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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ-

บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
         *[รก.2535/9/24/12 กุมภาพันธ 2535] 
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2498 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"สัตวควบคุม" หมายความวา  สุนัขหรือสัตวอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
"เจาของ" หมายความรวมถึงผูครอบครองดวย 
"วัคซีน" หมายความวา  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 
"เครื่องหมายประจําตัวสัตว" หมายความวา  เครื่องหมายประจําตัวสัตวควบคุม 
"อาการของโรคพิษสุนัขบา" หมายความวา  ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุราย วิ่งเพนพานกัด

ส่ิงกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอา ล้ินหอยและสีแดงคล้ํา น้ําลายไหล ตัวแข็ง หรือขาออนเปล้ีย เดินโซเซ 
และในกรณีของสัตวควบคุมอื่น อาการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

"ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว" หมายความวา  ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการบําบัดโรคสัตว 

"สัตวแพทย" หมายความวา  สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือของราชการสวนทองถ่ิน และหมาย
ความรวมถึงผูซึ่งมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตรซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังใหเปนสัตวแพทยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  สัตวแพทยและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

"เจาพนักงานทองถ่ิน" หมายความวา 
(1) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(3) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทอง

ถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 



"อธิบดี" หมายความวา  อธิบดีกรมปศุสัตว 
 "รัฐมนตรี" หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย 

หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกําหนดเวลาดังนี้ 
(1) ในกรณีของสุนัข ใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต 

สองเดือนขึ้นไปแตไมเกินส่ีเดือน และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(2) ในกรณีของสัตวควบคุมอื่น ใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับการฉีดวัคซีนตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีดวัคซีน เจาของ 

สัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียม ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่เจาของสัตวควบคุมแจงให 
สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยไปทําการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม ณ สถานที่ของเจาของ
สัตวควบคุม เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาใชจายตามที่ อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา 6  เมื่อสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนแลว สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
สัตวแพทย   หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวซึ่งเปนผูฉีดวัคซีนตองมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว   ซึ่งแสดงวาสัตว
ควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว และใบรับรองการฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม 

เจาของสัตวควบคุมตองแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวที่ตัวสัตวควบคุมใหเห็นได
ชัดเจน 

ลักษณะเครื่องหมายประจําตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา 7  ในกรณีที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 สูญหาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญกอนที่เครื่องหมายประจําตัวสัตวหมดอายุหรือกอนระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับรองการฉีด
วัคซีนนั้น แลวแตกรณี ใหเจาของสัตวควบคุมขอรับเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม 
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันทราบเหตุนั้น และตองแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตวดังกลาวไวที่ตัว 
สัตวควบคุมใหเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่เจาของสัตวควบคุมขอรับเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของ
เดิมตามวรรคหนึ่งจากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย เจาของสัตวควบคุมตองเสีย 
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 8  สัตวแพทยตองเก็บสําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจายเครื่องหมายประจํา
ตัวสัตวตามมาตรา 6 ไวตามระเบียบของทางราชการ 

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตองเก็บสําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจายเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวตามมาตรา 6 ไวตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น 

มาตรา 9  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดไมมีเครื่องหมายประจําตัวสัตวตามมาตรา 6 
หรือมาตรา 7 หรือมีแตเปนเครื่องหมายประจําตัวสัตวปลอม ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับ
สัตวควบคุมนั้นเพ่ือกักขัง ถาไมมีเจาของมาขอรับคืนภายในหาวัน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 

 
 
 
 
 
 



มาตรา 10  เพ่ือปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา ใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาไปในบาน โรงเรือน หรือ
สถานที่ เพ่ือปฏิบัติการดังตอไปนี้ 

(1) สอบถามจํานวน เพศ พันธุ อายุ และสีของสัตวควบคุมจากเจาของสัตวควบคุม 
(2) ในกรณีที่พบวาสัตวควบคุมใดยังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรา 5 ใหฉีดวัคซีนใหแก        

สัตวควบคุมนั้น ในการนี้ เจาของสัตวควบคุมนั้นตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา 
(3) นําหัวสัตวควบคุมที่ตายหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคพิษสุนัขบาไปรับการตรวจชันสูตร 
(4) ส่ังใหเจาของสัตวควบคุมทําลายซากสัตวควบคุมที่ตายดวยโรคพิษสุนัขบาดวยวิธีฝงหรือวิธีอื่นใด 
การเขาไปในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น

และพระอาทิตยตก 
มาตรา 11  เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจง

ตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของ 
โรคพิษสุนัขบา 

มาตรา 12  ในกรณีที่สัตวควบคุมใดถูกสัตวควบคุมอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด ไมวา 
สัตวควบคุมที่ถูกกัดจะไดรับการฉีดวัคซีนแลวหรือไม ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือ 
เจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาที่รูวาถูกกัด เพ่ือใหสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

ใหเจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการของสัตวควบคุมที่ถูกกัดไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
นับแตเวลาที่รูวาถูกกัด หากปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบาภายในระยะเวลาดังกลาว ใหเจาของ
สัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวและแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต
เวลาที่พบวาสัตวควบคุมนั้นมีอาการของโรค พิษสุนัขบา 

ในกรณีที่สัตวควบคุมที่เจาของสัตวควบคุมเฝาสังเกตอาการตามวรรคสอง ตาย หรือสูญหายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาของสัตวควบคุมนั้นแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับ
แตเวลาที่รูวา ตาย หรือสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา 13  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 
ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอสัตวแพทยเพ่ือดําเนินการตอไปตามมาตรา 14 

มาตรา 14  เมื่อสัตวแพทยไดรับแจงหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษ
สุนัขบาในยานพาหนะ บาน โรงเรือน หรือ สถานที่ใด ใหสัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเขาไปในบาน 
โรงเรือน หรือสถานที่ที่มีสัตวควบคุมดังกลาวและมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวควบคุมไมมีอาการของโรคพิษสุนัขบา  แตสัตวแพทยเห็นวาสัตวควบคุม
ดังกลาวควรไดรับการฉีดวัคซีน ใหฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมนั้น ถาปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนตาม
มาตรา 5 แลว เจาของสัตวควบคุมไมตองเสียคาธรรมเนียมอีก แตถาปรากฏวาสัตวควบคุมนั้นยังไมไดรับการฉีดวัคซีน
ตามมาตรา 5 เจาของสัตวควบคุมตองเสีย คาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา 

(2) ในกรณีที่สัตวแพทยสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบาและยังมิไดมีการกักขัง
สัตวควบคุมนั้น ใหสัตวแพทยส่ังใหเจาของสัตวควบคุมกักขังสัตวควบคุมนั้นไวโดยเร็วเพ่ือปองกันมิใหแพรโรคพิษสุนัข
บาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน และสัตวแพทยตองไปตรวจอาการของสัตวควบคุมนั้นตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

(3) ในกรณีที่สัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหสัตวแพทยมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้น
ได 

การเขาไปในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตก 

มาตรา 15  ในที่สาธารณะ ถาปรากฏวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหพนักงาน-  
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได 



มาตรา 16  เพ่ือประโยชนในการปองกันโรคพิษสุนัขบาที่จะเกิดกับคนในกรณีที่สัตวแพทยตรวจพบ
วาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา   หรือมีเหตุสงสัยวาสัตวควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบา   ให   
สัตวแพทยรีบแจงเจาพนักงานสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอโดยเร็วที่สุด 

มาตรา 17  เพ่ือปองกันการเกิดและการแพรโรคพิษสุนัขบา ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดเขต
ทองที่ 

(1) ใหเจาของสัตวควบคุมนําสัตวควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากสัตวแพทย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สัตวแพทยกําหนดโดยสัตวแพทยดังกลาวจะไดประกาศกําหนด
วัน เวลาและสถานที่เพ่ือการนั้น ปดไวลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ณ สถานที่ที่จะทําการฉีดวัคซีน และสํานักงานเขต  
ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล 

ที่ทําการผูใหญบาน สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา หรือท่ีทําการ
ขององคการปกครองทองถ่ินที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น  
แลวแตกรณี 

(2) ใหสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยไปทําการฉีดวัคซีนใหแก 
สัตวควบคุม ณ สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม 

ในการฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุมตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) เจาของสัตวควบคุมไมตองเสีย 
คาธรรมเนียม 

ประกาศของอธิบดีตามมาตรานี้ใหแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดเพ่ือ
แจงใหราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของดําเนินการแลวแตกรณี 

มาตรา 18  ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวควบคุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวเจาของสัตวควบคุมตองมอบ
เครื่องหมายประจําตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 ใหผูรับโอนดวย 

ถาเปนสัตวควบคุมที่อยูในระหวางการเฝาสังเกตอาการตามมาตรา 12 วรรคสอง หามมิใหมีการ
จําหนาย จาย โอน สัตวควบคุมนั้น 

มาตรา 19  ในกรณีที่สัตวอื่นนอกจากสัตวควบคุมถูกสัตวควบคุมที่เปนโรคพิษสุนัขบากัด  ใหนํา
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) (4) และวรรคสองมาตรา 12 และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (2) (3) และวรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 20  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 21  เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนตามมาตรา 5 หรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
มาตรา 22  สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัด

โรคสัตวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคสอง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

มาตรา 23  ผูใดใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว หรือ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเปนเท็จ  หรือขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกสัตวแพทย  พนักงานเจาหนาที่หรือ 
เจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 9 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 14 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 หรือมาตรา 
19 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 24  เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นตามมาตรา 19 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ  
สัตวแพทยตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) หรือมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (2) หรือไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือ 
เจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ 



มาตรา 25  เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นตามมาตรา 19 ผูใดไมเฝาสังเกตอาการ 
สัตวควบคุมหรือสัตวอื่นที่ถูกกัดไวตามมาตรา 12 หรือเจาของสัตวควบคุมฝาฝนมาตรา 18 วรรคสอง ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 26  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีหรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

มาตรา 27  ใหเจาของสัตวควบคุมซึ่งมีสัตวควบคุมที่มีอายุครบกําหนดไดรับการฉีดวัคซีนตาม
มาตรา 5 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการตามมาตรา 5 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

มาตรา 28  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ 
ใหมีอํานาจแตงตั้งสัตวแพทยและพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย 
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราคาธรรมเนียม 

การฉีดวัคซีน     ตัวละ 40 บาท 
เครื่องหมายประจําตัวสัตวตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7  อันละ 10 บาท 
ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7  ฉบับละ 10 บาท 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดตอที่มีอันตรายตอมนุษยและสัตว และบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2498 ยังไมเหมาะสมที่จะควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลดี  
นอกจากนั้น  กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตวตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ.2499 มีสัตวแพทยเพียงพอปฏิบัติหนาที่อยูทั่วประเทศ กับสามารถผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตวไดเองในราคา
ถูก จึงเปนหนวยงานที่มีความพรอมและเหมาะสมในการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา  ใหมีบทบัญญัติที่เหมาะสมยิ่งข้ึนและกําหนดใหกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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