พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา
พระพุทธศักราช 2464
-----มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัส
เหนือเกลา ฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา ตามพระราชประเพณีและพระราชกําหนดกฎหมายที่มีสืบมาแตโบราณ ยอมถือ
วาบรรดาชางปาทั้งสิ้น คือ ที่เรียกวาชางโขลงก็ดีหรือชางเถื่อนก็ดี ซึ่งมีอยูในพระราชอาณาจักรนับวาเปนของหลวงสําหรับ
แผนดิน ผูใดจะจับไปใชสอยตองขออนุญาตตอรัฐบาล และตองแบงชางที่จับไดใหเปนชางหัวปาสําหรับใชราชการแผนดิน
จึงจะจับชางปาไปใชสอยไดและถาผูใดทําอันตรายชางปาดวยประการใด ๆ ยอมมีโทษตามกฎหมายเปนธรรมเนียมสืบมา
และบัดนี้ไดทรงทราบฝาลอองธุลีพระบาทวา มีผูขออนุญาตจับชางปามากขึ้นกวาแตกอน และผูที่จับบางทีไมมี
กําลังพอที่จะเลี้ยงรักษาไวได ทําใหชางลมตายเสียก็มี ทั้งมีคนรายลอบทําอันตรายแกชางพลายที่มีงาเพื่อนํางาไปขายเปน
ประโยชนเสียก็มาก เปนเหตุใหชางปาลดจํานวนนอยลงกวาแตกอนจึงทรงพระราชดําริวา ชางเปนสัตวที่มีประโยชนใชเปน
กําลังพาหนะไดหลายอยาง สมควรจะตองแกไขพระราชบัญญัติเดิม ตราพระราชบัญญัติใหมขึ้นไวเพื่อใหเหมาะแก
กาลสมัยสําหรับการจับและการปองกันอันตรายแกชางปา ทั้งบํารุงพันธุชา งปาในพระราชอาณาจักรใหเจริญขึ้นดวย
จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวสืบไปดังนี้
วาดวยนามและกําหนดใชพระราชบัญญัติ
-----มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา `พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา พระพุทธศักราช 2464'
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชตั้งแตวันที่ไดโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ขอความใด ๆ ในพระราชบัญญัตินี้วาดวยการรักษาชางปา ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) กับในกฎเสนาบดีซึ่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดตราขึ้นเนื่องแตพระราชบัญญัตินั้น หากขัดกับขอความในพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหยกเลิกเสีย
สิ้นตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป
ภาค 1
อธิบายศัพท
-----มาตรา 4 คําบางคําที่ใชในพระราชบัญญัตินี้ ใหพึงเขาใจตามคําอธิบายดังนี้
คําวา `ชางปา' ใหพึงเขาใจวา ชางโขลงก็ดี ชางเถื่อนก็ดี รวมนับวาเปนชางปาทั้งสิ้น
คําวา `จับชาง' ใหพึงเขาใจวา การที่จะจับชางดวยประการใด ๆ เชน โพนชางหรือตั้ง คอกดักชาง นับวาเปนการ
จับชางทั้งสิ้น

คําวา `ชางสําคัญ' ใหพึงเขาใจวา ชางที่มีมงคลลักษณะ 7 ประการ
1) ตาขาว
2) เพดานขาว
3) เล็บขาว
4) ขนขาว
5) พื้นหนังขาว หรือสีคลายหมอใหม
6) ขนหางขาว
7) อัณฑโคตรขาว หรือสีคลายหมอใหม
คําวา `ชางสีปลาด' ใหพึงเขาใจวา ชางที่มีมงคลลักษณะอยาง 1 อยางใดใน 7 อยาง คือ
1) ตาขาว
2) เพดานขาว
3) เล็บขาว
4) ขนขาว
5) พื้นหนังขาว หรือสีคลายหมอใหม
6) ขนหางขาว
7) อัณฑโคตรขาว หรือสีคลายหมอใหม
คําวา `ชางเนียม' ใหพึงเขาใจวา ชางที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ
1) พื้นหนังดํา
2) งามีลักษณดังรูปปลีกลวย
3) เล็บดํา
ภาค 2
การรักษาชางปา
-----มาตรา 5 การดูและชางปา ใหเปนหนาที่กรมจเรสัตวพาหนะทหารบก (แผนกพระคชบาล) กระทรวงกลาโหม
และสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูมีอํานาจปกครองในทองถิ่นนั้น
ภาค 3
การจับชางปา
-----มาตรา 6 หามมิใหผูหนึ่งผูใดจับชางปาโดยมิไดอนุญาตจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา 7 ถาผูใดจะจับชางปาในทองถิ่นมณฑลใด ใหยื่นเรื่องราวตามแบบหลวงตอสมุหเทศาภิบาลมณฑลนั้น
ถาหากวาผูวาราชการจังหวัดใดไดรับอํานาจพิเศษที่จะอนุญาตใหจับชางปาในจังหวัดนั้นได จะยื่นเรื่องราวตอผูวาราชการ
จังหวัดก็ได
มาตรา 8 ใหสมุหเทศาภิบาลและผูวาราชการจังหวัดสํารวจดูจํานวนชางปาที่อยูในมณฑลและจังหวัดที่ตน
ปกครอง ประมาณมากนอยเทาใดการที่จะอนุญาตใหจับชางปา ใหอนุญาตใหจับแตพอเทาจํานวนที่ชางจะเกิดเพิ่มเติมขึ้น
ทัน อยาใหจับมากจนเปนเหตุใหพืชพันธุชางปาในมณฑลและจังหวัดนั้นลดนอยไป แตการที่จะอนุญาตใหจับชาง ตอง
หารือกระทรวงกลาโหมเสียกอนทุกคราวไป ถากระทรวงกลาโหมเห็นวาไมเปนการขัดของอยางใดแลว จึงจะอนุญาตใหจับ
ได
มาตรา 9 ถาสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นวาชางปาในมณฑลและจังหวัดนั้นมีนอยนัก จะไม
อนุญาตใหจับเพื่อบํารุงพันธุชา งไวครั้ง 1 คราว 1 ก็ได หรือถาเห็นจําเปนจะตองใหจับบางเพราะเหตุที่การคาขายในมณฑล
นั้นจําเปนตองใชชางเปนพาหะนะ สมุหเทศาภิบาลจะใหจับชางปาในมณฑลนั้นเปนชางหลวง และอนุญาตราษฎรรับเชา
ไปใชสอยประกอบกับการคาขายก็ได แตการจับตองไดรับความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหมดังกลาวมาแลวในมาตรา 8
นั้นเสียกอนเสมอ
มาตรา 10 ถามีผูยื่นเรื่องราวขออนุญาตจับชางปา ใหสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีอํานาจจะออก
ใบอนุญาตจัดการไตสวนขอความเหลานี้ใหเปนที่พอใจกอน หรือ
ขอ 1 ผูขออนุญาตตองมีชางตอและกําลังพาหะนะ ทั้งเครื่องมือที่จะจับชางใหพอสมควรแกการที่จะจับชางใหได
โดยเรียบรอย
ขอ 2 ผูขออนุญาตตองทําสัญญาทัณฑบนใหวา ในการที่จะไปจับชางปานั้นเมื่อจับชางไดแลวจะแจงใหเจา
พนักงานซึ่งสมุหเทศาภิบาลและผูวาราชการจังหวัดไดตั้งไวใหเปนผูตรวจตราทราบภายใน 3 วันนับแตวันที่จับได และจะ
สงชางหัวปาหรือเสียคาหัวปาแทนตัวชางตามพระราชบัญญัตินี้กอนที่จะพาชางที่จับไดไปที่อื่น ในการทําสัญญาทัณฑบน
นี้ ถาสมุหเทศาภิบาลและผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร จะบังคับใหผูขออนุญาตวางเงินประกันหรือใหมีผูรับประกันเปน
จํานวนเงินตามสมควรแกจํานวนชางที่จะจับเบ็ดเสร็จไมเกิน 1,000 บาทก็เรียกได ถาผูขออนุญาตจับชางกระทําผิดทัณฑ
บน เงินประกันและชางที่จับไดใหริบเปนของหลวงทั้งสิ้น
ขอ 3 ตองใหผูขออนุญาตเสียคาธรรมเนียมตามอัตราในพระราชบัญญัตินี้กอน
มาตรา 11 เมื่อไดจัดการไตสวนตามความที่วาในมาตรากอนจนเปนที่พอใจแลว จึงใหออกใบอนุญาตให
ใบอนุญาตใบ 1 ใหมีกําหนดใชได 12 เดือนแตผูไดรับอนุญาตจะเอาใบอนุญาตไปโอนตอใหผูอื่นอีกไมไดเปนอันขาด
มาตรา 12 ผูใดมีชางสําคัญ หรือชางสีปลาด หรือชางเนียม โดยเหตุที่ตนจับได หรือโดยแมชางของตนตกออกมา
หรือโดยเหตุอื่นอยางใดก็ดี ตองนําขึ้นทูลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานบําเหน็จใหตามสมควร
บรรดาชางชนิดที่กลาวมาแลวนี้ตองเปนและคงเปนสมบัติของแผนดินเสมอการที่จะโอนกรรมสิทธิ์แกกันโดยวิธี
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ปน หรือโดยวิธีอื่นอยางหนึ่งอยางใดก็ดี นับวาใชไมไดทั้งสิ้น ผูที่ยึดถือชางเชนนั้นไวตองมอบใหแก
เจาหนาที่ผูมีอํานาจในเมื่อเจาหนาที่สั่งใหนําสง และเจาหนาที่มีอํานาจจะเขายึดเอาตัวชางไดแมโดยใชอํานาจ หากผูที่
รักษาชางอยูนั้นบิดพลิ้วไมยอมมอบตัวให

ภาค 4
วาดวยภาคหลวง
-----มาตรา 13 กําหนดภาคหลวงที่จะเรียกในการจับชางปานี้ ใหเรียกโดยจํานวน 5 ชัก 1 จะเรียกโดยวิธีอยางใด
อยางหนึ่งใน 2 อยางนี้ก็ไดแลวแตผูมีอํานาจออกใบอนุญาตใหจับชางนั้นจะเห็นสมควร คือ
ขอ 1 ชักตัวชางที่จับไดเปนชางหัวปา ถาจับได 5 ตัวชักตัว 1 วิธี จะชักนั้น ใหเขียนฉลากตัวชางที่จับไดคละกัน
และใหเจาพนักงานจับฉลากตอหนาผูขออนุญาต จับฉลากไดตัวใด ใหชักชางตัวนั้นไวเปนชางหัวปาผูขออนุญาตตองโยง
ชางหัวปาสงยังที่วาการอําเภอหรือที่แหงหนึ่งแหงใดซึ่งสมุหเทศาภิบาลและผูวาราชการจังหวัดจะไดสั่งใหสงภายใน
กําหนด 3 เดือนนับแตวันที่จับได
ขอ 2 ใหเจาพนักงานผูตรวจกับเจาของชางตีราคาชางปาที่จับไดเทียบราคาที่จะขายไดในเวลานั้นเปนราคา
เทาใด ใหเรียกเงินตามจํานวน 1 ใน 5 แทนชางหัวปาจากผูขออนุญาต ถาหากวาการตีราคาไมเปนที่ตกลงกันใหทั้ง 2 ฝาย
เลือกคนกลางคน 1 เปนผูชี้ขาด
มาตรา 14 เมื่อผูที่ไดรับอนุญาตใหจับชางปาจับไดขางไดแลว 1 หรือหลายเชือก ทานวาชางนั้นยังคงเปนสมบัติ
ของแผนดินและจะโอนไปเปนสิทธิแกผูรับอนุญาตจับชางมิได นอกจากและจนกวาจะไดชําระเงินคาภาคหลวงตามที่กลาว
ในภาคนี้นั้นครบถวนแลว
(1)
`มาตรา 15 คาธรรมเนียมออกใบอนุญาตจับชางปาใหเรียกเก็บดังนี้ คือ
(1) ถาใชชางตอหมอควาญไปเที่ยวไลโพนจับชางปา ใหออกใบอนุญาตเปนรายตัวชางตอตัวละ 50 บาท
(2) ถาตั้งคอกดักชางปา ครั้งละหลาย ๆ ตัว ใหออกใบอนุญาตคอกละ 400 บาท
ผูที่ไดรับอนุญาตไปแลว แมไมไปจับชางปาก็ดี หรือไปจับชางปาไมไดก็ดี ไมตองคืนคาธรรมเนียมให'
มาตรา 16 ผูรับอนุญาตใหจับชางปา ในเขต แขวง จังหวัดใด จับไดแตในเขต แขวง จังหวัดนั้น จะเอาใบอนุญาต
ไปจับชางในเขตรแขวงอื่นไมไดเวนไวแตถาไลโพนชางในเขต แขวง จังหวัดที่ไดรับอนุญาต แตไปจับไดในเขตแขวง จังหวัด
อื่น ไมมีโทษ
ภาค 5
การฟองและกําหนดโทษ
-----มาตรา 17 ผูใดจับชางปาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดยมิไดรับอนุญาตตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตินี้ ผู
นั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวา 1 ป หรือปรับไมเกิน 800 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับดวยทั้ง 2 สถาน
สวนชางซึ่งผูกระทําผิดจับไดนั้น ใหริบเปนของหลวง

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503

มาตรา 18 ผูใดฆาชางปาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษสําหรับชาง 1 ตัวที่ไดฆาตาย คือ
จําคุกไมเกินกวา 3 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับดวยทั้ง 2 สถาน
มาตรา 19 ผูใดทํารายชางปาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวา 18 ป หรือปรับ
ไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับดวยทั้ง 2 สถาน
มาตรา 20 แตการลงโทษตามความใน 2 มาตราขางบนนั้น ทานใหงดเวน ในเมื่อ
1) ผูซึ่งฆาหรือทํารายชางปานั้นไดกระทําลงโดยเหตุจําเปนเพื่อปองกันชีวิตหรือทรัพยสมบัติของตนหรือของผูอื่น
2) ผูซึ่งไดรับอนุญาตจับชางปาทําการจับชางเปนผลใหชางตองตายหรือบาดเจ็บลงในระหวางนั้น โดยพฤติการณ
อันพนวิสัยจะปองกันหลีกเลี่ยงได
มาตรา 21 ผูใดมีชางสําคัญ หรือชางสีปลาด หรือชางเนียมแลวและปลอยเสีย หรือปดบัง ซอนเรนชางนั้นไว หรือ
จะอยางไรก็ตาม หากขัดขืนไมนําขึ้นทูลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามความในมาตรา 12 มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 500 บาท และโทษนี้ไมลบลางการที่ชางนั้นจักพึงตองริบเปนของหลวง
มาตรา 22 ผูใดไดรับอนุญาตใหจับชางปาในจังหวัด 1 แลว และนําใบอนุญาตนั้นไปใชสําหรับจับชางปาใน
จังหวัดอื่น โดยเปนการฝาฝนความในมาตรา 16 นั้นไซร ทานวามีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
มาตรา 23 ใหกรมอัยการเปนเจาหนาที่สําหรับฟองรองคดีซึ่งมีผูทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
ภาค 6
บงการ
-----มาตรา 24 ใหเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 25 ใหเสนาบดีกระทรวงกลาโหมมีอํานาจที่จะตั้งกฎ ขอบังคับสําหรับจัดและรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อกฎขอบังคับนั้นไดลงพิมพโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชไดเปนสวน 1 ของพระราชบัญญัติ
นี้
ประกาศมา ณ วันที่ 20 มิถุนายน พระพุทธศักราช 2464 เปนปที่ 12 ในรัชกาลปจจุบันนี้
บทเฉพาะกาล
--------------------พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา พระ
พุทธศักราช 2464 ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวตามสภาพที่เปนอยูในสมัยประกาศใช ตอมาสถานการณทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตไลโพนจับชางปา และใบอนุญาตตั้งคอกจับชางปาเสีย
ใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

