หลักการและเหตุผลประกอบ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
พ.ศ. ….

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง

เหตุผล
โดยที่ ป ระเทศไทยไม มี ก ฎหมายเฉพาะเพื่ อ คุ มครองพั น ธุ สั ตว พื้น เมื อ ง ซึ่ ง เป น ทรั พ ยากร
พั น ธุ ก รรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพด า นพั น ธุ สั ต ว แ ละความมั่ น คงทางอาหาร
ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองพันธุสัตวพื้นเมือง และเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแล
และใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ใหประกาศวา

ราง
พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
พ.ศ. ….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติฉบับ นี้เ รีย กวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพัน ธุสัตว
พื้ น เมื อง พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให ใช บั งคั บ เมื่ อพ น หกสิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สิ่งที่มีชีวิตที่มิใชพรรณไมและมนุษยแตทั้งนี้ไมรวมถึงจุลชีพ
“พันธุสัตวพื้นเมือง” หมายความวา กลุมของสัตวที่มีพันธุกรรม และลักษณะทางสัตวศาสตร
เหมือนหรือคลายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในสัตวชนิด
เดียวกัน ดังนี้
(๑) พันธุสัตวพื้นเมืองดั้งเดิมเฉพาะถิ่น
(๒) พันธุสัตวพื้นเมืองที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ
ทั้ งนี้ ไม ร วมถึ งสั ตว ป าตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ มครองสั ตว ป า และพั น ธุ สั ต ว
พื้นเมืองดังกลาวตองขึ้นทะเบียนเปนพันธุสัตวพื้นเมืองตามพระราชบัญญัตินี้
“พันธุสัตวตางถิ่น” หมายความวา พันธุสัตวที่มิไดมีแหลงกําเนิดในประเทศไทย และนําเขามา
ในราชอาณาจักร
“การสงเสริมและอนุรักษ” หมายความวา การดูแลรักษาใหพันธุสัตวมีลักษณะคงที่และสงเสริม
การเลี้ยงใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา
หรือผูไ ดรับใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งมิใชเพื่อประโยชนทางการคา แลวแตกรณี
“เพื่อประโยชนทางการคา” หมายความวา คาหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
/ยกเวนคาธรรมเนียม…

-๒ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นๆ กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๕ ใหอธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตว
พื้ น เมื อ ง” ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว
เป น รองประธานกรรมการ อธิ บ ดี กรมประมงหรื อผู แทน อธิ บ ดี กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป าและพั น ธุ พืช
หรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน
เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจาก ผูเชี่ยวชาญดานการปรับปรุงพันธุสัตว
ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง ผูแทนสภา
เกษตรกรจังหวัด ผูแทนผูคาสัตว และผูแทนผูเลี้ยงสัตว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง หากวาระที่เหลืออยู
มีไมถึงเกาสิบวัน รัฐมนตรีจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนก็ได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๘ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอน
วาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๗) พนจาก…

-๓(๗) พ น จากเป น ผู แ ทนสมาคมหรื อ มู ล นิ ธิ ที่ดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การส งเสริ ม
และอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง หรือผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณี
มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ให ค วามเห็ น ชอบหรื อ คํา แนะนํา แก รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงและประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหความเห็นชอบในการวางระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง และการขอ
ใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมือง
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
และการอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
(๔) พิจารณาอุทธรณคําสั่งไมขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวิ นิ จฉั ย ชี้ขาดของที่ ประชุมใหถือเสี ย งข างมาก กรรมการคนหนึ่ งให มีเ สี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มเติมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
(๑) ชื่ อพั น ธุ ประเภท ชนิ ด และลั กษณะเฉพาะของพั น ธุ สั ตว พื้น เมื องในแต ล ะท องถิ่ น
(๒) ชื่อพัน ธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพัน ธุสัตวพื้น เมืองที่หามมิใหนําออก
นอกราชอาณาจักร
(๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง
(๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอใชประโยชนจากพันธุสัตว
พื้นเมือง
(๕) ชื่อพัน ธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพัน ธุสัตวตางถิ่น ที่หามมิใหนําเขามา
ในราชอาณาจักร
(๖) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพัน ธุสัตวตางถิ่น ที่หามมิใหเ พาะพัน ธุ
ขยายพันธุ ขาย หรือจําหนายดวยประการใด
มาตรา ๑๓ หามมิใหบุคคลใดนําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุสัตวพื้นเมือง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดีมอบหมาย
/หลักเกณฑ…

-๔หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ หามมิ ใหบุ คคลใดนําเข าในราชอาณาจักรซึ่งพัน ธุสั ตวต างถิ่ น เว นแต จะได รั บ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ให องคกรปกครองสว นท องถิ่ นให การสนับ สนุน และขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ในทองถิ่นของตนเพื่อสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมืองและมีหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง
(๒) พิจารณาคําขอใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อเสนอตอผูอนุญาต
(๓) สํารวจและขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมืองของแตละทองถิ่นในราชอาณาจักร
การขอขึ้ น ทะเบี ย นและการออกใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นพั น ธุ สั ต ว พื้ น เมื อ ง ให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมืองในทองถิ่น
ของตนตอนายทะเบียน
ผูใดมีความประสงคขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง ใหยื่นคําขอผานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนแหลงกําเนิดพันธุสัตวพื้นเมือง
หมวด ๓
การขอใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมือง
การขออนุญาต และออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๘ ผูใดประสงคจะใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมือง หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุสัตว
พื้นเมือง เพื่อปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชนทางการคา ตองขอรับใบอนุญาต
จากผู อนุ ญาต และตองทํ าข อตกลงแบ งปน ผลประโยชน ให แก องค กรปกครองส วนทองถิ่ น ทั้ งนี้ ใหเ ปน ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิไดถือสัญชาติไทย
ผู อ นุ ญ าตอาจออกข อ กํ า หนดหรื อ ข อ ตกลงอื่ น ใดเป น พิ เ ศษก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ผู ใ ดไม ว าจะมี สั ญ ชาติ ไทยหรื อไม หากประสงค จ ะใช ป ระโยชน จ ากพั น ธุ สั ต ว
พื้นเมืองหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุสัตวพื้นเมือง เพื่อปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ซึ่งมิไดมี
วัตถุ ประสงคเพื่ อประโยชน ทางการคา ตองขอรับ ใบอนุญาตจากผู อนุ ญาต ทั้งนี้ ผูอนุ ญาตอาจทําขอตกลง
แบ งป น ผลประโยชน ให แก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น หรื อไม ก็ได ทั้ งนี้ ให เ ป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ใหผูอนุญาตตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่ง ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
/ในกรณี...

-๕ในกรณีมีเหตุจําเปนผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดตามวรรคหนึ่งกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตอง
มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุลาชาแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือตามที่ขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๒๑ ใบอนุ ญ าตใช ป ระโยชน จ ากพั น ธุ สั ต ว พื้ น เมื อ งเพื่ อ ประโยชน ท างการค า
และใบอนุญาตใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งมิใชเพื่อประโยชนทางการคา ใหใชไดสามปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง
เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัย
ที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา ๒๓ ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน
การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อไดยื่ นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรั บใบอนุ ญาตจะดําเนิน การตอไปก็ได จนกวาผูอนุญาต
จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
กอนที่คณะกรรมการจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง
หมวด ๔
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการหรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจคนและตรวจสอบ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๒) ยึ ด หรื อ อายั ด สั ต ว ห รื อ เอกสารหรื อ สิ่ ง ของที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกระทํา ความผิ ด
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสาร บัญชี หรือหลักฐานอื่นใดในกรณีที่มีเหตุ
อัน ควรเชื่ อว าถ อยคํ า เอกสาร สมุ ดบั ญชี หรื อหลั กฐานดั งกล าวมี ป ระโยชน แก การดําเนิ น คดี หรื อใช เ ป น
พยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การคนตามมาตรานี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
/ในการปฏิบัติ...

-๖ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๖ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว แก บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ (๒) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๘ ผู ใ ดฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๙ ผู ใ ดฝ า ฝ น ไม อํ า นวยความสะดวกแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ตามมาตรา ๒๕
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี
มีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว
ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

-๗อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา
(ก) ชาง
(ข) มา
(ค) โค
(ง) กระบือ
(จ) สัตวปก
(ช) สัตวอื่น
(๒) ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งมิใชเพื่อประโยชนทางการคา
(ก) ชาง
(ข) มา
(ค) โค
(ง) กระบือ
(จ) สัตวปก
(ช) สัตวอื่น
(๓) ใบแทนใบอนุญาตใชสัตวพันธุพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา
(๔) ใบแทนใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งมิใชเพื่อประโยชนทางการคา
(๕) ใบอนุญาตนําสัตวพื้นเมืองออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ชาง
(ข) มา
(ค) โค
(ง) กระบือ
(จ) สัตวปก
(ช) สัตวอื่น
(๖) ใบแทนใบอนุญาตนําสัตวพื้นเมืองออกนอกราชอาณาจักร
(๗) ใบอนุญาตนําสัตวตางถิ่นเขาในราชอาณาจักร
(ก) ชาง
(ข) มา
(ค) โค
(ง) กระบือ
(จ) สัตวปก
(ช) สัตวอื่น
(๘) ใบแทนใบอนุญาตนําสัตวตางถิ่นเขาในราชอาณาจักร
(๙) การตอใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๕๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

