
มีป้ายเตือนให้ระวัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๒) ควบคุมสัตว์ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(๓) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่นก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง รบกวนผู้อ่ืน หรือผู้

อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ควบคุมให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจําไม่

ปล่อยให้เป็นที่หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
(๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ควบคุม เช่น เรื่องอาหาร รักษาความสะอาด เป็นต้น 
(๖) เมื่อสัตว์ควบคุมตาย เจ้าของจะต้องกําจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธ์ุแมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งน้ี โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งนํ้า 

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ควบคุม เพ่ือป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์
ควบคุม 

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประชาชน 
ให้เจ้าของแยกกักสัตว์น้ันไว้ต่างหาก และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๑๓  เจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือในที่อ่ืนใดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือโดยทันที 

ข้อ ๑๔  หากเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ควบคุมอีกต่อไป จะต้องมอบให้สถาน
สงเคราะห์สัตว์เป็นผู้ดูแลโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือวิธีอ่ืนใดตามที่               
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๕ ห้ามบุคคลอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี หรือเกินกว่าหกสิบห้าปี นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก            
สถานที่เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืน ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันสุนัข              
มิให้เข้าถึงบุคคลภายนอก 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่
หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ กักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๗ เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอํานาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือ
สถานที่ใด เพ่ือปฏิบัติการดังต่อไปน้ี 

(๑) สอบถามจํานวน เพศ พันธ์ุ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ 



6 
 

(๒) ในกรณีที่พบว่าสัตว์ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์น้ัน ในการน้ีเจ้าของสัตว์น้ันต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า 

(๓) นําหัวสัตว์ควบคุมที่ตาย หรือมีเหตุสงสัยว่าตามด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร 
(๔) สั่งให้เจ้าสัตว์ทําลายซากสัตว์ที่ตายแล้วด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝั่งหรือวิธีอ่ืน 
การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ตามวรรคหน่ึง ให้กระทําได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตก 
 

ข้อ ๑๘ เมื่อสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
ในยานพาหนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานท่ีใด ให้สัตวแพทย์มีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในบ้าน 
โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าว และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ปรากฎว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แต่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ดังกล่าว
ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์น้ัน ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมน้ันได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๔ แล้ว
เจ้าของสัตว์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมน้ันยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า 

(๒) ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า และยังมิได้กักขังสัตว์น้ันให้
สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์กักขังสัตว์น้ันไว้โดยเร็วเพ่ือป้องกันมิให้แพร่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์ต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมน้ัน ตามระเบียบที่กําหนด 

(๓) ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์มีอํานาจทําลายสัตว์น้ัน 
การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ตามวรรคหน่ึง ให้กระทําได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตก 

ข้อ ๑๙ ในที่สาธารณะปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น          
มีอํานาจทําลายสัตว์น้ันได้ 

ข้อ ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นกับคน ในกรณีที่สัตวแพทย์ตรวจพบว่าสัตว์
ควบคุมใดมีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตวแพทย์รีบ
แจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยเร็ว 

ข้อ ๒๑ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๒ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เก่ียวกับสัตว์ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น             
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับสัตว์ควบคุมเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย์                  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๔  ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ดําเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตนเองต้องระวางโทษ    
ปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท 

ข้อ ๒๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อ่ืน ไม่เฝ้าสังเกตุอาการสัตว์ควบคุมหรือสัตว์อ่ืนที่ถูกกัดไว้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
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 ข้อ  ๒๖  เจ้าของสัตว์ควบคุมผู้ใดใช้เครื่องหมายประจําตัวปลอม  ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

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

 ข้อ  ๒๘  บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดื่อน้ี  ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และถ้าผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับ              
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วเป็นอันเลิกกัน 

 ข้อ ๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ รักษาการเป็นไปตามข้อบัญญั ติตําบลน้ี                  
และมีอํานาจตามข้อบัญญัติ น้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒      
  
 
      (ลงช่ือ) 
                   (นายบํารุง  โพธ์ิศิลา) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือ 
 
 
    - เห็นชอบ 
 
 
  (ลงช่ือ) 
             (นายเดชาธร เชาว์เลขา) 
              นายอําเภอบางปะหัน 


