
เรื่องกรณศีึกษาการควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 





 
 หน้าที่ของเจ้าของสตัว์ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสนัุขบ้า พ.ศ. 2535 1. น าสนัุขไปรับการฉีดวัคซนีคร้ังแรกเมื่อสนัุขอายุ2.4 

เดือน และคร้ังต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีด วัคซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้า 2. เมื่อสตัว์ได้รับการฉีดวัคซนีแล้ว ให้ติด

เคร่ืองหมายประจ าตัวสตัว์และเกบ็ใบรับรองการฉีดวัคซนีไว้หากช ารุด หรือสญูหายให้แจ้งต่อสตัวแพทย์ 3. เพ่ือขอรับ

เคร่ืองหมายหรือใบรับรองดังกล่าวแทนของเดิม กรณีน้ีเจ้าของจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ ก าหนดในกฎกระทรวงไม่

ปล่อยสตัว์ออกมาในสาธารณะ โดยเฉพาะสตัว์ที่ไม่มีเคร่ืองหมายประจ าตัว จะถูกเจ้า หน้าที่จับขงั5วัน ถ้าไม่มีผู้ไปรับจะถูก

ท าลาย 4. ไม่ขดัขวางเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในโรงเรือน เพ่ือ 4.1 สอบถามจ านวนเพศ พันธอ์ายุสตัว์ 4.2 ฉีดวัคซีนแก่สตัว์ที่ยัง

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามก าหนด กรณีนี้ เจ้าของสตัว์ต้องเสยีค่าธรรมเนียมเป็น 2 เทา่ ประมาณ 40-100 บาท 4.3 น าหัว

สตัว์ส่งตรวจโรคพิษสนัุขบ้า 4.4 สั่งให้เจ้าของท าลายซากสตัว์ 5. เมื่อสตัว์มีอาการของโรคพิษสนัุขบ้า ให้แจ้งต่อสตัวแพทย์

หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุภายใน 24ช่ัวโมง 6. เม่ือสตัว์ถูกสตัว์อื่นที่สงสยัว่าเป็นโรคพิษสนัุขบ้ากดั ให้แจ้งต่อสตัวแพทย์หรือ

เจ้าหน้าที่สาธารณสขุภายใน 24 ชั่วโมง 6.1 ผูกล่ามหรือกกัขงัเพ่ือเฝ้าสงัเกตอาการสตัว์น้ันไม่น้อยกว่า6เดอืน 6.2 ถ้าสตัว์มี

อาการของโรคพิษสนัุขบ้าให้กกัขงัสตัวน้ั์นไว้แล้วรีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ภายใน 24ชั่วโมง 6.3 

ในระหว่างดูอาการ ถ้าสตัว์สญูหายหรือตาย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24ชั่วโมง 7. ให้

ความร่วมมือกบัสตัวแพทย์เม่ือมีการตรวจยานพาหนะ โรงเรือน หรือสถานที่ในกรณีที่สตัวแพทย์ได้รับแจ้ง หรือสงสยัว่าสตัว์

ที่เป็นโรคพิษสนัุขบ้าในที่ดังกล่าว 7.1 ถ้าสตัว์ไม่มีอาการของโรคพิษสนัุขบ้า และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่สตัวแพทย์เหน็ว่า

ควรฉีดอกี เจ้าของ ไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสตัว์ยังไม่ได้ฉีดตามก าหนด เจ้าของต้องเสยีค่าธรรมเนียมเป็น 2 เทา่ ของ 

ที่ก าหนด 8. ให้น าสตัว์ไปฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่อธบิดีประกาศก าหนด โดยไม่ต้อเสยีค่าธรรมเนียม 9. ในการ

โอนกรรมสทิธิ์สตัว์ที่ได้รับการฉีดวัคซนีแล้ว เจ้าของต้องมอบเคร่ืองหมายและใบรับรองการฉีดวัคซีนแก่ ผู้รับโอนด้วย 10. ไม่

จ าหน่ายจ่ายโอน สตัว์ที่อยู่ระหว่างเฝ้าสงัเกตอาการโรคพิษสนัุขบ้า 



 
 บทลงโทษตามพระราชบญัญัติโรคพิษสนุัขบ้า พ.ศ. 2535 1. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่น าสตัว์ไปรับ

การฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 200 บาท 2. ผู้ใดมีเคร่ืองหมายแสดงว่าฉีด

วัคซีนปลอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 

 3. ผู้ใดไม่แจ้งว่าสนัุขที่เล้ียงไว้มีอาการโรคพิษสนัุขบ้าหรือสนัุขบ้ากดัหรือไม่ยอมท าลาย

สนัุขที่เป็นโรคพิษสนัุขบ้า หรือไม่กกัขังสนัุขที่สงสยัเป็นโรค (ตามที่สตัวแพทย์สั่ง) ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 4. ผู้ใด

ขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกในการจับสนัุขไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะหรือต่อการ

ที่สตัวแพทย์ เข้าไปสอบถามข้อมูลสนัุขเข้าไปตรวจสนัุขที่สงสยัเป็นโรค หรือท าลายสนัุขที่

เป็นโรคนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกนิ 1เดือน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ  



 
 เจ้าของสนัุขที่สนัุขออกไปกดัคนนอกบ้าน หรือไม่ได้ผูกล่ามสนัุขไว้เมื่อมีคนมาเรียกบอก

กล่าว ก่อนเข้าบ้าน มีโทษ ดังน้ี ทางแพ่ง คือ ต้องชดใช้ค่าเสยีหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล

บาดแผล ค่าวัคซีน ค่าซีร่ัมป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า ค่า วัคซีนป้องกนับาดทะยัก เป็นต้น 

ถ้าผู้ถูกกดัเสยีชีวิตด้วยโรคพิษสนุัขบ้า อาจต้องเสยีค่าปลงศพ รวมไปถงึค่าอปุการะเล้ียง 

บุตรให้แก่ฝ่ายที่เสยีหาย ทางอาญา โทษจ าคุกไม่เกนิ 1เดือน ปรับไม่เกนิ 1,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากน้ีในแต่ละท้องที่จะมีกฎหมายประจ าท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับจังหวัด ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการ

เล้ียงหรือปล่อยสตัว์ในที่สาธารณะ ซ่ึงจะห้ามไม่ให้น าสนัุขหรือสตัว์อื่นมา ปล่อยเพ่นพ่าน 

ในพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใดได้แล้วแต่ท้องถิ่นจะเหน็สมควรหรือบางพ้ืนที่อาจจ ากดัจ านวนการ

เลี้ ยงสนุัขได้ด้วย 





 
 มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสตัว์ ดังต่อไปนี้  

ปฏบิัติตาม ระบบการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด (๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ 

กวาง สกุร หมูป่า (๒) สนุัข แมว (๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน (๔) สตัว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ระบบการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไข ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้

ค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัสภาพของสตัว์ และวัตถุประสงค์ของการเล้ียงสตัว์แต่ละ

ชนิด 



 
 มาตรา ๑๐ ห้ามมใิห้ผู้ใด (๑) ทาเคร่ืองหมายประจ าตัวสตว ัปลอม หรือแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองหมายประจ าตัว

สตัวท์ี่แท้จริง เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นเคร่ืองหมายประจ าตัวสตัวต์ามพระราชบัญญัตินี้  (๒) ใช้เคร่ืองหมายประจ าตัว

สตัวป์ลอม หรือเคร่ืองหมายประจ าตัวสตัวท์ี่มกีารแปลงหรือแก้ไข (๓) ท าลายเคร่ืองหมายประจ าตัวสตัว ์์ ใช้

หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจ าตัวสตัว ์เพ่ือให้เกดิความเข้าใจผดิในการจ าแนกหรือตรวจสอบสตัว์

หรือซากสตัว ์มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสตัวแ์จ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวตัร หรือสตัวแพทย์ ภายในเวลา สบิสอง

ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสตัวป่์วยหรือตาย เมื่อมกีรณ ีดังต่อไปนี้  (๑) มสีตัวป่์วยหรือตายโดยรู้ ว่าเป็นโรค

ระบาด (๒) มสีตัวป่์วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ (๓) ในหมู่บ้านเดียวกนั หรือบริเวณใกล้เคียงกนั มสีตัวป่์วยหรือ

ตายมอีาการคล้ายคลึงกนั ในระยะเวลาห่างกนัไม่เกนิเจด็วนั การแจ้งและการด าเนินการกบัสตัวป่์วยหรือตาย

ตามวรรคหนึ่ง และการก าหนดชนิด จ านวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสตัวต์าม (๒) และ (๓) ให้เป็นไป

ตามที่อธบิดีประกาศก าหนด เม่อืมสีตัวต์ามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสตัวค์วบคุมสตัวป่์วยทั้งหมดไว้ภายใน

บริเวณที่สตัวอ์ยู่ และห้ามมใิห้เจ้าของสตัวห์รือบุคคลอื่นใดเคล่ือนย้ายสตัวป่์วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมสีตัวต์าม

วรรคหนึ่งตาย หน้า ๒๖ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก ราชกจิจานุเบกษา ๒ มนีาคม ๒๕๕๘ ให้เจ้าของสตัวค์วบคุม

ซากสตัวน์ั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สตัวน์ั้นตายและห้ามมใิห้เจ้าของสตัวห์รือบุคคลอื่นใด เคล่ือนย้าย ช าแหละ หรือ

กระท าการอื่นใดแก่ซากสตัวน์ั้น เว้นแต่มกีารด าเนินการกบัสตัวป่์วยหรือตาย ตามที่อธบิดีประกาศก าหนดตาม

วรรคสอง หรือสตัวแพทย์ได้ตรวจพิสจูน์แล้วว่าสตัวน์ั้นมไิด้ป่วยหรือตาย โดยโรคระบาด หรือสตัวแพทย์สั่งเป็น

อย่างอื่น 



 
 มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีสตัว์ป่วยหรือ

ตาย โดยโรคระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสอืให้

เจ้าของสตัว์จัดการ ดังต่อไปนี้  (๑) กกัขัง แยก หรือย้ายสตัว์ป่วยหรือสงสยัว่าป่วยไว้

ภายในเขตตามวิธกีารที่ก าหนด (๒) ฝงั หรือเผาซากสตัว์น้ัน ณ ที่ที่ก าหนด ถ้าการฝงั

หรือเผาไม่อาจท าได้ให้ท าลายโดยวิธอีื่น ตามที่เหน็สมควร (๓) กกัขัง แยก หรือย้ายสตัว์

ที่อยู่ร่วมฝงูหรือเคยอยู่ร่วมฝงูกบัสตัว์ที่ป่วยหรือสงสยัว่าป่วยหรือตาย ไว้ภายในเขตตาม

วิธกีารที่ก าหนด 



 
 มาตรา ๒๐ ในกรณทีี่สตัวแพทย์เหน็ว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาด ออกไป หรือ

ท้องที่อื่นที่ติดต่อกบัท้องที่น้ันจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่รับผิดชอบน้ันยังไม่มีการประกาศ ให้เป็นเขต

โรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ให้สตัวแพทย์มอี านาจประกาศ ก าหนดเขตโรค

ระบาดช่ัวคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกนิห้ากโิลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดน้ัน และให้ระบุ

ชนิดของสตัว์และโรคระบาด รวมทั้งสตัว์และซากสตัว์ที่ห้ามเคล่ือนย้ายไว้ในประกาศด้วย ประกาศตาม

วรรคหน่ึง ให้ใช้บังคับได้สามสบิวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเขต ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท า

การองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเทศบาล ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชน

ภายในท้องที่น้ัน มาตรา ๒๑ ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสยัว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ

ประกาศ ก าหนดท้องที่จังหวัดน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

แล้วแต่กรณ ีและให้ระบุชนิดของสตัว์และโรคระบาด รวมทั้งสตัว์และซากสตัว์ที่ห้ามเคล่ือนย้ายไว้ใน

ประกาศด้วย ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่า

การ เมืองพัทยา ส านักงานเขต ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท าการองค์การบริหา

ส่วนต าบล ส านักงานเทศบาล ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่น้ัน และที่ท าการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 



 
 มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 มาตรา ๕๙ เจ้าของสตัว์ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ไม่ด าเนินการตามมาตรา ๑๑ 

วรรคสอง หรือไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกนิ หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๖๑ เจ้าของสตัว์ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตามมาตรา 

๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดอืน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 





 
 มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้เจ้าของสตัว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ ให้สตัว์พ้นจากการ

ดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

 การกระท าตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถงึการโอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองให้แก่ผู้ซ่ึง

ประสงค์จะน าสตัว์ไปดูแลแทน 

 มาตรา ๓๒  เจ้าของสตัว์หรือผู้ใดไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกนิสี่หมื่นบาท 





 
 มาตรา ๒๕ ในกรณทีี่มีเหตุอนัอาจก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือผู้ที่  ต้องประสบกบัเหตุน้ันดังต่อไปน้ีให้ถอืว่าเป็นเหตุร าคาญ 

 (๒) การเล้ียงสตัว์ในที่หรือโดยวิธใีด หรือมีจ านวนเกนิสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรือ

อาจเป็น อนัตรายต่อสขุภาพ (๓) อาคารอนัเป็นที่อยู่ของคนหรือสตัว์ โรงงานหรือ

สถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย อากาศ การระบายนํ้า การก าจัดสิ่งปฏกูิล หรือการ

ควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก กล่ินเหมน็หรือละอองสารเป็น

พิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

เหตุเดือดร้อนร ำคำญ 



 
 มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูที่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ

ประชาชนใน ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคที่เกดิจากสตัว์ให้ราชการส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ ท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ

พ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุม การเล้ียงหรือปล่อยสตัว์ได้ 

การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขต

ห้ามเลี้ ยงหรือ ปล์อยสตัว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเดด็ขาด หรือไม่เกนิจ านวนที่

ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเล้ียงหรือปล่อย สตัว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ใน

ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด 

กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ 



 
 มาตรา ๓๐ ในกรณทีี่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสตัว์ในที่หรือทางสาธารณะอนัเปนการฝาฝืนมาตรา 

๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกกัสตัว์ดงักล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย

สามสบิวัน เมื่อพ้น ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสตัว์คืน ให้

สตัวน้ันตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกกัสตัว์ไว้อาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่สตัว์น้ันหรือ

สตัวอ์ื่น หรือต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกนิสมควร เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาด

สตัว์น้ันตามควรแก่กรณก่ีอนถงึก าหนดเวลาดงักล่าวกไ็ด้เงินที่ได้จากการ ขายหรือขายทอดตลาด

เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสตัว์แล้วให้เกบ็รักษาไว้ แทนสตัว์ 

ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสตัว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสตัว์มาขอรับสตัว์คืน

ภายใน ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสตัว์ต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสตัว์

ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย ในกรณทีี่ปรากฎว่าสตัวท์ี่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคตดิต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจ

ท าลายหรือจัดการตามที่เหน็สมควรได้ 


