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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) ตอประธานสภาผูแทน 
ราษฎรเมื่อวันอังคารที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร 
ชุดท่ี ๒๔ ปท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปจจุบันอยูระหวางการ
รอพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎร 

 
ข. หลกัการและเหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... 

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
 

เหตุผล 
  เน่ืองจากสัตวเปนส่ิงมีชวิีตท่ีมคีวามรูสกึและเปนองคประกอบสำคญัของสิ่งแวดลอมจงึควร

ไดรับการคุมครองมิใหถูกกระทำการทารุณกรรม และเจาของสัตวซ่ึงนำสัตวมาเล้ียงจะตองจัดสวัสดิภาพให
เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ท้ังในระหวางการเล้ียงดู การขนสง การนำสัตวไปใชงาน 
หรือใชในการแสดง ดังน้ัน เพื่อกำหนดหลกัเกณฑในการปองกนัการทารณุกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว 
เพ่ือใหสัตวไดรับการคุมครองตามธรรมชาติของสัตวอยางเหมาะสมจึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕.

รางพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 
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จุลนิติ

ค. สาระสำคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
    “สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเลี้ยงไวเพื่อเปนสัตวบาน สัตวเลี้ยงเพื่อใชงาน 

สตัวเลีย้งเพ่ือใชเปนอาหาร หรอืสตัวเลีย้งเพ่ือใชในการแสดง เชน สนุขั แมว โค กระบือ มา สกุร เปด ไก 
หรือสัตวเลี้ยงอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึง 

    (๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
    (๒) สัตวน้ำตามกฎหมายวาดวยการประมง 
    (๓) สัตวอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    “การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทำหรืองดเวนการกระทำใด ๆ  ที่ทำใหสัตว

ไดรับความทุกขทรมาน ความเจ็บปวด ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำใหสัตวนั้นตาย
    “การจัดสวสัดภิาพสัตว” หมายความวา การเลีย้งหรอืการดแูลใหสตัวมคีวามเปนอยูใน

สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และน้ำอยางเพียงพอ 
    “เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง 

สัตวดวย
    “องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงข้ึนทะเบียนเปน

องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้  
    “สถานสงเคราะหสัตว” หมายความวา สถานท่ีสำหรับใชเลี้ยงสัตว ชวยเหลือและ

อนุบาลสัตวที่ถูกทอดทิ้งหรือไมมีเจาของ
    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว
    “สัตวแพทย” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวย

วิชาชีพการสัตวแพทย
    “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
    “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
    “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓) 
  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรกัษาการตามพระราชบญัญติันี ้และให

มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔) 
  ๓) คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
    ๓.๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการปองกัน

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

p71-77.indd   72 6/7/2012   5:47:32 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๗๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน อธบิดกีรมการศาสนา อธบิดกีรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตำแหนง และกำหนดใหมี
กรรมการผ ู ทรงคุณวุฒ ิซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งจำนวนไม เกิน ๔ คน โดยแตงตั ้งจากคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิทีเ่กี่ยวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตว ผูแทนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวหรือผู แทนสถานสงเคราะหสัตวทีไ่ดขึ ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

    ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)  
    ๓.๒) กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
       (๑) เสนอนโยบาย แผน และมาตรการในการปองกันการทารุณกรรมสัตวและ

การจัดสวัสดิภาพสัตวตอรัฐมนตรี 
       (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ

ปองกันการทารุณกรรมสัตวและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
       (๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (๔) กำหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๘) 
     ๓.๓) กำหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๙)

    ๓.๔) ใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบัติการอยางหนึง่
อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๐) 

๔) องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
   คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกัน

การทารณุกรรมหรอืการจดัสวัสดิภาพสตัว และไมมวีตัถปุระสงคในทางการเมอืงหรอืแสวงหากำไรหรอื
รายไดมาแบงปนกนั มีสิทธิขอขึ้นทะเบยีนเปนองคกรจัดสวสัดภิาพสตัวตอนายทะเบยีน โดยหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๑) 
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จุลนิติ

   องคกรจัดการสวัสดิภาพสัตวอาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในการดำเนินกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

   (๑) การจัดเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้

  (๒) การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและ
มีสวนรวมในการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 

  (๓) การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัด
สวัสดิภาพสัตว 

  (๔) การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 
  (๕) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 

(มาตรา ๑๒) 
  อนึง่ ในกรณทีีป่รากฏวาองคกรจดัการสวสัดภิาพสตัวใดดำเนนิกจิกรรมโดยฝาฝนกฎหมาย 

หรือมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือกระทำการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือ
และกำหนดระยะเวลาใหระงับการดำเนินกิจกรรมดังกลาว หากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวไมปฏิบัติ
ตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององคกรจัด
สวัสดิภาพสัตวนั้นได (มาตรา ๑๓) 

๕) สถานสงเคราะหสัตว 
  เพื่อสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ใหผูซึ่งจัดตั้งสถาน

สงเคราะหสตัวทีด่ำเนนิกจิกรรมในลกัษณะไมแสวงหากำไรหรอืรายไดมาแบงปนกัน มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
เปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๔) 

  ผูซึง่จดัตัง้สถานสงเคราะหสตัวทีไ่ดขึน้ทะเบียนแลว อาจไดรบัการสนับสนุนจากกรมปศุสตัว
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) ความรูเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 
  (๒) การควบคุมปริมาณสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตวภายในสถานสงเคราะหสัตว 
  (๓) การอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว (มาตรา ๑๕) 

    ในกรณีที่ปรากฏวาสถานสงเคราะหสัตวที่ไดขึ้นทะเบียนแลวดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่
เปนการแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน กระทำการอันเปนการทารุณกรรมสัตวหรือไมจัด
สวัสดิภาพใหเหมาะสม ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือและกำหนดระยะเวลาให
สถานสงเคราะหสัตวปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม หากสถานสงเคราะหสัตวไมปฏิบัติตามคำสั่ง
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของสถานสงเคราะหสัตวน้ันได 
(มาตรา ๑๖) 
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๖) การปองกันการทารุณกรรมสัตว   
  หามมิใหผู ใดกระทำการอันเปนการทารุณกรรมสัตวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(มาตรา ๑๗) 
  อยางไรก็ตามการกระทำดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว 
  (๑) การฆาสัตวเพื่อใชเปนอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหาร 
  (๒) การฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว 
  (๓) การฆาสัตวเพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสตัว 
  (๔) การฆาสัตวในกรณีทีส่ัตวแพทยเห็นวาสัตวปวย พิการ หรือบาดเจ็บและไมสามารถ 

เยียวยาหรือรักษาใหมีชีวิตอยูรอดไดโดยปราศจากความทุกขทรมาน 
  (๕) การฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
  (๖) การฆาสัตวในกรณท่ีีมีความจำเปนเพื่อปองกันอันตรายแกชวิีตหรอืรางกายของมนษุย

หรือสัตวอื่น หรือปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกทรัพยสิน 
  (๗) การกระทำใด ๆ  ตอรางกายสตัวซ่ึงเขาลกัษณะของการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย

โดยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยหรือผูซึ ่งไดรับยกเวนใหกระทำไดโดยไมตองขึ้นทะเบียนและ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การสัตวแพทย 

  (๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไมเปนอันตรายตอสัตว 
  (๙) การจัดใหมีการตอสูของสัตวตามประเพณีทองถิ่น 
    (๑๐) การกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดใหสามารถกระทำไดเปนการเฉพาะ 
   (๑๑) การกระทำอืน่ใดทีร่ัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(มาตรา ๑๘)  

๗) การจัดสวัสดิภาพสัตว 
  ๗.๑) เจาของสัตวตองดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวของตนใหเหมาะสม 

ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศกำหนด โดยการออกประกาศใหคำนึงถงึประเภท 
ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว (มาตรา ๑๙) 

  ๗.๒)  หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ใหสัตวพนจากการดูแล
ของตนโดยไมมีเหตอัุนสมควร ทัง้นี ้ไมรวมถงึการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสทิธคิรอบครองใหแกผูซึ่งประสงค
จะนำสัตวไปดูแลแทน (มาตรา ๒๐)

  ๗.๓) การขนสงสัตว หรือการนำสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตวหรือผูมี
สวนเกี่ยวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด โดยการออกประกาศดังกลาวใหคำนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว 
(มาตรา ๒๑) 
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๘) พนักงานเจาหนาท่ี 
  ๘.๑) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
     (๑) มีหนังสือเรียกเจาของสัตว ผูแทนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวผูดูแลสถาน

สงเคราะหสัตว หรือผูซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

     (๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อไดรับแจงหรือมีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวามีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี การเขาไปในสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือทำการตรวจคน
ตองมหีมายคน เวนแตมเีหตอุนัควรเชือ่วาหากเนิน่ชากวาจะเอาหมายคนมาได จะมกีารยกัยาย ซกุซอน 
หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด ใหดำเนินการคนไดโดยไมตองมีหมายคน 
แตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน 

     (๓) ส่ังใหหยุดซ่ึงยานพาหนะเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ เม่ือไดรับแจงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ 

     (๔) ยึดหรืออายัดสัตวหรือซากของสัตวที่มีเหตุอันควรสงสัยวาถูกฆาหรือ
ถูกทารุณกรรม รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดำเนินคดี 

             (๕) นำสตัวทีถ่กูทารณุกรรมไปตรวจรกัษาหรอืชวยเหลอืสตัวทีต่กอยูในภยนัตราย 
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นไมมีเจาของ (มาตรา ๒๒)

      ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ ใหเจาของสัตวหรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร (มาตรา ๒๕) 

    ๘.๒) ในกรณทีีพ่บสตัวถกูปลอย ละทิง้ หรอืไมมเีจาของ ใหพนกังานเจาหนาทีด่ำเนนิการ
จัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม (มาตรา ๒๓) 

  ๘.๓) ในกรณีที่พบสัตวตกอยูในสภาพที่ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บสาหัส 
และสัตวแพทยเห็นวาการใหสัตวมีชีวิตอยูตอไปจะไดรับความทุกขทรมาน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อำนาจส่ังใหฆาสัตวนั้นได ทั้งนี้ การฆาสัตวดังกลาวจะตองดำเนินการโดยสัตวแพทย และตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของสัตวหากสัตวนั้นมีเจาของ (มาตรา ๒๔) 

  ๘.๔)  ในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจำตวั
ตอเจาของสัตวหรือผูซึ่งเกี่ยวของ โดยบัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๖) 

  ๘.๕) ในการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๗) 
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๙) บทกำหนดโทษ 
  ๙.๑) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๒๘) 
  ๙.๒) เจาของสตัวหรือผูใดไมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศ

กำหนดตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ หรือฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๒๙) 

  ๙.๓) ผูใดไมปฏบัิตติามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)
     ๙.๔) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ท ีม่ี โทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี
มีอำนาจเปรยีบเทียบได และเม่ือผูตองหาไดชำระเงนิคาปรบัตามจำนวนท่ีเปรยีบเทียบภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถา
ผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่
กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป (มาตรา ๓๑)

ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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