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พระราชบัญญตั ิ
โรคพิษสุนัขบา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบาพ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตวควบคุม”  หมายความวา สุนัขหรือสัตวอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“เจาของ”  หมายความรวมถึงผูครอบครองดวย 
“วัคซีน”  หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว”  หมายความวา เครื่องหมายประจําตัวสัตวควบคุม 
“อาการของโรคพิษสุนัขบา”  หมายความวา ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุ

ราย วิ่งเพนพานกัดสิ่งกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอา ล้ินหอยและสีแดงคล้ํา น้ําลาย
ไหล ตัวแข็ง หรือขาออนเปลี้ย เดินโซเซ และในกรณีของสัตวควบคุมอื่น อาการตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว”  หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๙/หนา ๒๔/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สัตวแพทย”  หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือของราชการสวน
ทองถ่ิน และหมายความรวมถึงผูซึ่งมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตรซึ่ง
ปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนสัตวแพทยเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา สัตวแพทยและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 
(๑)  นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินที่กฎหมายกําหนดให

เปนราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัวไดรับการฉีด

วัคซีนจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัด
โรคสัตวตามกําหนดเวลาดังนี้ 

(๑)  ในกรณีของสุนัข ใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อ
สุนัขนั้นมีอายุตั้งแตสองเดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือน และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒)  ในกรณีของสัตวควบคุมอื่น ใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับ
การฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีด
วัคซีน เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียม ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณี
ที่เจาของสัตวควบคุมแจงใหสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยไปทําการ
ฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม ณ สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม เจาของสัตวควบคุมตองเสีย
คาใชจายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖  เมื่อสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนแลว สัตวแพทยหรือผูไดรับ

มอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ซึ่งเปนผูฉีดวัคซีนตอง
มอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว และใบรับรอง
การฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม 



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 
 

เจาของสัตวควบคุมตองแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวที่ตัว
สัตวควบคุมใหเห็นไดชัดเจน 

ลักษณะเครื่องหมายประจําตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตาม

มาตรา ๖ สูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญกอนที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหมดอายุหรือกอน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น แลวแตกรณี ใหเจาของสัตวควบคุมขอรับ
เครื่องหมายประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม แลวแตกรณี ภายในสิบหาวัน
นับแตวันทราบเหตุนั้น และตองแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวดังกลาวไวที่ตัวสัตวควบคุมให
เห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่เจาของสัตวควบคุมขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตว หรือใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนแทนของเดิมตามวรรคหนึ่ง จากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตว
แพทย เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  สัตวแพทยตองเก็บสําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจาย

เครื่องหมายประจําตัวสัตวตามมาตรา ๖ ไวตามระเบียบของทางราชการ 
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตองเก็บสําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐาน

การจายเครื่องหมายประจําตัวสัตวตามมาตรา ๖ ไวตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีด
วัคซีนนั้น 

 
มาตรา ๙  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดไมมีเครื่องหมายประจําตัว

สัตวตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ หรือมีแตเปนเครื่องหมายประจําตัวสัตวปลอม ใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวควบคุมนั้นเพื่อกักขัง ถาไมมีเจาของมาขอรับ
คืนภายในหาวัน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา ใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาไปใน

บาน โรงเรือน หรือสถานที่ เพ่ือปฏิบัติการดังตอไปนี้ 
(๑)  สอบถามจํานวน เพศ พันธุ อายุ และสีของสัตวควบคุมจากเจาของสัตว

ควบคุม 
(๒)  ในกรณีที่พบวาสัตวควบคุมใดยังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ใหฉีด

วัคซีนใหแกสัตวควบคุมนั้น ในการนี้ เจาของสัตวควบคุมนั้นตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเปน
สองเทา 

(๓)  นําหัวสัตวควบคุมที่ตายหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคพิษสุนัขบาไปรับ
การตรวจชันสูตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

(๔)  ส่ังใหเจาของสัตวควบคุมทําลายซากสัตวควบคุมที่ตายดวยโรคพิษสุนัขบา
ดวยวิธีฝงหรือวิธีอ่ืนใด 

การเขาไปในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหเจาของ

สัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลา
ที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบา 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่สัตวควบคุมใดถูกสัตวควบคุมอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษ

สุนัขบากัด ไมวาสัตวควบคุมที่ถูกกัดจะไดรับการฉีดวัคซีนแลวหรือไม ใหเจาของสัตวควบคุมนั้น
แจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่รูวาถูกกัด 
เพ่ือใหสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

ใหเจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการของสัตวควบคุมที่ถูกกัดไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาหกเดือนนับแตเวลาที่รูวาถูกกัด หากปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัข
บาภายในระยะเวลาดังกลาว ใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวและแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการ
ของโรคพิษสุนัขบา 

ในกรณีที่สัตวควบคุมที่เจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการตามวรรคสองตาย 
หรือสูญหายภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่รูวา ตาย หรือสูญหาย และใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงตามมาตรา 

๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอสัตวแพทยเพ่ือ
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อสัตวแพทยไดรับแจงหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวควบคุมใดมี

อาการของโรคพิษสุนัขบาในยานพาหนะ บาน โรงเรือน หรือสถานท่ีใด ใหสัตวแพทยมีอํานาจ
เรียกตรวจยานพาหนะหรือเขาไปในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตวควบคุมดังกลาวและมี
อํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวควบคุมไมมีอาการของโรคพิษสุนัขบา แตสัตว
แพทยเห็นวาสัตวควบคุมดังกลาวควรไดรับการฉีดวัคซีน ใหฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมนั้น ถา
ปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ แลว เจาของสัตวควบคุมไมตองเสีย
คาธรรมเนียมอีก แตถาปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นยังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ เจาของ
สัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเปนสองเทา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

(๒)  ในกรณีที่สัตวแพทยสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาและ
ยังมิไดมีการกักขังสัตวควบคุมนั้น ใหสัตวแพทยส่ังใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไว
โดยเร็วเพื่อปองกันมิใหแพรโรคพิษสุนัขบาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน และสัตวแพทยตอง
ไปตรวจอาการของสัตวควบคุมนั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๓)  ในกรณีที่สัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหสัตวแพทยมีอํานาจ
ทําลายสัตวควบคุมนั้นได 

การเขาไปในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๑๕  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัข

บา ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 
 
มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชนในการปองกันโรคพิษสุนัขบาที่จะเกิดกับคน ในกรณีที่

สัตวแพทยตรวจพบวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา หรือมีเหตุสงสัยวาสัตวควบคุม
ใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหสัตวแพทยรีบแจงเจาพนักงานสาธารณสุขเพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอโดยเร็วที่สุด 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือปองกันการเกิดและการแพรโรคพิษสุนัขบา ใหอธิบดีมีอํานาจ

ประกาศกําหนดเขตทองที่ 
(๑)  ใหเจาของสัตวควบคุมนําสัตวควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย

หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่สัตวแพทยกําหนด
โดยสัตวแพทยดังกลาวจะไดประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานที่เพ่ือการนั้น ปดไวลวงหนาไม
นอยกวาเจ็ดวัน ณ สถานที่ที่จะทําการฉีดวัคซีน และสํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอที่
ทําการตําบล ที่ทําการผูใหญบาน สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา 
หรือที่ทําการขององคการปกครองทองถ่ินที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินสําหรับใน
เขตราชการสวนทองถ่ินนั้น แลวแตกรณี 

(๒)  ใหสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย ไปทําการ
ฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม ณ สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม 

ในการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) เจาของสัตว
ควบคุมไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ประกาศของอธิบดีตามมาตรานี้ใหแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อแจงใหราชการสวนทองถ่ินที่เก่ียวของดําเนินการ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๘  ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวควบคุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวเจาของ

สัตวควบคุมตองมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๖ หรือ
มาตรา ๗ ใหผูรับโอนดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

ถาเปนสัตวควบคุมที่อยูในระหวางการเฝาสังเกตอาการตามมาตรา ๑๒ วรรค
สอง หามมิใหมีการจําหนาย จาย โอน สัตวควบคุมนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่สัตวอ่ืนนอกจากสัตวควบคุมถูกสัตวควบคุมที่เปนโรคพิษ

สุนัขบากัด ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ วรรค
หนึ่ง (๒) (๓) และวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีน

ตามมาตรา ๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๒๒  สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยหรือ

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับ

การฉีดวัคซีนแลว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเปนเท็จ หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความ
สะดวกแกสัตวแพทย พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๔  เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอ่ืนตามมาตรา ๑๙ ผูใดไม

ปฏิบัติตามคําส่ังของสัตวแพทยตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๔) หรือมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) 
หรือไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕  เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอ่ืนตามมาตรา ๑๙ ผูใดไมเฝา

สังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตวอ่ืนที่ถูกกัดไวตามมาตรา ๑๒ หรือเจาของสัตวควบคุมฝาฝน
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ิน หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี มีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

เปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนด
แลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

 
มาตรา ๒๗  ใหเจาของสัตวควบคุมซึ่งมีสัตวควบคุมที่มีอายุครบกําหนดไดรับ

การฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการตามมาตรา ๕ ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งสัตวแพทยและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
การฉีดวัคซนี ตัวละ ๔๐ บาท 
เครื่องหมายประจําตัวสตัวตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อันละ ๑๐ บาท 
ใบรับรองการฉีดวัคซนีตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ฉบับละ ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่โรคพิษสุนัขบาเปน
โรคติดตอที่มีอันตรายตอมนุษยและสัตว และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัข
บา พ.ศ. ๒๔๙๘ ยังไมเหมาะสมที่จะควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดผลดี นอกจากนั้น กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
ควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ มีสัตวแพทย
เพียงพอปฏิบัติหนาที่อยูทั่วประเทศ กับสามารถผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตวได
เองในราคาถูก จึงเปนหนวยงานที่มีความพรอมและเหมาะสมในการควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหมีบทบัญญัติที่เหมาะสม
ย่ิงข้ึนและกําหนดใหกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไป
ตามกฎหมาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


