
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

รางพระราชบัญญัติ สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... .
□ กฎหมายใหม □ แกไข/ปรับปรุง □ ยกเลิก

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ คือ เพ่ือคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมืองและปองกันมิใหนําพันธุ

สัตวพ้ืนเมืองของไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือนําไปแสวงหาประโยชนทางการคาโดยมิไดรับอนุญาต รวมท้ัง
ปองกันมิใหพันธุสัตวตางถ่ินบางชนิดเขามาปะปนกับพันธุสัตวพ้ืนเมืองของไทยอันอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ซึ่งเปนอันตรายตอการสูญหายของพันธุสัตวพ้ืนเมือง ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน และเพ่ือให
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน

เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของสัตวพ้ืนเมืองไทย
ปองกันการสูญพันธุของสัตวพ้ืนเมืองไทย เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร

๑.๒ ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ
สัตวพ้ืนเมืองไทยหลายชนิดสูญพันธุ และบางชนิดกําลังจะสูญพันธุ สัตวพ้ืนเมืองไทยมีลักษณะดี คือ

มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ตานทางตอโรคและแมลง
ในเขตรอนชื้น ดวยลักษณะท่ีดีเหลานี้ ในอดีตบริษัทตางชาติไดนําพันธุกรรมของสัตวพ้ืนเมืองเหลานี้ไปปรับปรุง
พันธุใหมีลักษณะตานทานโรคและสงขายไปท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย  โดยท่ีไมมีการแบงปนผลประโยชน
ใหแกประเทศไทยเลย

นอกจากนี้มีการนําเขาสัตวจากตางประเทศเขามาผสมขามกับสัตวพ้ืนเมือง โดยไมมีการรักษา
พันธุพ้ืนเมืองไว ทําใหสัตวพ้ืนเมืองบางชนิดสูญพันธุไปในท่ีสุด และสัตวลูกผสมท่ีเกิดข้ึนเหมาะสมท่ีจะเปนสัตว
ปลายน้ํา สงตลาดเพ่ือการบริโภคเทานั้น ไมเหมาะสมตอการขยายพันธุ สวนสัตวพ้ืนเมืองเปนสัตวตนน้ํา
เม่ือสูญพันธุทําใหขาดแคลนสัตวตนน้ํา ทําใหมีปญหาตอประชากรของสัตวปลายน้ําดวยเชนกัน

หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
- สัตวพ้ืนเมืองสูญพันธุ
- ประเทศไทยถูกเอาเปรียบจากตางประเทศท่ีจะนําสัตวพ้ืนเมืองไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
- สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ขาดแคลนสัตวตนน้ําในการผลิตสัตว
- ขาดความม่ันคงทางอาหาร

๑.๓ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
- พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
- การอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
- สรางความตระหนักคนไทยใหหวงแหนทรัพยากรพันธุกรรมสัตวของประเทศ
- ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวรายตัวของเกษตรกร
แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร
- สามารถอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองไวได
- ปองกันการเอาเปรียบเก่ียวกับการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมสัตวในเชิงพาณิชยจากตางประเทศ
- รักษาความม่ันคงทางอาหาร
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๑.๔ มาตรการท่ีบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
- มาตรการการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
- มาตรการการควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักร นําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตวพ้ืนเมืองไทย
- มาตรการขอใชประโยชนจากสัตวพ้ืนเมือง
- มาตรการลงโทษในกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย
- มีศูนยเรียนรูเก่ียวกับสัตวพ้ืนเมือง

๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร

เกิดผลสัมฤทธิ์ ไดแก สัตวพ้ืนเมืองไทยไมสูญพันธุ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และสงผลทําให
เกิดความม่ันคงทางอาหาร

ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร จํานวนชนิดพันธุสัตวพ้ืนเมืองท่ีดําเนินการขอใชประโยชน
ตามกฎหมาย

๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยมีตอรัฐตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด

- อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
- องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร
เปนผลดี เพราะสามารถอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของสัตวพ้ืนเมือง สามารถปกปองทรัพยากร

พันธุกรรมสัตว และไมเสียเปรียบประเทศอ่ืน และสามารถรักษาความม่ันคงทางอาหารไวได

๒. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เม่ือคํานึงถึงประสิทธภิาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้

- เอกชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากทรัพยากรพันธุกรรมสัตว และตองใชความรูทางเทคนิค และ
องคความรูอีกหลายดานในการพิจารณา

ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
- ในดานการอนุรักษ ควรจะใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดวย แตดานกฎหมายขอบังคับ

ในการอนุรักษพันธุสัตวตองกํากับดูแลโดยภาครัฐ
๒.๒ เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้รวมกับ

หนวยงานอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด
- รวมกับองคกรบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน สรางความตระหนักถึงความสําคัญของสัตวพ้ืนเมือง

ประจําถ่ิน
๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม

- ไดประโยชนมากข้ึนบางสวนในกิจกรรม

๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาท่ีของหนวยงานรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ
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 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง  ยุทธศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพ
 แนวทางปฏิบัติรูปประเทศ ในเรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม   ไดในบางสวน
ตองใชรวมกับกฎหมาย

ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร การเขาถึงและใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงการอนุรักษ
การเอาเปรียบเกษตรกรรายยอย

3.3 ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้  เพ่ือปกปอง ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว
เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองท่ีท่ัวประเทศ เนื่องจาก  ปองกันการไมเทาเทียมกัน แตเลือกทํา

ในบางชนิดพันธุท่ีจําเปนกอน
 ทยอยใชบังคับเปนทองท่ีๆ ไป เนื่องจาก

ใชบังคับเพียงบางทองท่ี เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมาย
 ใชบังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
 มีการทอดระยะเวลาในการบงัคับใชเปนเวลาเทาใด  60 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพราะ  เพ่ือเตรียมความพรอม และสรางความรูความเขาใจใหเกษตรกร และผูท่ีเก่ียวของ
 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด ไมควร การอนุรักษและการเขาถึง

และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมสัตว ตองดําเนินการตลอด
3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎหมายอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น  ตามภารกิจของกฎหมายฉบับนี้

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง ปกปองสัตวพื้นเมืองไทยไมใหสูญพันธุ และการนําไปใชในเชิง
การคาโดยเอาเปรียบเกษตรกร เพ่ือใหกิกดการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม โดยเฉพาะกรณีท่ี
ตางประเทศเอาไปใชประโยชน เนื่องจากในกรณีท่ีตางประเทศมีเทคโนโลยีท่ีสูงกวา ทําใหสามารถนําพันธุกรรม
ของสัตวพ้ืนเมืองไปพัฒนาและอาจจะนํามาขายใหกับประเทศไทยตอไป ทําให เกษตรกรเสียเปรียบไมไดรับ
ความเปนธรรม ดังนั้นกฎหมายควรจะดําเนินการระดับประเทศ เพ่ือความเขมแข็งในการปกปองผลประโยชน
ของประเทศไทย

3.6 ลักษณะการใชบังคับ
 ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ 3.8)  สงเสริม  ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
มีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สามารถกําหนดกฎเกณฑรวมกันได ถาควบคุมหรือกํากับเพียง

อยางเดียว อาจจะไมสามารถบังคับใชได
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย

3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอ่ืนท่ีมีผลเปนการควบคุม เพ่ือสามารถ
ควบคุมการนําไปใชประโยชนในเชิงการคาของทรัพยากรพันธุกรรม และการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
อยางเทาเทียม ปองกันเอาเปรียบเกษตรกร
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3.7.2 มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี ความจําเปนอยางไรคุมคาตอภาระท่ีเกิด
แกประชาชนอยางไร มีการกําหนดในอัตราท่ีเหมาะสม สําหรับการนําพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมืองไปใชประโยชน
ในเชิงการคา

3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร มีตามหมวดท่ี 3 การขอใชประโยชน
จากสัตวพ้ืนเมือง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต

3.7.4 มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม มี
3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร มี
3.7.6 มีการตออายุการอนุญาตหรือไม มี

มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม มี
3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

3.8.1 กฎมายท่ีจะตราข้ึนมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร มีเพ่ือเปนประโยชน
ในการพิจารณาตางๆ ซึ่งคณะกรรมการมาจากหลายภาคสวน

3.8.2 คณะกรรมการท่ีกําหนดข้ึนมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม   ไมมี
หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น

3.8.3 องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนา
สวนราชการหรือไม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอธิบดีกรมปศุสัตว

เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดตามภารกิจ
ท่ีเก่ียวของ

3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร  มี กําหนดหลังจากรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.10 ประเภทโทษท่ีกําหนด
 โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง  ระบบผสม

3.11 การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด บทลงโทษ ปรับ
หรือจําคุก

3.12 ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร บทลงโทษ ปรับหรือ
จําคุก

๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอ่ืน
4.1 การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม   ไมมี
4.2 ในกรณีท่ีมีกฎหมายใหมข้ึน เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือทํานอง

เดียวกันท่ีมีอยู

5. ผลกระทบและความคุมคา
5.1 ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
 ผูมีหนาท่ีตามรางกฎหมายหรือท่ีจะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เกษตรกร ผูนําพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมืองไปใชประโยชนเชิงการคา
 ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย
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๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจ

- เชิงบวก การออกรางพระราชบัญญัตสิงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหมี
การข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองตอนายทะเบียน เม่ือพันธุสัตวพ้ืนเมืองไดข้ึนทะเบียนตามรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... แลว ยอมไดรับความคุมครองการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พ้ืนเมือง หากเปนการใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนทางการคา ผูขอใชประโยชนตองทํา
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย แตหากเปนการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พ้ืนเมืองซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคทางการคา ผูขอใชประโยชนจะทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือไมก็ไดตามแตผูอนุญาตจะกําหนด อันจะสงผลใหรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการข้ึนทะเบียน
และใบอนุญาต รวมถึงการแบงปนผลประโยชนจากการใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองกลับคืนสูองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งเปนเจาของพันธุสัตวพ้ืนเมือง อันจะสงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล และใชประโยชนจากพันธุ
สัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน

- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก เกษตรกรเจาของสัตว นักวิจัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- เชิงลบ ไมมี
- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ

 ดานสังคม
- เชิงบวก การอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งเปนทรัพยากรพันธุกรรมท่ีมีความสําคัญตอความ

หลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตวและความม่ันคงทางอาหาร ชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลและใช
ประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน

- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก เกษตรกรเจาของสัตว นักวิจัย ทองถ่ิน ประชาชนท่ัวไป
- เชิงลบ ไมมี
- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ

 ดานอ่ืนๆ
- เชิงบวก...
- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
- ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ

5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด การนําพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมืองไปใชในเชิงการคา
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม เทาท่ีจําเปน อยางไร ตองขออนุญาต ดําเนินการภายใต

ระเบียบ
5.4 ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ

5.๔.1 ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนในเรื่องใด อยางไร และเพียงไร หรือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด สามารถอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองไวได เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุ
เกษตรกรมีรายได กินดีอยูดี รักษาสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร

5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะสามารถ
อนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองและสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน

การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด
เปนไปโดยสะดวก
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ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด ไดมาก เพราะ
ตางประเทศไมสามารถเอาพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมืองไปพัฒนาและสงกลับมายายประเทศไทยโดยไมมีการแบงปน
ผลประโยชน ในขณะเดียวกันในภาวะท่ีตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตวพ้ืนเมืองไทยมี
ความสามารถในการปรับตัวไดดีท่ีสุด

และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การอนุรักษและ
การพัฒนาพันธุสัตวโดยใชประโยชนจากสัตวพ้ืนเมือง

5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร การจดทะเบียนพันธุสัตว
พ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนของเกษตรกรเจาของสัตวท่ีสามารถเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากสัตวพ้ืนเมือง
อยางเทาเทียม

สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด ผลจากการวิจัยพัฒนาสามารถนําไปสู
ตนทุนการผลิตได

5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ
ไดแก การใชประโยชนจากสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน เกษตรกรมีรายได มีความม่ันคงทางอาหาร

5.5 ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากกการปฏิบัติตามกฎหมาย การขออนุญาตใชประโยชนจากสัตวพ้ืนเมือง
เชิงการคา

5.6 ความคุมคาของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน และการท่ี
ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ การจํากัดสิทธิ์จะเกิดข้ึนเฉพาะผูท่ีจะใช
ประโยชนเชิงการคาจากสัตวพ้ืนเมือง ซึ่งข้ึนอยูกับการขออนุญาตตามกฎหมาย สวนเกษตรกรไดประโยชน

6. ความพรอมของรัฐ
6.1 ความพรอมของรัฐ

(ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช มีเจาท่ีของรัฐ พรอมท่ีจะปฏิบัติงาน และเกิดการจางงานในทองถ่ิน
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจําเปนตองมี จบการศึกษาทางดานสัตวบาล และสัตวแพทย
(ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 20 ลาน โดยเปนงบดําเนินงาน

จํานวน 15 ลาน และงบลงทุนจํานวน 5 ลาน
6.2 ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร ไมมี
6.3 วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย การฝกอบรม
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน การประชาสัมพันธและการฝกอบรม

7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการกับ

หนวยงานนั้นอยางไร ไมมี
7.2 มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร ไมมี
7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร มี องคการบริหารสวนทองถ่ิน
7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก กรมปศุสัตว

การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่อง เปนนายทะเบียน และเปนผูอนุญาต
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8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม
 เกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ

8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนจาท่ีของรัฐในเรื่องใดบางการออก

ใบอนุญาต แตละข้ันตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด 60 วัน
8.2.2 หากมีดุลยพินิจ การใชดุลยพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอยางไร

ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต
8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาท่ีใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพ่ือใหประชาชนไดรับ

การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร มอบอํานาจใหหนวยงานในภูมิภาค
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง การใชระบบคณะกรรมการพิจารณา

8.3.1 มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร การใชระบบคณะกรรมการพิจารณา
8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถรองเรียนได

9. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
9.1 ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของ

กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม มีการเตรียมเนื้อหาจัดทํากฎหมายลําดับรองไวแลว
ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง

- รางกฎกระทรวง จํานวน 6 ฉบับ
(1) รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... มาตรา 4
(2) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตนําออกนอกราชอาณาจักร

ซึ่งพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... มาตรา 13
(3) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตนําเขาในราชอาณาจักรซึ่ง

พันธุสัตวตางถ่ิน พ.ศ. .... มาตรา 14
(4) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนและการออกใบสําคัญ

การข้ึนทะเบียนและการออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. ... มาตรา 16
(5) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแบงปนผลประโยชนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. มาตรา 19
(6) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอตออายุใบอนุญาต และการออก

ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนทางการคาและใบอนุญาตใชพันธุสัตวพ้ืนเมืองซึ่งมิใชเพ่ือประโยชน
ทางการคา พ.ศ. .... มาตรา 23
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- รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 2 ฉบับ
(1) รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ในการ

ข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... มาตรา 12 (3)
(2) รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ

ใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... มาตรา 12 (4)
- รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 6 ฉบับ

(1) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้ งพนักงานเจาหนา ท่ีตามราง
พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. .... มาตรา 3

(2) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาตรา 6
(3) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อพันธุ  ประเภท ชนิด และ

ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพ้ืนเมืองในแตละทองถ่ิน มาตรา 12 (1)
(4) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อพันธุ  ประเภท ชนิด และ

ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพ้ืนเมืองท่ีหามมิใหนําออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 12 (2)
(5) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อพันธุ  ประเภท ชนิด และ

ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถ่ินท่ีหามมิใหนําเขามาในราชอาณาจักร มาตรา 12 (6)
(6) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และ

ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถ่ินท่ีหามมิใหนําเขามาในราชอาณาจักร มาตรา 12 (6)
- รางประกาศกรมปศุสัตว จํานวน 1 ฉบับ

(1) รางประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียน มาตรา 3
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพ่ิมภาระแกบุคคลเกิน

สมควรอยางไร ไมมี

10. การรับฟงความคิดเห็น
 มีการรับฟงความคิดเห็น  ไมไดรับฟงความคิดเห็น
การเปดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของกรมปศุสัตว www.dld.go.th ตั้งแตวันท่ี ๑๒ – ๒๖

ตุลาคม ๒๕๖๐
10.1 ผูท่ีเก่ียวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความเห็นหนวยงานภาครัฐ
 สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ.
 สํานักงาน กพร.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจไดแก กรมปศุสัตว กรมประมง กรมอุทยานฯ สัตวปา และพันธุพืช

กรมหมอนไหม องคการบริหารสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย
ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
 ประชาชนท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
 ประชาชนท่ัวไป
 องคกรอ่ืน ไดแก....................

10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต www.dld.go.th
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10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทํา  ไมมีการจัดทํา

ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเหน็
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
 พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น
 ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเก่ียวของในแตละประเด็น
 คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํา

รางกฎหมาย


