




แนวทางการตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถิ่น  

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงและการปลอยสัตว เพ่ือการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  
 

นางสาวสกุณา คุณวโรตม 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  
  

ดวยสถานการณโรคพิษสุนัขบา (Rabies) ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก 
โดยขอมูลในป พ.ศ. 2561 พบผูปวย 32 ราย เสียชีวิต 32 ราย ป พ.ศ. 2562 พบผูปวย 6 ราย เสียชีวิต 6 ราย0

1  โรคพิษ
สุนัขบาในคนนิยมเรียก โรคกลัวน้ํา (Hydrophobia) สวนในภาษาอีสานเรียก โรคหมาวอ โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดเชื้อ
ของระบบประสาทสวนกลางท่ีมีอันตรายรายแรงถึงชีวิต พบในสัตวเลือดอุนทุกชนิด ท้ังสัตวเลี้ยงและสัตวปาและ  
ยังติดตอมาสูมนุษย พาหะนําโรคท่ีสําคัญท่ีสุดสูมนุษย และสัตวอ่ืนๆ คือ สุนัข รองลงมาคือ แมว ในบานเรานั้น     
มีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบาในโคปละประมาณ 60 ตัว ซ่ึงนับวาเปนจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีพบใน
ยุโรปหรืออเมริกา ซ่ึงมีนับลานตัวในแตละป พาหะนําเชื้อท่ีสําคัญในบานเราคือ สุนัขพบไดประมาณรอยละ 95  
แมว รอยละ 4 สัตวเลี้ยงพวกโค กระบือ สุกร มา และสัตวปาท่ีเลี้ยงลูกดวยนม รอยละ 1 คนติดเชื้อจากการถูกสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมกัด ขวน เลีย หรือน้ําลายเขาสูบาดแผล1

2  โรคนี้สามารถปองกันไดดวยวัคซีน โดยเม่ือสัมผัสโรคแลว          
ควรลางแผล ใสยาฆาเชื้อ และรีบพบแพทยเพ่ือเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรค และตองเขารับอยางตอเนื่องครบชุด และตาม
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ       
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกระแสรับสั่งเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2559 
“ทรงหวงใย โรคพิษสุนัขบาท่ีเปนปญหาสําคัญของชาติ” มีพระประสงคใหโรคพิษสุนัขบาหมดไปจากประเทศไทย 
รัฐบาลไทยจึงไดยกระดับเปนวาระแหงชาติ และเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ทูลกระหมอมหญิง ในวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2560 และมีโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 2560-2563 ข้ึน ดวยเหตุผล
ดังกลาวนี้หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของจึงไดมีมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด ไดออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจ     
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว ซ่ึงมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดปรึกษาหารือแนวทางการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และสง (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ิน
มายังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เพ่ือขอความอนุเคราะหใหตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว 
ท้ังนี้ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศไดสง (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ินมาใหศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข    
กรมอนามัยตรวจสอบ อาจเปนปริมาณงานท่ีมากและอาจเกิดความลาชาในการตรวจสอบ เนื่องจากมีบุคลากรจํากัด  
ดังนั้น จึงไดจัดการความรูการตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบา ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนตอไป 

ความรูท่ีนํามาใช ประกอบดวย ความรูดานกฎหมาย เชน คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คูมือแบบการรางขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตัวอยาง 
รางขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม2

3 
 

                                                           
1 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, สืบคนจาก http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?ds=42,  
วันท่ี 23 มกราคม 2563. 
2 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดตอ. โรคพิษสุนัขบาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ.(กรุงเทพฯ): กระทรวงสาธารณสุข. (จุลสาร)     
สืบคนจาก https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=25, วันท่ี 23 มกราคม 2563. 
3 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, สืบคนจาก http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=5LBook, 
วันท่ี 23 มกราคม 2563. 

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?ds=42
https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=25
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=5LBook
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คูมือแบบการรางกฎหมาย 3

4 คูมือการยกรางกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 25615 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปกครอง

ทองถ่ิน เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว    

พ.ศ. 2558 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11/04/2560 เรื่อง แนวทางการจัดทํา

รางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 26 และมาตรา 81 ประกอบกับมาตรา 263 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา 26 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ประกอบดวย การอางบทจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติ การอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของกฎหมายแมบทใน

กฎหมายลําดับรอง และการอางอิงการทําหนาท่ีรัฐสภาของสภานิติบัญญัติแหงชาติในคําปรารภของรางพระราชบัญญัติ”   

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ5

6 พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

ความรูดานวิชาการ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา เนื่องจากในขอบัญญัติทองถ่ินตองกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไข สําหรับการเลี้ยงและปลอยสัตว ท่ีเปนพาหะนําโรคพิษสุนัขบามาสูคน รวมท้ัง

กําหนดมาตรการเพ่ือการปองกันโรค เชน กําหนดใหมีการฉีดวัคซีนในสัตว  ปละ 1 ครั้ง เปนตน6

7  

การตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ินหรือการยกรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ตองมีความรูและทักษะในการคิด

วิเคราะหเชื่อมโยงขอกฎหมาย การตีความบทบัญญัติกฎหมาย รวมถึงตองมีความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

ขอบัญญัติท่ีจะออกดวย นอกจากนี้ ยังตองมีทักษะในการสืบคนหาขอมูล ทักษะการประสานงาน การปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถึงทักษะการเขียนขอความหรือเนื้อหาในขอบัญญัติท่ีชัดเจน กระชับ ไมใชคําฟุมเฟอย

เพ่ือใหขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกมาแลวสามารถมีผลใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาเรื่องการตีความ 

ขอกฎหมายท่ีไมตรงกัน โดยหลักการสําคัญในการออกขอบัญญัตินั้น ตองมีกฎหมายใหอํานาจในการออก และ

ขอกําหนดในขอบัญญัติทองถ่ินจะตองสอดคลองกับกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับ

บริบทในพ้ืนท่ี หากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ิน อาจออกขอบัญญัติขัดหรือแยงกับ

กฎกระทรวงไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี  

                                                           
4 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2551, สืบคนจาก  
http://web.krisdika.go.th/data/legalform/lawSubform/pdf-kidsadeeka.pdf, วันท่ี 23 มกราคม 2563.  
5 สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2561,  สืบคนจาก  
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1823, วันท่ี 23 มกราคม 2563. 
6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สืบคนจาก https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99323832,  
วันท่ี 29 มกราคม 2563. 
7 แนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 2560, สํานักโรคติดตอท่ัวไปกรมควบคุมโรค,  

สืบคนจาก http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/59dbe3a8c9e07.pdf, วันท่ี 23 มกราคม 2563.  

 

http://web.krisdika.go.th/data/legalform/lawSubform/pdf-kidsadeeka.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1823
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99323832
http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/59dbe3a8c9e07.pdf
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ทั้งนี้ จากการตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีจุดท่ีพบขอผิดพลาดหรือความไมถูกตองครบถวน ท่ีพบบอย ดังนี้ 

 - ใน (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ิน ท่ีอางอิงบทกฎหมายท่ีใหอํานาจ พบวามักจะอางมาตราผิด เชน “อาศัย

อํานาจตามมาตรา 44 แหง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม...” เนื่องจาก มาตรา 44 เปน

บทบัญญัติท่ีใหอํานาจหนาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินเทานั้น โดยมิไดใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ิน  

 - มีการนําขอความใน พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 และมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ใหบริการฉีดวัคซีนสัตว มากําหนดไวใน (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไมไดใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินกําหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได ซ่ึงถือเปน

การออกขอบัญญัติทองถ่ินเกินขอบเขตอํานาจท่ีกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหไว 

 - มีการกําหนดบทกําหนดโทษไวในขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงขัดแยงกับบทกําหนดโทษใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อีกท้ังบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขมิไดใหอํานาจทองถ่ินกําหนดบท

กําหนดโทษ จึงแนะนําใหทองถ่ินเขียนวา “ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้/

ขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม” 

 ท้ังนี้ เพ่ือใหราชการสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ินไดอยางถูกตอง จึงไดมีคําแนะนําของคณะกรรมการ

สาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและการปลอยสัตว เพ่ือการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา และเหตุรําคาญ  

พ.ศ. 2561  โดยมีตัวอยาง (ราง) เทศบัญญัติเทศบาล.... เรื่อง การคุมคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ....      

และตัวอยาง (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล... เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข7

8 หรือ ศึกษากรณีตัวอยางการตรวจ (ราง) 

เทศบัญญัติเทศบาล ก. และกรณีตัวอยางการตรวจราง (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ก.  

โดยสแกนคิวอารโคดนี้  

 

                                                           
8 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, สืบคนจาก  

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/download/suggestion/2561/K2561_4_edit.pdf, 

วันท่ี 23 มกราคม 2563. 
 

 

 

ตัวอยาง 

การตรวจ (ราง) ขอบัญญัติทองถ่ิน 

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/download/suggestion/2561/K2561_4_edit.pdf

