
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 
 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ 
เร่ือง การควบคุมโรคพิษสนุขับาในเขตองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕, ๙, ๑๑, ๑๕, ๒๑, ๒๓ และมาตรา ๒๖ แหง

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ จึงตรา
ขอบัญญัติตําบลนี้ ข้ึนไวโดยความเห็นชอบสภาองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือและ
นายอําเภอลานกระบือ ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลาน

กระบือ เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนัขบาในเขตองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ พ.ศ. 
๒๕๕๐” 

 
ขอ ๒  ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ 

นับแตวันที่ประกาศใชไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือแลวเจ็ดวัน 
 
ขอ ๓  ในขอบัญญัตินี้ 
“สัตวควบคุม” หมายความวา สุนัข แมว 
“เจาของ” หมายความวา ผูครอบครอง เล้ียงดูแล รวมถึงผูควบคุมสัตว 
“วัคซีน” หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 
“เครื่องหมายประจําสัตว” หมายความวา ปายที่แสดงวาสัตวนั้นไดรับการฉีด

วัคซีน 
“อาการของโรคพิษสุนัขบา” หมายความวา ในกรณีของสุนัขมีอาการดุราย วิ่ง

เพนพานกัดสิ่งกีดขวาง ชอบซุกในที่มืด ปากอา ล้ินหอย น้ําลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังออนเพลีย 
เดินโซเซ หรือสัตวอ่ืนที่กําหนดมีอาการดังกลาว 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การบําบัดโรคสัตว 

“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูมีวุฒิไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลลาน
กระบือ 

 
ขอ ๔  เจาของสัตวตองจัดการใหสัตวในครอบครองไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตว

แพทย หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว โดยใหฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตวมีอายุ ๒-๔ เดือน 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๗๑/๒๔ มีนาคม 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 
 

หรือตามความเห็นของสัตวแพทย และใหมีการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนโดยเจาของสัตว ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่จังหวัดกําหนด 

 
ขอ ๕  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดไมมีเครื่องหมายประจําตัวสัตว

หรือมีแตเปนเคร่ืองหมายประจําตัวปลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวนั้นเพื่อกักขัง 
ถาไมมีเจาของมารับภายใน ๕ วัน ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจทําลายสัตวนั้นได และถามี
เจาของสัตวมารับสัตวคืน ในเวลากําหนดใหเจาของสัตวนั้นชดใชคาเสียหายในการดูแลสัตวนั้น
ตามความเปนจริง 

 
ขอ ๖  เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหเจาของสัตว

ควบคุมนั้นแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีพบสัตวนั้นแสดงอาการ
ของโรคพิษสุนัขบา 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่สัตวในควบคุมถูกสัตวอ่ืนที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบากัด 

ใหเจาของสัตวแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตรูวาสัตวของตนถูกกัด และเจา
พนักงาน ทองถ่ินตองแจงใหสัตวแพทยดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๘  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 
 
ขอ ๙  ใหผูที่มีสัตวควบคุมในการครอบครอง มาแจงการครอบครองตอเจา

พนักงานทองถ่ิน หลังจากขอบัญญัตินี้มีผลการบังคับใชภายใน ๑ เดือน หรือหลังจากมีสัตวนั้นใน
ครอบครองภายใน ๑ เดือน เพ่ือที่จะใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดทําสัญลักษณไวที่ตัวสัตวอันเปน
เครื่องหมายใหทราบวาสัตวนั้นมีเจาของ 

 
ขอ ๑๐  ถาเจาของสัตวควบคุมไมดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมของตน 

ตองมีโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๑  ผูที่ใชเครื่องหมายประจําตัวปลอม ขัดขวางมิใหเจาหนาที่สัตวแพทย

หรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งปฏิบัติตามขอ ๔, ๕ และ ๘ มีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๒  ผูที่ไมปฏิบัติตามขอ ๖, ๗ และ ๙ มีโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๓  บรรดาความผิดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ ให

นายกองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อชําระคาปรับแลวถือเปนอันเลิกกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

ขอ ๑๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลานกระบือรักษาการ ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติตําบลนี้ และใหมีอํานาจตามขอบัญญัติ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ฟก  นวลทิม 

นายกองคการบริหารสวนตาํบลลานกระบอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


