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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง ภารกิจและอํานาจหน%าท่ีขององค'กรปกครองส)วนท%องถ่ิน 
  ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ%า พ.ศ. ๒๕๓๕     

  
  

กรมปศุสัตว'ได�มีหนังสือท่ี กษ ๐๖๐๔/๒๕๘๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได� ดังนี้  

(๑) สํานักตรวจเงินแผ2นดินจังหวัดนครราชสีมาได�เข�าตรวจสอบงบการเงินเทศบาล
ตําบลสุรนารี ประจํางวดป7งบประมาณ ๒๕๕๖ และได�มีข�อเสนอแนะเก่ียวกับการเบิกจ2ายใช�สอย
งบประมาณของเทศบาลตําบลสุรนารีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว2า การควบคุมและป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าไม2ใช2ภารกิจโดยตรงของเทศบาลตําบล 
สุรนารี แต2เปAนภารกิจโดยตรงของกรมปศุสัตวB ซ่ึงมาตรา ๕ แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให� เจ�าของสัตวBควบคุมมีหน�าท่ีต�องจัดให�สัตวBของตนได�รับการฉีดวัคซีน 
จากสัตวแพทยBหรือผู� ท่ี ได�รับมอบหมาย โดยเจ�าของสัตวBควบคุมต�องเปAนผู� เสียค2าใช�จ2ายเอง 
กรณีดังกล2าวจึงมีปFญหาว2าพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ เปAนภารกิจหรือเปAนหน�าท่ี 
ขององคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินหรือไม2 

(๒ ) หากกรมปศุสัตวBได�ออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห2 งพระราชบัญญั ติ 
โรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดเขตท�องท่ีเพ่ือทําการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าโดยไม2เสีย
ค2าธรรมเนียม องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินมีอํานาจจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและดําเนินการ
ตามประกาศกรมปศุสัตวBหรือไม2 ซ่ึงตามมาตรา ๑๗ แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติไว�ว2า “ประกาศของอธิบดีตามมาตรานี้ ให�แจ�งผู�ว2าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู�ว2าราชการ
จังหวัด เพ่ือแจ�งให�ราชการส2วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องดําเนินการแล�วแต2กรณี” 

โดยท่ีปFญหากฎหมายดังกล2าวเปAนประเด็นปFญหาท่ีสําคัญ สมควรพิจารณาด�วย 
ความรอบคอบ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๒ วรรคหนึ่ ง๑  
แห2งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว2าด�วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให�มี
การประชุมร2วมกันของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑ และคณะท่ี ๑๐) เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ
ร2วมกันเปAนกรณีพิเศษ 

 
 
 

                                                 
 ส2งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๑๐/๘๗ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑ข�อ ๑๒  ในกรณีท่ีต�องการความเช่ียวชาญเฉพาะในหลายด�านหรือต�องการความรอบคอบ 

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให�กรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะ 
มาประชุมปรึกษาหารือร2วมกันเปAนกรณีพิเศษก็ได� 

ฯลฯ    ฯลฯ  
 



 ๒ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร)วมคณะท่ี ๑ และคณะท่ี ๑๐) ได�พิจารณา 
ข�อหารือของกรมปศุสัตวB โดยมีผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให�แก2องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ิน) ผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณB (สํานักงานปลัดกระทรวง 
และกรมปศุสัตวB) ผู�แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส2งเสริมการปกครองท�องถ่ิน) ผู�แทนสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ2นดิน ผู�แทนเทศบาลตําบลสุรนารี และผู�แทนกรุงเทพมหานคร เปAนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริง 
ปรากฏข�อเท็จจริงจากผู�แทนกรมปศุสัตวBว2า ในการดําเนินการป?องกันและควบคุมการแพร2ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ�าต�องมีการดําเนินการท้ังการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า ตลอดจนควบคุมการเพ่ิม
ประชากรสัตวBควบคุมโดยการคุมกําเนิดสัตวBควบคุมเพ่ือป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าแพร2ระบาด ท่ีผ2านมา
กรมปศุสัตวBมีงบประมาณจํากัด ไม2สามารถดําเนินการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าและคุมกําเนิด
สัตวBควบคุมได�อย2างครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศ จึงได�ขอความร2วมมือจากกระทรวงมหาดไทย 
(กรมส2งเสริมการปกครองท�องถ่ิน) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และองคBกรปกครอง 
ส2วนท�องถ่ิน ในการรณรงคBป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าอย2างต2อเนื่องเปAนประจําทุกป7ตามแผนยุทธศาสตรB
การกําจัดโรคพิษสุนัขบ�าให�หมดไปภายในป7 พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยองคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี 
ได�สนับสนุนจัดหาและฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าตลอดจนคุมกําเนิดสัตวBควบคุม  ประกอบกับ
ปรากฏข�อเท็จจริงจากเทศบาลตําบลสุรนารีว2า จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอเมืองนครราชสีมา 
ได�มีข�อสั่งการให�มีการดําเนินงานตามโครงการป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า และเทศบาลตําบลสุรนารี 
จึงได�ต้ังงบประมาณและใช�จ2ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามโครงการรณรงคBป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า  
ป7 ๒๕๕๖ เพ่ือการจัดซ้ือและฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า ตลอดจนคุมกําเนิดสัตวBควบคุม 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุรนารี โดยเทศบาลตําบลสุรนารีมิได�เรียกเก็บค2าธรรมเนียมและค2าใช�จ2าย 
ในการดําเนินการดังกล2าวจากเจ�าของสัตวBควบคุม เนื่องจากเห็นว2าเปAนอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย 
ท่ีเทศบาลตําบลสามารถดําเนินการได� อีกท้ังมีการประสานสั่งการจากผู�ว2าราชการจังหวัดให�ดําเนินการ
เปAนประจําต2อเนื่องมาทุกป7  สํานักงานการตรวจเงินแผ2นดินได�ชี้แจงเพ่ิมเติมว2า ในการดําเนินการ 
ตามอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดในเรื่องต2าง ๆ องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินต�องต้ังงบประมาณ
และเบิกจ2ายงบประมาณตามท่ีกฎหมายกําหนด  ดังนั้น ตามโครงการป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า 
องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินจึงต�องต้ังงบประมาณในการป?องกันและควบคุมการแพร2ระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ�าเพ่ือใช�ในการจัดซ้ือและฉีดวัคซีน ตลอดจนคุมกําเนิดสัตวBควบคุมในพ้ืนท่ี 
ขององคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินได�ท้ังกรณีตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๑๗๓ แห2งพระราชบัญญัติ 

                                                 
๒มาตรา ๕  เจ�าของสัตวBควบคุมต�องจัดการให�สัตวBควบคุมทุกตัวได�รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทยB 

หรือผู�ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยB หรือผู�ประกอบการบําบัดโรคสัตวBตามกําหนดเวลาดังน้ี 
 (๑) ในกรณีของสุนัข ให�เจ�าของจัดการให�สุนัขได�รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขน้ันมีอายุตั้งแต2

สองเดือนข้ึนไปแต2ไม2เกินสี่เดือน และได�รับการฉีดวัคซีนครั้งต2อไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 (๒) ในกรณีของสัตวBควบคุมอ่ืน ให�เจ�าของจัดการให�สัตวBควบคุมดังกล2าวได�รับการฉีดวัคซีน 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีสัตวแพทยBหรือผู�ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยBเปAนผู�ฉีดวัคซีน เจ�าของ

สัตวBควบคุมต�องเสียค2าธรรมเนียม ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีเจ�าของสัตวBควบคุมแจ�งให� 
สัตวแพทยBหรือผู�ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยBไปทําการฉีดวัคซีนให�แก2สัตวBควบคุม ณ สถานท่ี 
ของเจ�าของสัตวBควบคุม เจ�าของสัตวBควบคุมต�องเสียค2าใช�จ2ายตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

๓มาตรา ๑๗  เพ่ือป?องกันการเกิดและการแพร2โรคพิษสุนัขบ�า ให�อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนด
เขตท�องท่ี 

       (มีต2อหน�าถัดไป) 



 ๓ 
 
โรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕  สําหรับข�อเท็จจริงกรณีของเทศบาลตําบลสุรนารี ในขณะท่ีสํานักงาน
การตรวจเงินแผ2นดินตรวจสอบการใช�จ2ายงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือและฉีดวัคซีนประจํางวด
ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เทศบาลตําบลสุรนารีมิได�เรียกเก็บค2าธรรมเนียมและค2าใช�จ2าย 
จากเจ�าของสัตวBควบคุม โดยไม2ปรากฏหลักฐานว2าเทศบาลตําบลสุรนารีดําเนินการภายใต�การประกาศ
เขตท�องท่ีของอธิบดีกรมปศุสัตวBเพ่ือให�เจ�าของสัตวBควบคุมนําสัตวBควบคุมไปรับการฉีดวัคซีน 
จากสัตวแพทยBหรือผู� ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยB ตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีสัตวแพทยBกําหนด หรือให�สัตวแพทยBหรือผู�ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยB ไปทําการ 
ฉีดวัคซีนให�แก2สัตวBควบคุม ณ สถานท่ีของเจ�าของสัตวBควบคุม โดยเจ�าของสัตวBควบคุมไม2ต�องเสีย
ค2าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๗๔ แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ สํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน 
จึงได�มีข�อเสนอแนะเก่ียวกับการเบิกจ2ายใช�สอยงบประมาณของเทศบาลตําบลสุรนารีเก่ียวกับ 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร2วมคณะท่ี ๑ และคณะท่ี ๑๐) พิจารณาข�อหารือ
ของกรมปศุสัตวBแล�ว มีความเห็นดังต2อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕  
ถือเปAนภารกิจของหน2วยงานใด ระหว2างกรมปศุสัตวBกับองคBกรปกครองส2วนท�องถ่ิน นั้น เห็นว2า โดยท่ี 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕๕ มุ2งประสงคBให�กรมปศุสัตวBซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีในการ
ควบคุมและป?องกันโรคระบาดสัตวBตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวB พ.ศ. ๒๔๙๙ เปAนผู�มีหน�าท่ี
ปฏิบัติการให�เปAนไปตามกฎหมาย เนื่องจากมีสัตวแพทยBเพียงพอปฏิบัติหน�าท่ีอยู2 ท่ัวประเทศ  
และสามารถผลิตวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าสําหรับสัตวBได�เองในราคาถูก ตลอดจนเปAนหน2วยงาน 
ท่ีมีความพร�อมและเหมาะสมในการควบคุมและป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า กรมปศุสัตวBจึงมีหน�าท่ีในการ
                                                 
(ต2อจากเชิงอรรถท่ีแล�ว) 

 (๑) ให�เจ�าของสัตวBควบคุมนําสัตวBควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทยBหรือผู�ได�รับ
มอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยB ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสัตวแพทยBกําหนดโดยสัตวแพทยBดังกล2าวจะได�
ประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือการน้ัน ปPดไว�ล2วงหน�าไม2น�อยกว2าเจ็ดวัน ณ สถานท่ีท่ีจะทําการฉีดวัคซีน 
และสํานักงานเขต ท่ีว2าการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ท่ีทําการตําบล ท่ีทําการผู�ใหญ2บ�าน สํานักงานเทศบาล สํานักงาน
สุขาภิบาล ศาลาว2าการเมืองพัทยา หรือท่ีทําการขององคBการปกครองท�องถ่ินท่ีกฎหมายกําหนดให�เปAนราชการ 
ส2วนท�องถ่ินสําหรับในเขตราชการส2วนท�องถ่ินน้ัน แล�วแต2กรณี  

 (๒) ให�สัตวแพทยBหรือผู�ได�รับมอบหมายเปAนหนังสือจากสัตวแพทยB ไปทําการฉีดวัคซีนให�แก2
สัตวBควบคุม ณ สถานท่ีของเจ�าของสัตวBควบคุม 

 ในการฉีดวัคซีนให�แก2สัตวBควบคุมตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) เจ�าของสัตวBควบคุมไม2ต�องเสีย
ค2าธรรมเนียม 

 ประกาศของอธิบดีตามมาตราน้ีให�แจ�งให�ผู�ว2าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู�ว2าราชการจังหวัด
เพ่ือแจ�งให�ราชการส2วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ แล�วแต2กรณี 

๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 
๕หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีโรคพิษสุนัขบ�า 

เปAนโรคติดต2อท่ีมีอันตรายต2อมนุษยBและสัตวB และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๔๙๘  
ยังไม2เหมาะสมท่ีจะควบคุมและป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าได�อย2างมีประสิทธิภาพและได�ผลดี นอกจากน้ัน กรมปศุสัตวB 
กระทรวงเกษตรและสหกรณB ซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุมและป?องกันโรคระบาดสัตวBตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตวB พ.ศ. ๒๔๙๙ มีสัตวแพทยBเพียงพอปฏิบัติหน�าท่ีอยู2 ท่ัวประเทศ กับสามารถผลิตวัคซีนป?องกัน 
โรคพิษสุนัขบ�าสําหรับสัตวBได�เองในราคาถูก จึงเปAนหน2วยงานท่ีมีความพร�อมและเหมาะสมในการควบคุมและป?องกัน 
โรคพิษสุนัขบ�า สมควรปรับปรุงกฎหมายว2าด�วยการป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า ให�มีบทบัญญัติท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และกําหนดให�กรมปศุสัตวB กระทรวงเกษตรและสหกรณB  เปAนผู�มีหน�าท่ีปฏิบัติการให�เปAนไปตามกฎหมาย   
จึงจําเปAนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี  



 ๔ 
 
ควบคุมและป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ และมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงแบ2งส2วนราชการกรมปศุสัตวB กระทรวงเกษตรและสหกรณB พ.ศ. ๒๕๕๗ ด�วย  
อย2างไรก็ตาม กฎหมายจัดต้ังองคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินหลายฉบับได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของ
องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินในการป?องกันและระงับโรคติดต2อหรืออํานาจหน�าท่ีในด�านการ
สาธารณสุขไว� ได�แก2 มาตรา ๖๗ (๓)๖ แห2งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส2วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๐ (๔)๗ มาตรา ๕๓ (๑)๘ มาตรา ๕๖ (๑) และ (๓)๙ แห2งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๖๒ (๑๔)๑๐ แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒  นอกจากนั้น ในมาตรา ๘๙ (๑๖)๑๑ แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดให�กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน�าท่ีในด�านการสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลด�วย อีกท้ังบทบัญญัติแห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ 
ได�กําหนดหน�าท่ีเก่ียวกับการป?องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�าให�แก2เจ�าพนักงานท�องถ่ิน สัตวแพทยB
ขององคBกรปกครองส2วนท�องถ่ิน และราชการส2วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องดําเนินการหลายประการ องคBกร
ปกครองส2วนท�องถ่ินจึงมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดในการป?องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า
ซ่ึงเปAนโรคติดต2อตามกฎหมายว2าด�วยโรคติดต2อด�วย 

 
 

                                                 
๖มาตรา ๖๗  ภายใต�บังคับแห2งกฎหมาย องคBการบริหารส2วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขต

องคBการบริหารส2วนตําบล ดังต2อไปน้ี 
ฯลฯ    ฯลฯ  

 (๓) ป?องกันโรคและระงับโรคติดต2อ 
ฯลฯ    ฯลฯ  

๗มาตรา ๕๐  ภายใต�บังคับแห2งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต2อไปน้ี 
ฯลฯ    ฯลฯ  

 (๔) ป?องกันและระงับโรคติดต2อ  
ฯลฯ    ฯลฯ  

๘มาตรา ๕๓   ภายใต�บังคับแห2งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต2อไปน้ี 
 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๕๐ 

ฯลฯ    ฯลฯ  
๙มาตรา ๕๖  ภายใต�บังคับแห2งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต2อไปน้ี 
 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๕๓ 

ฯลฯ    ฯลฯ  
 (๓) กิจการอย2างอ่ืนซ่ึงจําเปAนเพ่ือการสาธารณสุข 

ฯลฯ    ฯลฯ  
๑๐มาตรา ๖๒  ภายใต�บังคับแห2งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการ 

ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต2อไปน้ี 
ฯลฯ    ฯลฯ  

  (๑๔) อํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เปAนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 
๑๑มาตรา ๘๙  ภายใต�บังคับแห2งกฎหมายอ่ืน ให�กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินกิจการ 

ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต2อไปน้ี 
ฯลฯ    ฯลฯ  

  (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
ฯลฯ    ฯลฯ  

 
 



 ๕ 
 

ประเด็นท่ีสอง หากกรมปศุสัตวBได�ออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห2งพระราชบัญญัติ 
โรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดเขตท�องท่ี เพ่ือทําการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า 
โดยไม2เสียค2าธรรมเนียม องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินมีอํานาจจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
และดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตวBได�หรือไม2 นั้น เห็นว2า เม่ือองคBกรปกครองส2วนท�องถ่ิน 
มีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดในการป?องกันและระงับโรคติดต2อซ่ึงรวมถึงโรคพิษสุนัขบ�าด�วย 
องคBกรปกครองส2วนท�องถ่ินย2อมมีอํานาจท่ีจะต้ังงบประมาณเพ่ือการดําเนินการป?องกันและควบคุม
การแพร2ระบาดของโรคพิษสุนัขบ�าเพ่ือใช�ในการจัดซ้ือและฉีดวัคซีน ตลอดจนคุมกําเนิดสัตวBควบคุม 
ในพ้ืนท่ีของตนได� โดยการใช�จ2ายเงินงบประมาณต�องเปAนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด แต2โดยท่ี  
ข�อเท็จจริงปรากฏว2า กรณีของเทศบาลตําบลสุรนารีตามท่ีหารือมานี้ ไม2มีการประกาศของอธิบดี 
กรมปศุสัตวBกําหนดเขตท�องท่ีตามมาตรา ๑๗๑๒ แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลสุรนารี เจ�าของสัตวBควบคุมจึงต�องเสียค2าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนสัตวBควบคุมตามอัตรา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  อย2างไรก็ตาม ในกรณีท่ีหารือมานี้ปรากฏข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว2า เทศบาล
ตําบลสุรนารีได�รับแจ�งขอความร2วมมือจากจังหวัดนครราชสีมาว2ากระทรวงเกษตรและสหกรณB  
(กรมปศุสัตวB) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย (กรมส2งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน) และหน2วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ดําเนินโครงการรณรงคBป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าเปAนประจําทุกป7 
โดยในป7  พ.ศ. ๒๕๕๖ ได� กําหนดจัดข้ึนระหว2างวัน ท่ี  ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงคBเพ่ือให�สุนัขและแมวได�รับการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าจากองคBกรปกครอง
ส2วนท�องถ่ินครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธBให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ�าและการดูแลสัตวBเลี้ยงอย2างถูกต�อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต2อสัตวBเลี้ยงของตนเอง ซ่ึงจะช2วย
ลดการเกิดโรคในสัตวBและจํานวนผู�เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ�าได� และช2วยให�บรรลุวัตถุประสงคBตาม
แผนยุทธศาสตรBการกําจัดโรคพิษสุนัขบ�าให�หมดไปภายในป7 พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงทําให�เทศบาลตําบลสุรนารี
เชื่อโดยสุจริตว2าจะมีการออกประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตวBกําหนดเขตท�องท่ีตามมาตรา ๑๗  
แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�าฯ ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุรนารีด�วย เหมือนเช2นท่ีเคย
ปฏิบัติมาในทุก ๆ ป7 ประกอบกับเปAนเรื่องท่ีอยู2ในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลสุรนารีในการ
ป?องกันและระงับโรคติดต2อตามมาตรา ๕๐ (๔)๑๓ แห2งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   
ดังนั้น จากข�อเท็จจริงดังกล2าวข�างต�นจึงเห็นว2า แม�ในป7 พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม2มีการประกาศกําหนด 
เขตท�องท่ีตามมาตรา ๑๗ แห2งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลสุรนารีก็ตาม เทศบาลตําบลสุรนารีก็ย2อมดําเนินการฉีดวัคซีนและให�ยาคุมกําเนิด 
สัตวBควบคุม โดยไม2เรียกเก็บค2าธรรมเนียมจากเจ�าของสัตวBควบคุมได�ตามอํานาจหน�าท่ีของตน 

 
 

ดิสทัต  โหตระกิตยB 
(นายดิสทัต  โหตระกิตยB) 
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