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หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกุดประทาย ว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตําบลกุดประทาย และเพื่อเป็นการลดการสูญเสียของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของโรคสัตว์สู่คน
เหตุผล
ด้ ว ยโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เป็ น โรคที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต สู ง โดยมี สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมเป็ น พาหะนํ า โรค
ซึ่ง หากไม่ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคที่ ดี พ อ อาจทํ า ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคเพิ่ ม ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจในการ
ควบคุมดูแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ เพื่อบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตําบล
กุดประทาย ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑
...........................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วย การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ประทาย อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกอบมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา
๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา๑๕ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ อัน
เป็นกฎหมายที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวข้องกับการจํา กัดสิทธิ และเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้ เทศบาลตําบลกุดประทาย โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตําบลกุดประทายและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญญั ตินี้ เรี ย กว่ า “เทศบัญ ญัติ เ ทศบาลตํ าบลกุ ด ประทาย เรื่ อง การควบคุ ม โรคพิ ษสุ นัข บ้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้ อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลตํ า บลกุ ด ประทาย เมื่ อ ได้ ป ระกาศไว้ โดยเปิ ด เผย ณ
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลกุดประทาย แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนเทศบัญญัตินี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติ
“สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่สามารถแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่คนได้
“เจ้าของ” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองด้วย
“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ควบคุม
“อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุร้ายวิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งกีดขวาง
หรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอ้า ลิ้นห้อยและสีแดงคล้ํา น้ําลายไหล ตัวแข็ง หรือขาอ่อนเปลี้ย เดินโซเซและในกรณี
ของสัตว์ควบคุมอื่นๆ อาการตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
“ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การบําบัดโรคสัตว์
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและหมายความรวมถึงผู้
ซึ่งมีวุฒิไม่ตาํ่ กว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้
เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ด้วย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

-๒“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกําหนดเวลาดังนี้
(๑) ในกรณีของสุนัขให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้น
ไปแต่ไม่เกินสี่เดือนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) ในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่
กําหนดในเทศบัญญัติ
ในกรณีที่สัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ฉีดวัคซีน
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กําหนดในเทศบัญญัติและในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้
สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ จากสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปทําการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม
ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๖ เมื่อสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็น
ผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจําตัว สัตว์ ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวีคซีนแล้วและใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามวรรคหนึ่งไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน
ลักษณะเครื่องหมายประจํ าตัว สั ตว์และใบรั บ รองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรี ตําบล
กุดประทายประกาศกําหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่เ ครื่ อ งหมายประจํ า ตั ว สั ตว์ ห รื อ ใบรั บ รองการฉี ด วั คซี น ตามข้อ ๖ สู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญก่อนที่เครื่องหมายประจําตัวสัตว์หมดอายุหรือก่อนระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น
แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมแล้วแต่กรณี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ดังกล่าวไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้
ชัดเจน
ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตว์หรือใบรับรอง การฉีดวัคซีนแทนของเดิมตาม
วรรคหนึ่งจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด
ข้อ ๘ สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเก็บ
สําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ ๖ ไว้ตามระเบียบของทางราชการ
ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ต้องเก็บสําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายประจําตัว
สัตว์ตามข้อ ๖ ไว้ตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น

-๓ข้อ ๙ ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ หรือ
มีแต่เป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อ
กักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวันให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายสัตว์ควบคุม
นั้นได้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้น ต้องชําระค่าดูแล ในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาทต่อตัว และหากมีความเสียหายแก่ ชีวิต
ร่างกายหรือทรัพย์สินอันเกิดจากสัตว์ควบคุมนั้น ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง
ข้อ ๑๐ เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือนหรือสถานที่เพื่อปฏิบัติการดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามจํานวน เพศ พันธุ์ อายุ และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ควบคุม
(๒) ในกรณีที่พบสัตว์ควบคุมใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามข้อ ๕ ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น ในการ
นี้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
(๓) นําหัวสัตว์ควบคุมที่ตายหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร
(๔) สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมทําลายซากสัตว์ควบคุมที่ตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝังหรือวิธีอื่นใดการเข้า
ไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ข้อ ๑๑ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดไม่ว่าสัตว์ควบคุมที่ถูกกัด
จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด เพื่อให้สัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่
เวลาที่รู้ว่าถูกกัด หากปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์
ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้ และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
พบว่าสัตว์นั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
ในกรณีที่สัตว์ควบคุมที่เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตามวรรคสองตายหรือสูญหายภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่รู้ว่าตายหรือสูญหาย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ ๑๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อสัตวแพทย์หรือดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๔ เมื่อสัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุ นั ขบ้าในยานพาหนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใดให้ สัตวแพทย์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น มี อํานาจเรียกตรวจยานพาหนะหรือเข้าไปในบ้านโรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตว์
ควบคุมดังกล่าวและมีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แต่สัตวแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสัตว์ควบคุมดังกล่าวควรได้รับการฉีดวัคซีน ให้สัตวแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน

-๔ท้องถิ่นฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น ถ้าปรากฎว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๕ แล้ว เจ้าของสัตว์
ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นยังไม่ ได้รับการฉีดวัคซีน ตามข้อ ๕ เจ้าของสัตว์
ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
(๒) ในกรณีที่สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรค
พิ ษ สุ นั ข บ้ า และยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารกั ก ขั ง สั ต ว์ ค วบคุ ม นั้ น ให้ สั ต วแพทย์ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักสัตว์ควบคุมนั้นไว้โดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน และสัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้น
(๓) ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจทําลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ การเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทํา ได้ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ข้อ ๑๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายสัตว์ควบคุมนั้นได้
ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นกับ คน ในกรณีที่สัตวแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพบว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นรีบแจ้งพนักงานสาธารณสุขเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๑๗ เพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเขต
ท้องที่
(๑) ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนําสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด โดยสัตว
แพทย์ดังกล่าวจะได้ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อการนั้น ปิดไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ณ สถานที่ที่
จะทําการฉีดวัคซีน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน สํานักงานเทศบาล
(๒) ให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไปทําการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม
ในการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมตามวรรคหนึ่ง(๑) และ(๒) เจ้าของสัตว์ควบคุม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๘ ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์ควบคุมที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องมอบเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ให้ผู้รับโอนด้วย
ถ้าเป็นสัตว์ควบคุมที่อยู่ในระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ห้ามมิให้มีการจําหน่าย
จ่าย โอน สัตว์ควบคุมนั้น
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่สัตว์อื่นนอกจากสัตว์ควบคุมถูกสัตว์ควบคุมที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดให้นําข้อ ๑๐ วรรค
หนึ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง(๒) (๓) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-๕ข้อ ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด
ข้อ ๒๑ เจ้าของสัตว์ควบคุมผู้ใดไม่จัดการให้สัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีน ตามข้อ ๕หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
๖ วรรคสอง ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินตัวละสองร้อยบาท
ข้อ ๒๒ สัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ใ ดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง มีโทษ
ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินตัวละสองร้อยบาท
ข้อ ๒๓ ผู้ใดใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือใบรับรองการฉีด
วัคซีนอันเป็นเท็จ หรือขัดขวาง หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่สัตวแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท
ข้อ ๒๔ เจ้ า ของสั ต ว์ ค วบคุ ม หรื อ เจ้ าของสั ต ว์ อื่ น ตามข้ อ ๑๙ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคํ า สั่ ง ของสั ต วแพทย์
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง(๔) หรือข้อ ๑๔
วรรคหนึ่ง(๒) หรือไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๕ เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อื่นตามข้อ ๑๙ ผู้ใดไม่เฝ้าสังเกตอาการสัตว์ควบคุมหรือสัตว์อื่น
ที่ถูกกัดไว้ตามข้อ ๑๒ หรือเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนข้อ ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๖ บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามคํา เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
กําหนดแล้วให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ข้อ ๒๗ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซึ่งมีสัตว์ควบคุมที่มีอายุครบกําหนดได้รับการฉีดวัคซีนตามข้อ ๕ ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับดําเนินการตามข้อ ๕ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งสัตวแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
และกํา หนดค่ าธรรมเนี ย มไม่เ กิน อัต ราท้า ยเทศบัญ ญัติ นี้ ลดหรื อยกเว้น ค่า ธรรมเนี ยม และกํา หนดกิ จการอื่น เพื่ อ
ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

-๖-

-๗อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติ
อัตราค่าธรรมเนียม
การฉีดวัคซีน
เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗

ตัวละ ๔๐ บาท
อันละ ๑๐ บาท

ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗

ฉบับละ ๑๐ บาท

หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีอันตราย
ต่อมนุ ษย์และสั ตว์ เทศบาลตําบลกุดประทาย ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละมี ค วามพร้ อ มเหมาะสมในการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

