
หลักการและเหตุผลประกอบ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง

พ.ศ. ….

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง

เหตุผล
โดยท่ีประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมือง ซึ่งเปนทรัพยากร

พันธุกรรมท่ีมีความสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตวและความม่ันคงทางอาหาร
ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมือง และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแล
และใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้



ราง
พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง

พ.ศ. ….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตว

พ้ืนเมือง พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สิ่งท่ีมีชีวิตท่ีมิใชพรรณไมและมนุษยแตท้ังนี้ไมรวมถึงจุลชีพ
“พันธุสัตวพ้ืนเมือง” หมายความวา กลุมของสัตวท่ีมีพันธุกรรม และลักษณะทางสัตวศาสตร

เหมือนหรือคลายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอ คงตัว และแตกตางจากกลุมอ่ืนในสัตวชนิด
เดียวกัน ดังนี้

(๑) พันธุสัตวพ้ืนเมืองดั้งเดิมเฉพาะถ่ิน
(๒) พันธุสัตวพ้ืนเมืองท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธุ
ท้ังนี้ ไมรวมถึงสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และพันธุสัตว

พ้ืนเมืองดังกลาวตองข้ึนทะเบียนเปนพันธุสัตวพ้ืนเมืองตามพระราชบัญญัตินี้
“พันธุสัตวตางถ่ิน” หมายความวา พันธุสัตวท่ีมิไดมีแหลงกําเนิดในประเทศไทย และนําเขามา

ในราชอาณาจักร
“การสงเสริมและอนุรักษ” หมายความวา การดูแลรักษาใหพันธุสัตวมีลักษณะคงท่ีและสงเสริม

การเลี้ยงใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนทางการคา

หรือผูไดรับใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนทางการคา แลวแตกรณี
“เพ่ือประโยชนทางการคา” หมายความวา คาหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง
“อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
/ยกเวนคาธรรมเนียม…
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ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนๆ กับออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๕ ใหอธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตว
พ้ืนเมือง” ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว
เปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือผูแทน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
หรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน
เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจาก ผูเชี่ยวชาญดานการปรับปรุงพันธุสัตว
ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิท่ีดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง ผูแทนสภา
เกษตรกรจังหวัด ผูแทนผูคาสัตว และผูแทนผูเลี้ยงสัตว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวางลงตามวรรคสอง หากวาระท่ีเหลืออยู
มีไมถึงเกาสิบวัน รัฐมนตรีจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนก็ได

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได

มาตรา ๘ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอน
วาระเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๗) พนจาก…
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(๗) พนจากเปนผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิท่ีดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริม
และอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง หรือผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณี

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศ

ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหความเห็นชอบในการวางระเบียบเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง และการขอ

ใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม

และการอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๔) พิจารณาอุทธรณคําสั่งไมข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมเติมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง

มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด

(๑) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพ้ืนเมืองในแตละทองถ่ิน
(๒) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพื้นเมืองที่หามมิใหนําออก

นอกราชอาณาจักร
(๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอใชประโยชนจากพันธุสัตว

พ้ืนเมือง
(๕) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถิ่นที่หามมิใหนําเขามา

ในราชอาณาจักร
(๖) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถิ่นที่หามมิใหเพาะพันธุ

ขยายพันธุ ขาย หรือจําหนายดวยประการใด
มาตรา ๑๓ หามมิใหบุคคลใดนําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุสัตวพ้ืนเมือง เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมาย
/หลักเกณฑ…
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ หามมิใหบุคคลใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งพันธุสัตวตางถ่ิน เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนและขอสนับสนุนงบประมาณ

ในทองถ่ินของตนเพ่ือสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาท่ีในการรับข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองและมีหนาท่ี

ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๒) พิจารณาคําขอใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือเสนอตอผูอนุญาต
(๓) สํารวจและข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองของแตละทองถ่ินในราชอาณาจักร
การขอข้ึนทะเบียนและการออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนพันธุสัตว พ้ืนเมือง ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองในทองถ่ิน

ของตนตอนายทะเบียน
ผูใดมีความประสงคขอข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง ใหยื่นคําขอผานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีเปนแหลงกําเนิดพันธุสัตวพ้ืนเมือง

หมวด ๓
การขอใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมือง

การขออนุญาต และออกใบอนุญาต

มาตรา ๑๘ ผูใดประสงคจะใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมือง หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุสัตว
พ้ืนเมือง เพ่ือปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือประโยชนทางการคา ตองขอรับใบอนุญาต
จากผูอนุญาต และตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิไดถือสัญชาติไทย
ผูอนุญาตอาจออกขอกําหนดหรือขอตกลงอ่ืนใดเปนพิเศษก็ได ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ผูใดไมวาจะมีสัญชาติไทยหรือไม หากประสงคจะใชประโยชนจากพันธุสัตว
พ้ืนเมืองหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุสัตวพ้ืนเมือง เพ่ือปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ซึ่งมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนทางการคา ตองขอรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต ท้ังนี้ ผูอนุญาตอาจทําขอตกลง
แบงปนผลประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไมก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ เม่ือไดรับคําขอตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ใหผูอนุญาตตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่ง ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

/ในกรณี...
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ในกรณีมีเหตุจําเปนผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดตามวรรคหนึ่งกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตอง
มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุลาชาแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือตามท่ีขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี

มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา
และใบอนุญาตใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนทางการคา ใหใชไดสามปนับแตวันท่ีออก
ใบอนุญาต

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตท่ีไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง

เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัย
ท่ีตนจะลวงรูหรือควบคุมได

มาตรา ๒๓ ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน

การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

เม่ือไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตจะดําเนินการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาต
จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
กอนท่ีคณะกรรมการจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง

หมวด ๔
พนักงานเจาหนาท่ี

มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ี
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้

(๑) เขาไปในอาคาร สถานท่ีทําการหรือเขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจคนและตรวจสอบ
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น

(๒) ยึดหรืออายัดสัตวหรือเอกสารหรือสิ่งของที่ เ กี่ยวของกับการกระทําความผิด
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสาร บัญชี หรือหลักฐานอ่ืนใดในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควรเชื่อวาถอยคํา เอกสาร สมุดบัญชี หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการดําเนินคดี หรือใชเปน
พยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

การคนตามมาตรานี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
/ในการปฏิบัติ...
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ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล

ซึ่งเก่ียวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด

หมวด ๕
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ (๒) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๒๙ ผู ใดฝาฝนไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา ๒๕
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๓๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดี
มีอํานาจเปรียบเทียบได และเม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว
ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนทางการคา
(ก) ชาง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) มา ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
(ค) โค ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(ง) กระบือ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(จ) สัตวปก ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(ช) สัตวอ่ืน ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนทางการคา
(ก) ชาง ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
(ข) มา ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ค) โค ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(ง) กระบือ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(จ) สัตวปก ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(ช) สัตวอ่ืน ฉบับละ ๒๕๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาตใชสัตวพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนทางการคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๔) ใบแทนใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนทางการคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตนําสัตวพ้ืนเมืองออกนอกราชอาณาจักร

(ก) ชาง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) มา ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท
(ค) โค ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
(ง) กระบือ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
(จ) สัตวปก ฉบับละ ๔๐๐ บาท
(ช) สัตวอ่ืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๖) ใบแทนใบอนุญาตนําสัตวพ้ืนเมืองออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตนําสัตวตางถ่ินเขาในราชอาณาจักร

(ก) ชาง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) มา ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท
(ค) โค ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
(ง) กระบือ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
(จ) สัตวปก ฉบับละ ๔๐๐ บาท
(ช) สัตวอ่ืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๘) ใบแทนใบอนุญาตนําสัตวตางถ่ินเขาในราชอาณาจักร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๙) การตอใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ


