
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การป้องกัน ควบคุมโรคพษิสนุัขบา้ 

กรมปศุสัตว์ 



กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ 
การป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัต ิ
ป้องกันการทารุณกรรมและ 

การจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

พระราชบัญญัติ 
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 



พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 



พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

• ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด 

• หากเกิดโรคระบาด ต้องควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว 

• ไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคระบาดออกไปยังพื้นที่อ่ืน 



อ านาจประกาศก าหนดเขตโรคระบาด 

1. สัตวแพทย ์
 - ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  มาตรา 20 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 - ประกาศเขตโรคระบาด/ เขตเฝ้าระวังโรคระบาด  มาตรา 21 

 

 



มาตรา 22  ห้ามเคลือ่นย้ายสัตว์/ซากสัตว์ 
ตามทีก่ าหนด เข้า/ออก/ผ่าน/ภายใน เขตโรคระบาด 

โทษ    มาตรา 65  จ าคุกไม่เกิน 2 ปี /ปรับไม่เกิน 40,000 บาท /ทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อยกเว้น    : ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   ประจ าเขตนั้น 



พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535 



พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

• โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว ์

• ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มาตรา 5 เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สุนัข/แมว 
ได้รับการฉีดวัคซีน 

โทษ      มาตรา 21  ปรับไม่เกิน 200 บาท 



การบังคับใช้กฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

มาตรา 26 

 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ 
เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีฯหรือ 
เจาพนักงานทองถิ่น มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

 เมื่อช าระคาปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ทีก่ าหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

 

 

 
 



ระเบียบกรมปศุสัตว ์
ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 

• อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

• รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

• ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

• ปศุสัตว์เขต 

• ปศุสัตว์จังหวัด  
 

ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

“มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้” 





มาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที ่/เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
มีอ านาจจับ - ท าลาย 

ในที่
สาธารณะ 

- สุนัข/แมว ท่ีไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  
แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (เหรียญห้อยคอ) 

- พนักงานเจ้าหน้าท่ี/ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจจับสัตว์นั้น เพื่อกักขัง 

- ถ้าไม่มีเจ้าของมารับคืนภายใน 5 วัน ให้มีอ านาจท าลาย 



มาตรา 15 พนักงานเจ้าหน้าที ่/เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
มีอ านาจท าลายสัตว์ทีม่ีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 

ในที่
สาธารณะ 

- สุนัข/แมว มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
- พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ านาจท าลายสัตว์นั้นได้ 



มาตรา 10 อ านาจของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ /
สัตวแพทย์ท้องถิน่ 



มาตรา 14 อ านาจของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ /
สัตวแพทย์ท้องถิน่ 



มาตรา 14 อ านาจของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ /
สัตวแพทย์ท้องถิน่ 



มาตรา 14 อ านาจของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ /
สัตวแพทย์ท้องถิน่ 

(1) กรณีสุนัข/แมวไม่มีอาการ  
ของโรคพิษสุนัขบ้า  
แต่เห็นว่าควรได้รับ 

การฉีดวัคซีน 

(2) กรณ ีสงสัยว่า 
สุนัข/แมวมีอาการของ 

โรคพิษสุนัขบ้า  
และยังมิได้มีการกักขัง 

(3) กรณีสุนัข/แมว 
มีอาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนให้สุนัข/แมวนั้น สั่งให้เจ้าของกักขัง 
สุนัข/แมวนั้นไว้ 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
เพื่อป้องกันมิให้แพร่โรค 

ไปตรวจอาการสัตว์นั้น 
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ท าลายสุนัข/แมวนั้น 

เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับคน 
ให้รีบแจ้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อโดยเร็วที่สุด ม.16 

 

 

 

 
 
** ถ้าสุนัข/แมวเคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 
    เจ้าของไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 
 
** ถ้าสุนัข/แมวยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 
    เจ้าของต้องเสียค่าธรรมเนียม 2 เท่า 



พระราชบัญญัติ 
ป้องกันการทารุณกรรมและ 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2535 



พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

• เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

• องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

• สถานสงเคราะห์สัตว์ 

• สัตว์ควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระท าการทารุณกรรม  

• เจ้าของสัตว์ ต้องจัดสวัสดภิาพให้เหมาะสม 
 

มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนต่อนายทะเบียน 



มาตรา 20 ห้ามกระท าการทารุณกรรมสัตว์ 

มาตรา 31 
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี/ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท / หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

“ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว ์
โดยไม่มีเหตุอันสมควร”  

 

โทษ 



มาตรา 21 ข้อยกเว้นไม่ถือว่าเปน็การทารุณกรรมสัตว์ 

การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด/ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด/  
เป็นพาหะของโรคระบาด ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

จึงไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสตัว์ 



มาตรา 21 ข้อยกเว้นไม่ถือว่าเปน็การทารุณกรรมสัตว์ 

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
- การจับสัตว์ที่ไม่มีเหรียญแสดงการฉีดวัคซีน เพ่ือกักขัง 
- การท าลายสัตว์ที่ไม่มีเหรียญฯ หลังจากกักขังครบ 5 วันแล้วไม่มีเจ้าของมาขอรับคืน 
- การท าลายสัตว์ที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
      จึงไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 


