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เปนปที่ 6 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองกรรมสิทธิ์ และการปองกันการลัก
สัตวพาหนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา `พระราชบัญญัติสัตวพาหนะพุทธศักราช 2482'
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ ร.ศ.119 ประกาศแกไขเพิ่มเติม
ฉบับตอ ๆ มา และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
`สัตวพาหนะ' หมายความวา ชาง มา โค กระบือ ลอ ลา ซึ่งไดทําหรือตองทําตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้
`ตําหนิรูปพรรณ' หมายความวา ลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตวพาหนะแตละตัวซึ่งเปนอยูเอง หรือซึ่งทําให
มีขึ้นใชเปนเครื่องหมาย
`ตั๋วรูปพรรณ' หมายความวา เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะ
`นายทะเบียน' หมายความวา นายอําเภอหรือผูทําการแทน หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
`เจาพนักงาน' หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และนายทะเบียน
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสัตวพาหนะของราชการทหารเวนแตในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวนั้น
ใหแกเอกชน
มาตรา 6 การมอบอํานาจหรือตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเวนคาธรรมเนียม
หรือภาษีอากร ซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายอื่น

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งเจาพนักงาน กับใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม ซึ่งตองไมเกินกวาอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้และกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
การจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ
-----มาตรา 8 เมื่อสัตวพาหนะดังตอไปนี้ คือ
(1) ชางมีอายุยางเขาปที่แปด
(2) สัตวอื่นนอกจากโคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก
(3) สัตวใดไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว
(4) สัตวใดที่มีอายุยางเขาปที่สี่ เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร
(5) โคตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หก เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์ เวนแตในกรณีรับมรดก
ใหเจาของหรือตัวแทนพรอมดวยผูใหญบาน หรือพยานในกรณีที่ไมมีผูใหญบานหรือผูใหญบานไปดวยไมได นํา
สัตวนั้นไปขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนทองที่ที่สัตวนั้นอยูภายในกําหนดดังตอไปนี้ เวนแตไมสามารถที่
จะนําไปได
ก. สัตวในอนุมาตรา 1 และอนุมาตรา 2 ตามที่นายทะเบียนจะไดประกาศเปนรายตําบล และกําหนดระยะเวลา
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
ข. สัตวในอนุมาตรา 3 ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันไดใชขับขี่ลากเข็นหรือใชงานแลว
ค. สัตวในอนุมาตรา 4 และอนุมาตรา 5 ตองขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณกอนนําออกนอกราชอาณาจักร หรือ
ทําการโอนกรรมสิทธิ์
สัตวที่มิไดอยูในบทบังคับแหงอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 5 เจาของจะขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณก็ได
เมื่อนายทะเบียนพรอมดวยเจาของหรือตัวแทนไดตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเห็นเปนการถูกตอง และเจาของหรือ
ตัวแทนไดชําระคาธรรมเนียมแลว ใหนายทะเบียนจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณให
มาตรา 9 สัตวพาหนะซึ่งนําจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตาม
ความในมาตรา 8 โดยอนุโลม ถาไดนําเขามาเมื่อพนกําหนดระยะเวลา หรือภายในกําหนดนั้น แตยังเหลือเวลานอยกวา
สามสิบวันตามประกาศในมาตรา 8 ตองขอทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตนําเขามาชั่วครั้งคราว
มาตรา 10 ตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะของผูใดเปนอันตรายหรือสูญหายใหนําพยานหลักฐานไปแจงความตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้นเพื่อขอรับใบแทนตั๋วรูปพรรณ
เมื่อนายทะเบียนสอบสวนเห็นความบริสุทธิ์แลว ใหเรียกคาธรรมเนียมและออกใบแทนตั๋วรูปพรรณให
มาตรา 11 ผูใดเก็บตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะได ตองนําสงตอเจาของหรือเจาพนักงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
เก็บได
มาตรา 12 ภายใตบังคับมาตรา 11, 18 และมาตรา 24 ผูใดมีตั๋วรูปพรรณโดยไมมีสัตวพาหนะสําหรับตั๋วนั้นไว
ในครอบครอง ตองนําสงตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานันเพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองที่

มาตรา 13 เมื่อปรากฏวาตําหนิรูปพรรณสัตวพาหนะของผูใดคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี
เจาของหรือผูครอบครองตองนําสัตวพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปใหนายทะเบียนตรวจแกตําหนิรูปพรรณภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบ
ทั้งนี้ถาเปนการแกตําหนิรูปพรรณในกรณีที่เกี่ยวกับขวัญสัตวคลาดเคลื่อนตําหนิซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจา
พนักงาน หรือไดเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสัตว หรือการที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ใหยกเวนคาธรรมเนียม
หมวด 2
การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานอง
-----มาตรา 14 การโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะ ใหผูโอนและผูรับโอนทั้งสองฝายหรือตัวแทนนําสัตวพาหนะและตั๋ว
รูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูกตองและไดชําระ
คาธรรมเนียมแลว ใหจดทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณโอนกรรมสิทธิ์ใหถาเปนสัตวตางทองที่ใหนายทะเบียนรับสัตว
นั้นขึ้นทะเบียนเสียกอน
ในกรณีที่เจาพนักงานยึดสัตวพาหนะขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ภาษีอากรก็ดี หรือนายทะเบียนขายทอดตลาด
สัตวพาหนะตามความในมาตรา 25 ก็ดี หรือการเปลี่ยนเจาของสัตวพาหนะในกรณีใด ๆ ซึ่งยังมิไดทําการโอนกรรมสิทธิ์แก
กันตอนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไดประกาศใหเจาของผูมีนามรายสุดทายในตั๋วรูปพรรณมาทําการโอนภายในกําหนด
สามสิบวันแลว ไมมาภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศก็ดี ใหนายทะเบียนมีอํานาจโอนกรรมสิทธิ์สัตวพาหนะไดแมผูรับ
โอนหรือตัวแทนมาแตฝายเดียว
มาตรา 15 ผูใดไดรับสัตวพาหนะเปนมรดก ใหผูนั้นหรือตัวแทนนําพยานพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปแจงตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้น เมื่อนายทะเบียนสอบสวนแลวใหประกาศมรดกมีกําหนดสามสิบวัน ถาไมมีผูคัดคาน
ภายในเวลาที่กําหนดไวในประกาศ ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมแลวแกทะเบียนและตั๋วรูปพรรณสําหรับสัตวนั้น
ใหแกผูรับมรดก
ถามีผูคัดคานภายในกําหนด ใหนายทะเบียนสั่งใหผูที่เห็นวาไมมีสิทธิดีกวาไปฟองศาลภายในกําหนดไมเกินหก
สิบวัน ถาไมฟองภายในกําหนด ใหนายทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมแลวแกทะเบียนและตั๋วรูปพรรณใหแกผูควรรับมรดก
มาตรา 16 การจํานองสัตวพาหนะ ใหผูจํานองและผูรับจํานองทั้งสองฝายหรือตัวแทนนําตั๋วรูปพรรณประจําตัว
สัตวที่จะจํานองไปยังนายทะเบียนทองที่ที่มีทะเบียนสัตวนั้นเพื่อทําการจํานอง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเปนการถูกตอง
และไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหจดทะเบียนและสลักหลังการจํานองให
หมวด 3
การยายและจําหนายทะเบียน
-----มาตรา 17 การยายสัตวพาหนะไปตางอําเภอ นอกจากกรณีการเชาเชาซื้อ ยืม ฝาก จํานํา รับจางเลี้ยง หรือพา
ไปชั่วคราว เจาของหรือตัวแทนตองนําตั๋วรูปพรรณไปแจงความตอนายทะเบียนทองที่ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่

สัตวนั้นไปถึงที่ ๆ ยายไป ใหนายทะเบียนทองที่ใหมเรียกคาธรรมเนียมแลวแจงการรับสัตวขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียน
ทองที่เดิมทราบ
มาตรา 18 ถาสัตวพาหนะตาย ใหเจาของหรือตัวแทนแจงความและสงมอบตั๋วรูปพรรณสัตวที่ตายนั้นตอนาย
ทะเบียนทองที่หรือกํานัน เพื่อจัดสงตอนายทะเบียนทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบวาสัตวนั้นตาย
ในกรณีที่ผูอื่นเปนผูครอบครองสัตวนั้นชั่วคราว ก็ใหผูนั้นแจงความตอนายทะเบียนทองที่ หรือกํานันภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ทราบวาสัตวนั้นตายเวนแตเจาของหรือตัวแทนจะไดปฏิบัติตามความในวรรคกอนแลว
มาตรา 19 ผูใดจะนําสัตวพาหนะออกไปนอกราชอาณาจักรใหนําสัตวนั้นพรอมดวยตั๋วรูปพรรณไปใหนาย
ทะเบียนตรวจแกทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณวาจําหนายออกนอกราชอาณาจักร
เมื่อผูใดนําสัตวพาหนะดังกลาวมาในวรรคกอนกลับเขามาในราชอาณาจักร ใหนําบทบัญญัติมาตรา 17 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
หมวด 4
บทเบ็ดเตล็ด
-----มาตรา 20 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานมีอํานาจ
ที่จะทําการตรวจสัตวพาหนะและใหผูนั้นนําตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานใด ๆ มาตรวจสอบกับสัตวพาหนะได
มาตรา 21 ถาปรากฏวาผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวโดยไมมีตั๋วรูปพรรณ หรือมีแตไมถูกตองกับตัวสัตว เจา
พนักงานมีอํานาจที่จะยึดสัตวพาหนะนั้นไว และนําสงตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหเปนหนาที่ผูนั้นแสดงใหเห็นความบริสุทธิ์วาตนเปนเจาของ หรือไดสัตวมาโดยสุจริต
บรรดาสัตวพาหนะที่ยึดไวตามความในวรรคกอน ถาไมปรากฏเจาของใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี สั่งใหเจาพนักงานจัดเลี้ยงรักษาสัตวนั้นไว และใหจัดการโฆษณาหาเจาของ
มาตรา 22 ผูใดจับไดสัตวพาหนะที่พลัดเพลิด หรือถูกละทิ้งไว ถามิสามารถมอบคืนสัตวนั้นใหแกเจาของ หรือผู
มีสิทธิจะรับสัตวนั้นไดภายในกําหนดสามวัน นับแตวันจับสัตวนั้นได ก็ใหนําสัตวนั้นไปสงตอเจาพนักงานและแจง
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 สัตวพาหนะของผูใดหายไปดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ใหเจาของหรือตัวแทนแจงความตอเจาพนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตเวลาที่ทราบเหตุ ภายหลังเมื่อไดสัตวคืนมาใหแจงความตอเจาพนักงานภายในเจ็ดวัน นับแตวันไดคืน
ถาไมไดสัตวนั้นคืนมา ใหสงตั๋วรูปพรรณตอนายทะเบียนทองที่หรือกํานันเพื่อจัดสงนายทะเบียนทองที่ภายในเกา
สิบวัน

มาตรา 25 สัตวพาหนะที่เจาพนักงานเลี้ยงรักษาไวตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ถาไมมีผูใดมาขอรับคืน
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันโฆษณาใหเจาพนักงานมีอํานาจที่จะขายทอดตลาดสัตวนั้นได เมื่อขายแลวไดเงินเทาใด
ใหหักคาใชจายและคาเลี้ยงรักษาออก ถาหากมี แลวถือเงินจํานวนสุทธิไวแทน
ใหสัตวพาหนะหรือเงินจํานวนสุทธิตามความในวรรคกอน ตกเปนของแผนดินหรือผูจับสัตวไดตามมาตรา 22 ใน
เมื่อบุคคลผูมีสิทธิจะมารับมิไดเรียกเอาภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่สัตวนั้นมาอยูในอารักขาของเจาพนักงาน
ในกรณีที่ไดยึดสัตวไวโฆษณาตามคําสั่งศาล กําหนดหนึ่งปนั้นใหนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตถาไมทราบ
ตัวบุคคลผูมีสิทธิใหยืดเวลาออกไปเปนหาป
มาตรา 26 บรรดาสัตวพาหนะที่เจาพนักงานยึดมาเนื่องในการกระทําผิดใด ๆ เมื่อจะคืนแกเจาของถาหากมีคา
เลี้ยงรักษาใหเรียกไดตามสมควรและในกรณีที่โฆษณาหาเจาของ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 23 หรือมาตรา 25 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
-----มาตรา 27 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 13, 18 หรือมาตรา 24 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
สิบสองบาท
มาตรา 28 ผูใดฝาฝนบัญญัติแหงมาตรา 11, 12, 14 วรรคตน, 17 หรือมาตรา 19 ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 29 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 8 หรือ มาตรา 9 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบ
บาท หรือจําคุกไมเกินสิบวัน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 30 ผูใดครอบครองสัตวพาหนะไวและแสดงความบริสุทธิ์ไมไดตามความในมาตรา 21 ผูนั้นมีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
ผูรับสนองพระพรมราชโองการ
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

5
50
1
25
1
25
1
50
1
25
25

หมายเหตุ

