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โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดว ยการคุมครองกรรมสิทธิ์ และการปองกันการ
ลักสัตวพาหนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการ ให ตราพระราชบัญ ญัติขึ้น ไวโ ดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของสภาผู แทนราษฎร ดั่ ง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา `พระราชบัญญัติสัตวพาหนะพุทธศักราช 2482'
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหย กเลิกพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ ร.ศ.119 ประกาศแกไขเพิ่มเติม
ฉบับตอ ๆ มา และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ อื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญ ญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
`สัตวพาหนะ' หมายความวา ชาง มา โค กระบือ ลอ ลา ซึ่งไดทําหรือตองทําตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้
`ตําหนิรูปพรรณ' หมายความวา ลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตัว ซึ่งเปน อยูเอง หรือซึ่งทํา
ใหมีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย
`ตั๋วรูปพรรณ' หมายความวา เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ
`นายทะเบียน' หมายความวา นายอําเภอหรือผูทําการแทน หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
`เจาพนักงาน' หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
และนายทะเบียน
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสัตวพาหนะของราชการทหารเวน แตในการโอนกรรมสิท ธิ์สัตวนั้น
ใหแกเอกชน
มาตรา 6 การมอบอํานาจหรือตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย กเวนคาธรรมเนียม
หรือภาษีอากร ซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายอื่น
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รัก ษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํ า นาจแต ง ตั้ งเจ า พนั ก งาน กั บ ให มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม ซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น กว า อั ต ราท า ย
พระราชบัญญัตินี้และกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ

มาตรา 8 เมื่อสัตวพาหนะดั่งตอไปนี้ คือ
(1) ชางมีอายุยางเขาปที่แปด
(2) สัตวอื่นนอกจากโคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก
(3) สัตวใดไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว
(4) สัตวใดที่มีอายุยางเขาปที่สี่ เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร
(5) โคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์ เวนแตในกรณีรับมฤดก
ใหเจาของหรือตัวแทนพรอมดวยผูใหญบาน หรือ พยานในกรณีที่ไ มมีผูใหญบานหรือ ผูใหญบานไปดวยไมได
นําสั ตวนั้ นไปขอจดทะเบี ยนทํ าตั๋ วรูป พรรณจากนายทะเบี ย นท องที่ที่สั ตวนั้ นอยู ภายในกําหนดดั งต อไปนี้ เวนแตไ ม
สามารถที่จะนําไปได
ก. สัตวในอนุมาตรา 1 และอนุมาตรา 2 ตามที่นายทะเบีย นจะไดป ระกาศเปนรายตําบล และกําหนดระยะเวลา
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
ข. สัตวในอนุมาตรา 3 ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว
ค. สัตวในอนุมาตรา 4 และอนุมาตรา 5 ตองขอจดทะเบีย นทําตั๋ว รูปพรรณกอนนําออกนอกราชอาณาจักร หรือ
ทําการโอนกรรมสิทธิ์
สัตวที่มิไดอยูในบทบังคับแหงอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 5 เจาของจะขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณก็ได

เมื่อนายทะเบียนพรอมดวยเจาของหรือตัวแทนไดตรวจสอบตําหนิรูป พรรณเห็นเปนการถูกตอง และเจาของ
หรือตัวแทนไดชําระคาธรรมเนียมแลว ใหนายทะเบียนจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณให
มาตรา 9 สัตวพ าหนะซึ่งนํ าจากตา งประเทศเขามาในราชอาณาจัก รตอ งขอจดทะเบียนทําตั๋ว รูป พรรณ ตาม
ความในมาตรา 8 โดยอนุโ ลม ถาไดนําเขามาเมื่อพน กําหนดระยะเวลา หรือภายในกําหนดนั้น แตยังเหลือเวลานอย
กวาสามสิบวันตามประกาศในมาตรา 8 ตองขอทะเบีย นทําตั๋ว รูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เวน แตนําเขามาชั่ว
ครั้งคราว
มาตรา 10 ตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะของผูใดเปนอันตรายหรือสูญหายใหนําพยานหลัก ฐานไปแจงความตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้นเพื่อขอรับใบแทนตั๋วรูปพรรณ
เมื่อนายทะเบียนสอบสวนเห็นความบริสุทธิ์แลว ใหเรียกคาธรรมเนียมและออกใบแทนตั๋วรูปพรรณให
มาตรา 11 ผูใดเก็บ ตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะได ตองนําสงตอเจาของหรือเจาพนัก งานภายในสิบ หาวันนับ แต
วันที่เก็บได
มาตรา 12 ภายใตบังคับมาตรา 11, 18 และมาตรา 24 ผูใดมีตั๋วรูปพรรณโดยไมมีสัตวพาหนะสําหรับตั๋วนั้น ไว
ในครอบครอง ตองนําสงตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานันเพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองที่
มาตรา 13 เมื่อปรากฏวาตําหนิรูปพรรณสัตวพ าหนะของผูใดคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี
เจาของหรือผูครอบครองตองนําสัตวพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปใหนายทะเบียนตรวจแกตําหนิรูปพรรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบ
ทั้งนี้ถาเปนการแกตําหนิรูปพรรณในกรณีที่เกี่ยวกับ ขวัญ สัตวคลาดเคลื่อนตําหนิซึ่งเกิดขึ้น โดยการกระทําของ
เจาพนักงาน หรือไดเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสัตว หรือการที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ใหยกเวนคาธรรมเนียม
หมวด 2
การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง

มาตรา 14 การโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะ ใหผูโอนและผูรับ โอนทั้งสองฝายหรือตัว แทนนําสัตวพาหนะและ
ตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูก ตองและไดชําระ
คาธรรมเนียมแลว ใหจดทะเบีย นและสลักหลังตั๋วรูป พรรณโอนกรรมสิทธิ์ใหถาเปน สัตวตางทอ งที่ใหนายทะเบีย นรับ
สัตวนั้นขึ้นทะเบียนเสียกอน
ในกรณีที่เจาพนักงานยึดสัตวพาหนะขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ภาษีอากรก็ดี หรือนายทะเบียนขายทอดตลาด
สัตวพาหนะตามความในมาตรา 25 ก็ดี หรือการเปลี่ยนเจาของสัตวพาหนะในกรณีใด ๆ ซึ่งยังมิไดทําการโอนกรรมสิทธิ์

แกกันตอ นายทะเบีย น เมื่อนายทะเบีย นไดประกาศใหเจา ของผูมีน ามรายสุด ทายในตั๋ว รูปพรรณมาทําการโอนภายใน
กําหนดสามสิบวันแลว ไมมาภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศก็ดี ใหนายทะเบีย นมีอํานาจโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะ
ไดแมผูรับโอนหรือตัวแทนมาแตฝายเดียว
มาตรา 15 ผูใดไดรับสัตวพาหนะเปนมฤดก ใหผูนั้นหรือตัวแทนนําพยานพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปแจงตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้น เมื่อนายทะเบียนสอบสวนแลวใหประกาศมฤดกมีกําหนดสามสิบวัน ถาไมมีผูคัดคาน
ภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศ ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนีย มแลวแกทะเบียนและตั๋วรูปพรรณสําหรับสัตวนั้น
ใหแกผูรับมฤดก
ถามีผูคัดคานภายในกําหนด ใหนายทะเบียนสั่งใหผูที่เห็นวาไมมีสิทธิดีกวาไปฟอ งศาลภายในกําหนดไมเกิน
หกสิบวัน ถาไมฟอ งภายในกําหนด ใหนายทะเบียนเรีย กคาธรรมเนียมแลว แกท ะเบีย นและตั๋ว รูปพรรณใหแ กผูควรรับ
มฤดก
มาตรา 16 การจํานองสัตวพาหนะ ใหผูจํานองและผูรับจํานองทั้งสองฝายหรือตัวแทนนําตั๋ว รูปพรรณประจําตัว
สัตวที่จะจํานองไปยังนายทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้นเพื่อทําการจํานอง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูกตอง
และไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหจดทะเบียนและสลักหลังการจํานองให
หมวด 3
การยายและจําหนายทะเบียน

มาตรา 17 การยายสัตวพาหนะไปตางอําเภอ นอกจากกรณีการเชาเชาซื้อ ยืม ฝาก จํานํา รับ จางเลี้ย ง หรือพาไป
ชั่วคราว เจาของหรือตัวแทนตองนําตั๋วรูปพรรณไปแจงความตอนายทะเบียนทองที่ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่สัตว
นั้นไปถึงที่ ๆ ยายไป ใหน ายทะเบีย นทอ งที่ใหมเรียกคาธรรมเนียมแลว แจงการรับสัตว ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบีย น
ทองที่เดิมทราบ
มาตรา 18 ถาสัตวพาหนะตาย ใหเจาของหรือตัว แทนแจงความและสงมอบตั๋วรูปพรรณสัตวที่ตายนั้น ตอนาย
ทะเบียนทองที่หรือกํานัน เพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบวาสัตวนั้นตาย
ในกรณีที่ผูอื่นเปนผูครอบครองสัตวนั้นชั่วคราว ก็ใหผูนั้นแจงความตอนายทะเบีย นทองที่ หรือกํานันภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ทราบวาสัตวนั้นตายเวนแตเจาของหรือตัวแทนจะไดปฏิบัติตามความในวรรคกอนแลว
มาตรา 19 ผูใดจะนําสัตวพาหนะออกไปนอกราชอาณาจักรใหนํ าสัตวนั้นพรอ มดว ยตั๋ว รูป พรรณไปใหน าย
ทะเบียนตรวจแกทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณวาจําหนายออกนอกราชอาณาจักร
เมื่อผูใดนําสัตวพ าหนะดั่งกลาวมาในวรรคกอ นกลับเขามาในราชอาณาจัก ร ใหนําบทบัญ ญัติมาตรา 17 มาใช
บังคับโดยอนุโลม

หมวด 4
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา 20 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เจาพนัก งานมีอํานาจ
ที่จะทําการตรวจสัตวพาหนะและใหผูนั้นนําตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใด ๆ มาตรวจสอบกับสัตวพาหนะได
มาตรา 21 ถาปรากฏวาผูใดครอบครองสัตวพ าหนะไวโดยไมมีตั๋วรูป พรรณ หรือมีแตไ มถูก ตอ งกับ ตัวสัตว
เจาพนักงานมีอํานาจที่จะยึดสัตวพาหนะนั้นไว และนําสงตอ พนัก งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหเปนหนาที่ผูนั้นแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์วาตนเปนเจาของ หรือไดสัตวมาโดยสุจริต
บรรดาสัตวพาหนะที่ยึดไวตามความในวรรคกอน ถาไมปรากฏเจาของใหพ นักงานสอบสวนหรือ ศาล แลว แต
กรณี สั่งใหเจาพนักงานจัดเลี้ยงรักษาสัตวนั้นไว และใหจัดการโฆษณาหาเจาของ
มาตรา 22 ผูใดจับไดสัตวพาหนะที่พลัดเพลิด หรือถูกละทิ้งไว ถามิสามารถมอบคืน สัตวนั้นใหแกเจาของ หรือ
ผูมีสิทธิจะรับสัตวนั้น ไดภ ายในกําหนดสามวัน นับแตวัน จับสัตวนั้นได ก็ใหนําสัตวนั้นไปสงตอเจาพนัก งานและแจง
เหตุการณใหทราบ
ใหเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบสัตวไวตามความในวรรคกอนนั้น นําสงพนักงานสอบสวนเพื่อจัดการโฆษณาหา
เจาของ หรือดําเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี
มาตรา 23 บรรดาสัตวพาหนะที่ไดโฆษณาหาเจาของตามที่บัญญัติไวในมาตรา 21 หรือมาตรา 22 นั้น ผูใดอาง
วาสัตวนั้นเปนของตนก็ใหนําพยานหลักฐานมาพิสูจนตอพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี เมื่อพนักงานสอบสวน
หรือศาลเห็นวาควรคืนสัตวนั้นใหแกผูใด ก็ใหคืนไป แตผูนั้นตองชําระคาเลี้ยงรักษาใหตามสมควร ถาหากมี กอนที่จะรับ
สัตวนั้นไป
มาตรา 24 สัตวพาหนะของผูใดหายไปดว ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ใหเจาของหรือตัวแทนแจงความตอ เจาพนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตเวลาที่ทราบเหตุ ภายหลังเมื่อไดสัตวคืนมาใหแจงความตอเจาพนักงานภายในเจ็ดวัน นับแตวันไดคืน
ถาไมไดสัตวนั้นคืนมา ใหสงตั๋วรูปพรรณตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานันเพื่อ จัดสงนายทะเบีย นทอ งที่ภ ายใน
เกาสิบวัน
มาตรา 25 สัตวพาหนะที่เจาพนัก งานเลี้ย งรักษาไวตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ถาไมมีผูใดขอรับ คืนภายใน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันโฆษณาใหเจาพนักงานมีอํานาจที่จะขายทอดตลาดสัตวนั้นได เมื่อขายแลวไดเงิน เทาใดใหหัก
คาใชจายและคาเลี้ยงรักษาออก ถาหากมี แลวถือเงินจํานวนสุทธิไวแทน
ใหสัตวพาหนะ หรือเงินจํานวนสุทธิตามความในวรรคกอ น ตกเปน ของแผนดิน หรือผูจับสัตวไ ดตามมาตรา

22 ในเมื่อบุคคลผูมีสิทธิจะมารับมิไดเรียกเอาภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่สัตวนั้นมาอยูในอารักขาของเจาพนักงาน
ในกรณี ที่ได ยึดสัตว ไ ว โฆษณาตามคํา สั่งศาล กํ าหนดหนึ่งปนั้น ใหนับ แตวั นที่ คําพิ พากษาถึง ที่สุ ด แตถ าไม
ทราบตัวบุคคลผูมีสิทธิใหยืดเวลาออกไปเปนหาป
มาตรา 26 บรรดาสัตวพาหนะที่เจาพนักงานยึดมาเนื่อ งในการกระทําผิดใด ๆ เมื่อจะคืน แกเจาของถาหากมีคา
เลี้ยงรักษาใหเรียกไดตามสมควรและในกรณีที่โฆษณาหาเจาของ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 23 หรือ มาตรา 25 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

มาตรา 27 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแ หงมาตรา 13, 18 หรือ มาตรา 24 ผูนั้นมีความผิดตอ งระวางโทษปรับไมเกิน
สิบสองบาท
มาตรา 28 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแ หงมาตรา 11, 12, 14 วรรคตน, 17 หรือ มาตรา 19 ผูนั้นมีความผิดตอ งระวาง
โทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 29 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 8 หรือ มาตรา 9 ผูนั้นมีค วามผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบ
บาท หรือจําคุกไมเกินสิบวัน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 30 ผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวและแสดงความบริสุทธิ์ไมไดตามความในมาตรา 21 ผูนั้นมีค วามผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

ประเภท
ก.คาจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ
(1) ชาง
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา
ข.คาสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์หรือการจํานอง
(1) ชาง
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา
ค. คารับขึ้นทะเบียนการยาย
(1) ชาง
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา
ง. คาใบแทนตั๋วรูปพรรณ
(1) ชาง
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา
จ. คาแกตําหนิในตั๋วรูปพรรณ
(1) ชาง
(2) มา โค กระบือ ลอ ลา
คาปวยการพยานตัวละ

บาท

สตางค หมายเหตุ

5
-

50

1
-

25

1
-

25

1
-

50

1
-

25
25

