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พระราชบัญญัติ 
สัตว์พาหนะ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย์ทิพอาภา 
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เป็นปีที่ ๖ ในรชัชกาลปัจจุบัน 

 
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

กรรมสิทธ์ิและการป้องกันการลักสัตว์พาหนะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู้แทนราษฎร ด่ังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 

๒๔๘๒” 
 
มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ. 

๑๑๙ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฉบับต่อ ๆ มา และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่บัญญัติ
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์พาหนะ” หมายความว่า ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ทําหรือต้องทําต๋ัว

รูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ตําหนิรูปพรรณ” หมายความว่า ลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตว์พาหนะแต่ละ

ตัวซึ่งเป็นอยู่เอง หรือซึ่งทําให้มีขึ้นใช้เป็นเครื่องหมาย 
“ต๋ัวรูปพรรณ” หมายความว่า เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๑๔๙๒/๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายอําเภอหรือผู้ทํ าการแทน  หรือผู้ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและนายทะเบียน 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สัตว์พาหนะของราชการทหาร เว้นแต่ใน

การโอนกรรมสิทธ์ิสัตว์นั้นให้แก่เอกชน 
 
มาตรา  ๖   การมอบอํานาจหรือ ต้ัง ตัวแทนเพื่อปฏิ บั ติการให้ เ ป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากร ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานกับให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินกว่าอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อสัตว์พาหนะดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ช้างมีอายุย่างเข้าปีที่แปด 
(๒) สัตว์อ่ืนนอกจากโคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่หก 
(๓) สัตว์ใดได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว 
(๔) สัตว์ใดที่มีอายุย่างเข้าปีที่สี่ เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร 
(๕) โคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่หก เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธ์ิ เว้นแต่ในกรณีรับ

มรดก 
ให้เจ้าของหรือตัวแทนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือพยาน ในกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน 

หรือผู้ใหญ่บ้านไปด้วยไม่ได้ นําสัตว์นั้นไปขอจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ที่สัตว์
นั้นอยู่ภายในกําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ไม่สามารถที่จะนําไปได้ 

ก. สัตว์ในอนุมาตรา ๑ และอนุมาตรา ๒ ตามท่ีนายทะเบียนจะได้ประกาศเป็นราย
ตําบลและกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ข. สัตว์ในอนุมาตรา ๓ ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้
งานแล้ว 

ค. สัตว์ในอนุมาตรา ๔ และอนุมาตรา ๕ ต้องขอจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณก่อนนํา
ออกนอกราชอาณาจักรหรือทําการโอนกรรมสิทธ์ิ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัตว์ที่มิได้อยู่ในบทบังคับแห่งอนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๕ เจ้าของจะขอจดทะเบียน
ทําต๋ัวรูปพรรณก็ได้ 

เมื่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเจ้าของหรือตัวแทนได้ตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเห็นเป็น
การถูกต้อง และเจ้าของหรือตัวแทนได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้นายทะเบียนจดทะเบียนทําต๋ัว
รูปพรรณให้ 

 
มาตรา ๙  สัตว์พาหนะซึ่งนําจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขอจด

ทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตามความในมาตรา ๘ โดยอนุโลม ถ้าได้นําเข้ามาเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
หรือภายในกําหนดนั้น แต่ยังเหลือเวลาน้อยกว่าสามสิบวันตามประกาศในมาตรา ๘ ต้องขอจด
ทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณภายในกําหนดสามสิบวัน เว้นแต่นําเข้ามาช่ัวครั้งคราว 

 
มาตรา ๑๐  ต๋ัวรูปพรรณสัตว์พาหนะของผู้ใดเป็นอันตรายหรือสูญหาย ให้นํา

พยานหลักฐานไปแจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้น เพื่อขอรับใบแทนตั๋วรูปพรรณ 
เมื่อนายทะเบียนสอบสวนเห็นความบริสุทธ์ิแล้ว ให้เรียกค่าธรรมเนียมและออกใบ

แทนตั๋วรูปพรรณให้ 
 
มาตรา ๑๑  ผู้ใดเก็บต๋ัวรูปพรรณสัตว์พาหนะได้ ต้องนําส่งต่อเจ้าของหรือเจ้า

พนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เก็บได้ 
 
มาตรา ๑๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑,๑๘ และมาตรา ๒๔ ผู้ใดมีต๋ัวรูปพรรณโดยไม่

มีสัตว์พาหนะสําหรับต๋ัวนั้นไว้ในครอบครอง ต้องนําส่งต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกํานันเพื่อจัดส่งต่อ
นายทะเบียนท้องที่ 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อปรากฏว่าตําหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะของผู้ใดคลาดเคลื่อนจากตั๋ว

รูปพรรณเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องนําสัตว์พร้อมด้วยต๋ัวรูปพรรณไปให้นาย
ทะเบียนตรวจแก้ตําหนิรูปพรรณภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 

ทั้งนี้ ถ้าเป็นการแก้ตําหนิรูปพรรณในกรณีที่เกี่ยวกับขวัญสัตว์คลาดเคลื่อน ตําหนิซึ่ง
เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานหรือได้เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสัตว์หรือการที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

 
หมวด ๒ 

การโอนกรรมสิทธ์ิและการจาํนอง 
   

 
มาตรา ๑๔  การโอนกรรมสิทธ์ิสัตว์พาหนะให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่าย หรือ

ตัวแทนนําสัตว์พาหนะและตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ เมื่อนาย
ทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้อง และได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้จดทะเบียนและสลักหลังต๋ัว
รูปพรรณโอนกรรมสิทธ์ิให้ ถ้าเป็นสัตว์ต่างท้องที่ให้นายทะเบียนรับสัตว์นั้นขึ้นทะเบียนเสียก่อน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานยึดสัตว์พาหนะขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ภาษีอากรก็ดี หรือ
นายทะเบียนขายทอดตลาดสัตว์พาหนะตามความในมาตรา ๒๕ ก็ดี หรือการเปลี่ยนเจ้าของสัตว์
พาหนะในกรณีใด ๆ ซึ่งยังมิได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิแก่กันต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้
ประกาศให้เจ้าของผู้มีนามรายสุดท้ายในตั๋วรูปพรรณมาทําการโอนภายในกําหนดสามสิบวันแล้วไม่มา
ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศก็ดี ให้นายทะเบียนมีอํานาจโอนกรรมสิทธ์ิสัตว์พาหนะได้ แม้ผู้รับ
โอนหรือตัวแทนมาแต่ฝ่ายเดียว 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ใดได้รับสัตว์พาหนะเป็นมรดก ให้ผู้นั้นหรือตัวแทนนําพยานพร้อม

ด้วยต๋ัวรูปพรรณไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้น เมื่อนายทะเบียนสอบสวนแล้วให้
ประกาศมรดกมีกําหนดสามสิบวัน ถ้าไม่มีผู้คัดค้านภายในเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศ ให้นาย
ทะเบียนเรียกค่าธรรมเนียมแล้วแก้ทะเบียนและตั๋วรูปพรรณสําหรับสัตว์นั้นให้แก่ผู้รับมรดก 

ถ้ามีผู้คัดค้านภายในกําหนด ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ที่เห็นว่าไม่มีสิทธิดีกว่าไปฟ้อง
ศาลภายในกําหนดไม่เกินหกสิบวัน ถ้าไม่ฟ้องภายในกําหนดให้นายทะเบียนเรียกค่าธรรมเนียมแล้วแก้
ทะเบียนและตั๋วรูปพรรณให้แก่ผู้ควรรับมรดก 

 
มาตรา ๑๖  การจํานองสัตว์พาหนะ ให้ผู้จํานองและผู้รับจํานองทั้งสองฝ่าย หรือ

ตัวแทนนําต๋ัวรูปพรรณประจําตัวสัตว์ที่จะจํานองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสัตว์นั้นเพื่อทํา
การจํานอง เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเป็นการถูกต้อง และได้รับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้จด
ทะเบียนและสลักหลังการจํานองให้ 

 
หมวด ๓ 

การย้ายและจาํหน่ายทะเบียน 
   

 
มาตรา ๑๗  การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอําเภอ นอกจากกรณีการเช่า เช่าซื้อ ยืม 

ฝาก จํานํา รับจ้างเลี้ยง หรือพาไปชั่วคราว เจ้าของหรือตัวแทนต้องนําต๋ัวรูปพรรณไปแจ้งความต่อ
นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สัตว์นั้นไปถึงที่ ๆ ย้ายไป ให้นายทะเบียนท้องที่
ใหม่เรียกค่าธรรมเนียมแล้วแจ้งการรับสัตว์ขึ้นทะเบียนไปยังนายทะเบียนท้องที่เดิมทราบ 

 
มาตรา ๑๘  ถ้าสัตว์พาหนะตาย ให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตั๋ว

รูปพรรณสัตว์ที่ตายนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกํานัน เพื่อจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์นั้นตาย 

ในกรณีที่ผู้อ่ืนเป็นผู้ครอบครองสัตว์นั้นชั่วคราว ก็ให้ผู้นั้นแจ้งความต่อนายทะเบียน
ท้องที่หรือกํานันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบว่าสัตว์นั้นตาย เว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนจะได้
ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนแล้ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ผู้ใดจะนําสัตว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร ให้นําสัตว์นั้นพร้อม
ด้วยต๋ัวรูปพรรณไปให้นายทะเบียนตรวจแก้ทะเบียนและสลักหลังต๋ัวรูปพรรณว่าจําหน่ายออกนอก
ราชอาณาจักร 

เมื่อผู้ใดนําสัตว์พาหนะดังกล่าวมาในวรรคก่อนกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
มาตรา ๒๐  เมื่อมี เหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ ใดได้กระทําการฝ่าฝืนต่อบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะทําการตรวจสัตว์พาหนะและให้ผู้นั้นนําต๋ัวรูปพรรณหรือ
หลักฐานใด ๆ มาตรวจสอบกับสัตว์พาหนะได้ 

 
มาตรา ๒๑  ถ้าปรากฏว่าผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีต๋ัวรูปพรรณ หรือมี

แต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์ เจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะยึดสัตว์พาหนะนั้นไว้ และนําส่งต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้เป็นหน้าที่ผู้นั้นแสดงให้
เห็นความบริสุทธ์ิว่า ตนเป็นเจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริต 

บรรดาสัตว์พาหนะที่ยึดไว้ตามความในวรรคก่อน ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงาน
สอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี สั่งให้เจ้าพนักงานจัดเลี้ยงรักษาสัตว์นั้นไว้และให้จัดการโฆษณาหา
เจ้าของ 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ใดจับได้สัตว์พาหนะที่พลัดเพลิดหรือถูกละทิ้งไว้ ถ้ามิสามารถมอบคืน

สัตว์นั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิจะรับสัตว์นั้นได้ภายในกําหนดสามวันนับแต่วันจับสัตว์นั้นได้ ก็ให้นํา
สัตว์นั้นไปส่งต่อเจ้าพนักงานและแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบ 

ให้เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบสัตว์ไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นนําส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อจัดการโฆษณาหาเจ้าของ หรือดําเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาสัตว์พาหนะที่ได้โฆษณาหาเจ้าของตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ 

หรือมาตรา ๒๒ นั้น ผู้ใดอ้างว่าสัตว์นั้นเป็นของตนก็ให้นําพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงาน
สอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าควรคืนสัตว์นั้นให้แก่ผู้ใด ก็ให้
คืนไป แต่ผู้นั้นต้องชําระค่าเลี้ยงรักษาให้ตามสมควร ถ้าหากมี ก่อนที่จะรับสัตว์นั้นไป 

 
มาตรา ๒๔  สัตว์พาหนะของผู้ใดหายไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้เจ้าของหรือตัวแทน

แจ้งความต่อเจ้าพนักงานภายในเจ็ดวัน นับแต่เวลาที่ทราบเหตุ ภายหลังเมื่อได้สัตว์คืนมาให้แจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้คืน 

ถ้าไม่ได้สัตว์นั้นคืนมา ให้ส่งต๋ัวรูปพรรณต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกํานัน เพื่อจัดส่ง
นายทะเบียนท้องที่ภายในเก้าสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๕  สัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานเลี้ยงรักษาไว้ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 

ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันโฆษณา ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะขาย
ทอดตลาดสัตว์นั้นได้ เมื่อขายแล้วได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายและค่าเลี้ยงรักษาออก ถ้าหากมี แล้วถือ
เงินจํานวนสุทธิไว้แทน 

ให้สัตว์พาหนะหรือเงินจํานวนสุทธิตามความในวรรคก่อน ตกเป็นของแผ่นดินหรือผู้
จับสัตว์ได้ตามมาตรา ๒๒ ในเมื่อบุคคลผู้มีสิทธิจะมารับมิได้เรียกเอาภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่
สัตว์นั้นมาอยู่ในอารักขาของเจ้าพนักงาน 

ในกรณีที่ได้ยึดสัตว์ไว้โฆษณาตามคําสั่งศาล กําหนดหนึ่งปีนั้นให้นับแต่วันที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวบุคคลผู้มีสิทธิให้ยืดเวลาออกไปเป็นห้าปี 

 
มาตรา ๒๖  บรรดาสัตว์พาหนะที่เจ้าพนักงานยึดมาเนื่องในการกระทําผิดใด ๆ เมื่อ

จะคืนแก่เจ้าของถ้าหากมีค่าเลี้ยงรักษาให้เรียกได้ตามสมควร และในกรณีที่โฆษณาหาเจ้าของ ให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๓,๑๘ หรือมาตรา ๒๔ ผู้นั้นมี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท 
 
มาตรา ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนบัญญัติแห่งมาตรา ๑๑,๑๒,๑๔ วรรคต้น,๑๗ หรือมาตรา ๑๙ 

ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท 
 
มาตรา ๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ผู้นั้นมีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท หรือจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๓๐  ผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้และแสดงความบริสุทธ์ิไม่ได้ตามความใน

มาตรา ๒๑ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

ประเภท บาท สตางค์ หมายเหตุ
ก. ค่าจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ     

(๑) ช้าง ๕ -   
(๒) ม้า โค กระบือ ล่อ ลา - ๕๐   

ข. ค่าสลักหลังต๋ัวรูปพรรณโอน     
กรรมสิทธ์ิหรือการจํานอง     
(๑) ช้าง ๑ -   
(๒) ม้า โค กระบือ ล่อ ลา - ๒๕   

ค. ค่ารับขึ้นทะเบียนการย้าย     
(๑) ช้าง ๑ -   
(๒) ม้า โค กระบือ ล่อ ลา - ๒๕   

ง. ค่าใบแทนตั๋วรูปพรรณ     
(๑) ช้าง ๑ -   
(๒) ม้า โค กระบือ ล่อ ลา - ๕๐   

จ. ค่าแก้ตําหนิในตั๋วรูปพรรณ     
(๑) ช้าง ๑ -   
(๒) ม้า โค กระบือ ล่อ ลา - ๒๕   

ค่าป่วยการพยานตัวละ - ๒๕   
    

 
ภีรภัทร/ตรวจ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


