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พระราชบัญญตั ิ
บํารุงพันธุสัตว 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบํารุงและรักษาพันธุปศุสัตว

และสัตวพาหนะ 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 

๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบํารุงและรักษาพันธุปศุสัตวและสัตวพาหนะ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบั งคับอื่ นในส วนที่ มีบัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว” หมายความวา โค กระบือ และปศุสัตวหรือสัตวพาหนะชนิดอื่นตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
“สัตวสงวนพันธุ” หมายความวา สัตวที่ไดคัดเลือกไวเพ่ือใชทําพันธุ 
“เขตบํารุงพันธุสัตว” หมายความวา เขตทองที่บํารุงพันธุสัตวตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
“ตอนสัตว” หมายความวา กระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือมิใหสัตวสืบพันธุ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๖๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูมีสัตวไวในครอบครองหรือผูควบคุมดูแล
สัตว 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการตําแหนงสัตวแพทยหรือสัตวบาล
สังกัดกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความวา สัตวแพทยอําเภอในเขตบํารุงพันธุสัตว หรือผูซึ่ง
อธิบดีแตงตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรดําเนินการบํารุงพันธุสัตวในทองที่ใด ให

รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดเขตบํารุงพันธุสัตว 
(๒) กําหนดชนิดของสัตวที่จะบํารุงพันธุ 
(๓) กําหนดเพศ อายุ ขนาด ลักษณะ หรือนิสัยของสัตวในเขตบํารุงพันธุสัตว

เพ่ือคัดเลือกใหเปนสัตวสงวนพันธุ หรือเปนสัตวที่ไมเหมาะจะใชทําพันธุ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสัตวสงวนพันธุ และการเพิกถอนจาก

การเปนสัตวสงวนพันธุ 
 
มาตรา ๖  ในเขตบํารุงพันธุสัตว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) ประกาศหรือมีคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวแจงจํานวน ชนิด เพศ และ

อายุของสัตว ในประกาศหรือคําส่ังนั้นจะกําหนดใหเจาของสัตวนําสัตวมาใหสํารวจ วัดขนาด และ
คัดเลือก ณ สถานที่ภายในเขตบํารุงพันธุสัตวนั้นและภายในระยะเวลาที่กําหนดใหก็ได 

ประกาศตามวรรคกอนใหปดไว ณ ที่วาการอําเภอและที่ทําการกํานันในเขตบํารุง
พันธุสัตวนั้น 

(๒) คัดเลือกสัตวใหเปนสัตวสงวนพันธุ 
(๓) เพิกถอนจากการเปนสัตวสงวนพันธุ 
(๔) คัดเลือกและตอนสัตวที่ไมเหมาะจะใชทําพันธุหรือส่ังใหเจาของสัตวตอน

สัตวดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดใหก็ได 
ในกรณีเจาของสัตวละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจตอนสัตวนั้นได 
 
มาตรา ๗  สัตวที่ไดคัดเลือกใหเปนสัตวสงวนพันธุแลวนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่

ประทับตราอักษร “ส” ไวที่ตัวสัตวเมื่อมีการเพิกถอนจากการเปนสัตวสงวนพันธุ ใหประทับตรา
อักษร “ถ” เพ่ิมที่ตัวสัตว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

 



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 
 

มาตรา ๘  หามมิใหเจาของสัตวโอนกรรมสิทธิ์สัตวสงวนพันธุ หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหสัตวสงวนพันธุพนไปจากการครอบครองของตนเปนเวลาติดตอกันเกินกวา
สามสิบวัน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๙  หามมิใหผูใดตอนสัตวสงวนพันธุ ฆาสัตวสงวนพันธุ หรือสงสัตวสงวน

พันธุออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดนําสัตวสงวนพันธุออกนอกเขตบํารุงพันธุสัตว เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
มาตรา ๑๑  หามมิใหผูใดนําสัตวที่อยูนอกเขตบํารุงพันธุสัตวเขาไปในเขตบํารุง

พันธุสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีนําสัตวผานเขตบํารุงพันธุสัตว โดยมีการ

ควบคุมมิใหปะปนกับสัตวในเขตบํารุงพันธุสัตว 
 
มาตรา ๑๒  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

เขาไปในสถานที่หรือที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกเพื่อ
สํารวจวัดขนาด คัดเลือก ตอนสัตวหรือประทับตราที่ตัวสัตว แตตองแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่หรือที่ดินและเจาของสัตวทราบกอน ในการนี้ใหเจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่หรือที่ดินและเจาของสัตวอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามควรแกกรณ ี

 
มาตรา ๑๔  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดฝาฝนประกาศหรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ขัดขวางหรือไม

อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๓ 
หรือฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

รอยบาท 
 



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 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขออนุญาต  ฉบับละ    ๒ บาท 
(๒) ใบอนุญาต   ฉบับละ    ๑๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ    ๕ บาท 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบํารุง
และรักษาพันธุปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ มีบทบัญญัติ
ไมรัดกุมและเหมาะสมกับภาวะการณในปจจุบัน ผูเล้ียงสัตวยังนิยมตอนสัตวที่มีขนาดโตและ
ลักษณะดี เพ่ือใชงานและขายไดราคา เปนการตรงขามกับความประสงคของทางราชการที่จะให
สงวนสัตวที่มีขนาดโตและลักษณะดีไวใชสืบพันธุ และตอนสัตวตัวที่มีขนาดเล็กและลักษณะเลวให
สูญพันธุ มิฉะนั้นสัตวในรุนตอ ๆ ไปก็จะยังมีขนาดเล็กลงตามลําดับ จึงสมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติบํารุงและรักษาพันธุปศุสัตวและสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เสีย
ใหม ใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท/แกไข 
๑  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A+C 
 

พชร สุขสุเมฆ 
อรดา เชาวนวโรดม 
หทัยชนก ทรัพยัย 

จัดทํา 
๑๙/๐๕/๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 

วาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 



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 
 

 


