
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกรมประมง 
ว�าด�วยการดําเนินการเก่ียวกับสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�า 

ซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห�งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป�า พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรม
ประมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป�าแห�งชาติ จึงวางระเบียบไว� 
ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกรมประมง ว�าด�วยการดําเนินการเก่ียวกับ 

สัตว�ป�า หรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๔๑ เป%นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดา กฎ ข�อบังคับ คําสั่ง และระเบียบอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ให�อธิบดีกรมประมงเป%นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ และให�มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปDญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
สัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดิน 

เนื่องจากบุคคลล�าด�วยความจําเป%น 
   

 
ข�อ ๕  เม่ือได�รับแจ�งเหตุการล�าสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําด�วยความจําเป%นให�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีออกไปตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและสภาพของสัตว�ป�าท่ีถูกล�า แล�วดําเนินการดังนี้ 
๕.๑ ในกรณีเป%นสัตว�ป�าสงวนหรือสัตว�ป�าคุ�มครองซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา 

(๑) ถ�ายังมีชีวิตอยู�ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําส�งหน�วยงานของกรมประมงท่ี
ใกล�เคียงเพ่ือทําการรักษา และเม่ือสัตว�ป�านั้นหายจากบาดเจ็บแล�วให�ปล�อยกลับคืนสู�แหล�งน้ํา โดยใช�
หลักเกณฑ�ตามข�อ ๑๓ โดยอนุโลม 

(๒) ถ�าตายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําซากของสัตว�ป�านั้นเก็บรักษาไว�ท่ีหน�วยงาน
ของกรมประมงท่ีอยู�ใกล�เคียง แต�ถ�าไม�สามารถเก็บรักษาไว�ได�ให�ขออนุมัติอธิบดีกรมประมง เพ่ือ
ดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อท่ี ๗ (๒) วรรคสอง 

๕.๒ ในกรณีท่ีสัตว�น้ํานั้นมิใช�สัตว�ป�าสงวนหรือสัตว�ป�าคุ�มครอง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๒ ง/หน�า ๓๐/๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ถ�ายังมีชีวิตอยู�ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีถือปฏิบัติตามข�อ ๕.๑ (๑) 
(๒) ถ�าตายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาดําเนินการกับซากของสัตว�ป�า

ดังกล�าวตามควรแก�กรณี แต�ห�ามมิให�จําหน�าย จ�าย โอน 
 
ข�อ ๖  เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๕ แล�วให�รายงานอธิบดีกรมประมงทราบโดยมิ

ชักช�า 
 

หมวด ๒ 
สัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดิน 

เนื่องจากสาเหตุอ่ืน 
   

 
ข�อ ๗  สัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดินให�ดําเนินการ 

ดังต�อไปนี้ 
(๑) ในกรณีสัตว�ป�าสงวนหรือสัตว�ป�าคุ�มครองซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา ให�สถาบันศูนย�หรือ

สถานีประมงแล�วแต�กรณีท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีสัตว�น้ํานั้นอยู�ดูแลรักษาแล�วรายงานให�อธิบดีกรมประมงทราบ 
(๒) ในกรณีซากของสัตว�ป�าสงวนหรือซากของสัตว�ป�าคุ�มครองซ่ึงเป%นสัตว�น้ําหรือ

ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าว ให�เก็บรักษาไว�ท่ีหน�วยงานของกรมประมงท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
ดูแลรักษา แล�วรายงานให�อธิบดีกรมประมงทราบ 

ในกรณีไม�สามารถเก็บรักษาไว�ได�ให�ขออนุมัติอธิบดีกรมประมงเพ่ือทําลายโดยต้ัง
คณะกรรมการไม�น�อยกว�า ๓ คน และคณะกรรมการอย�างน�อย ๑ คน ต�องเป%นข�าราชการเพ่ือควบคุม
การทําลาย แล�วรายงานอธิบดีกรมประมงทราบ 

(๓) ในกรณีสัตว�ป�าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป�าคุ�มครองซ่ึงเป%นสัตว�น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าว ซ่ึงเป%นชนิดท่ีเพาะพันธุ�ได�ตามมาตรา ๑๗ ให�ดําเนินการ
ตาม (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม หรือขายตามข�อ ๘ ก็ได�แล�วรายงานอธิบดีกรมประมงทราบ 

สัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�า
ดังกล�าว ตาม (๑), (๒) และ (๓) อธิบดีกรมประมงจะสั่งให�เก็บเอาไว�ใช�ในราชการ ปล�อย ทําลาย หรือ
จัดการตามสมควรด�วยวิธีใดก็ได� 

 
ข�อ ๘  วิธีการดําเนินการขายสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําหรือ

ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าวให�ขายโดยวิธีขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีประกวดราคา
ให�ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(๑ ) ให� อธิบ ดีกรมประมงหรือผู� ซ่ึ งได� รับมอบหมายแต� ง ต้ั งข� าราชการเป% น
คณะกรรมการประกอบด�วย ประธานกรรมการซ่ึงจะต�องดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าระดับ ๖ และ
กรรมการอีกอย�างน�อยสองคน ให�มีเลขานุการหนึ่งคน หรือจะแต�งต้ังกรรมการคนใดคนหนึ่งเป%น
เลขานุการด�วยก็ได� 

(๒) ต�องประกาศล�วงหน�าก�อนวันขายไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน ในประกาศให�ระบุชนิด 
จํานวน เครื่องหมาย เพศ สถานท่ีเก็บรักษา วัน เวลา สถานท่ีขายหลักประกันซอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ให�ขายท่ีกรมประมง หรือหน�วยงานของกรมประมงท่ีดูแลหรือเก็บรักษาสัตว�ป�า
หรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าว หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีผู�
แต�งต้ังคณะกรรมการเห็นสมควร 

(๔) เม่ือคณะกรรมการเห็นว�าราคาซ่ึงมีผู�เสนอสูงสุดนั้นยังไม�เพียงพอกับราคาข้ันตํ่า
ท่ีคณะกรรมการกําหนด ให�คณะกรรมการถอนทรัพย�สินนั้นจากการขายแล�วดําเนินการขายใหม� 

(๕) ผู�ซ้ือต�องชําระราคาท้ังหมดในวันขาย ถ�าไม�อาจชําระราคาท้ังหมดได�ให�ชําระไม�
น�อยกว�าร�อยละยี่สิบห�าของราคารท่ีขายและทําสัญญาไว�เป%นหลักฐานโดยกําหนดให�ชําระราคาส�วนท่ี
เหลือพร�อมรับของภายในสิบห�าวันนับแต�วันทําสัญญา และให�ผู�ซ้ือเสียค�าใช�จ�ายนับแต�วันซ้ือได�จนถึง
วันมารับ 

 
ข�อ ๙  การรับเงินค�าขายตามข�อ ๘ ให�ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ ปม. ๔๓ พร�อม

บัญชีรายละเอียดสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�า
ดังกล�าวซ่ึงถูกขายนั้น 

 
ข�อ ๑๐  ให�หน�วยงานของกรมประมงท่ีเก็บรักษาเป%นผู�จัดทําเครื่องหมายและ

รายการบัญชี เพ่ือแสดงว�าสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ
สัตว�ป�าดังกล�าวนั้นตกเป%นของแผ�นดิน เว�นแต�สัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา หรือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าวนั้นได�ทําเครื่องหมายไว�ก�อนแล�วตกเป%นของแผ�นดิน ก็ให�
ทํารายการบัญชีไว�ประการเดียวแล�วรายงานอธิบดีกรมประมงทราบ 

 
ข�อ ๑๑  ในกรณีสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจาก

ซากของสัตว�ป�าดังกล�าวได�ถูกขาย เครื่องหมายประจําตัวสัตว�ป�าหรือซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํา 
หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป�าดังกล�าวไม�จําเป%นต�องเปลี่ยนแต�ให�จดแจ�งไว�ในรายการบัญชี
เป%นหลักฐานว�าได�ขายไปแล�ว 

 
ข�อ ๑๒  ในกรณีสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําซ่ึงตกเป%นของแผ�นดินตายลงให�ผู�มีหน�าท่ีดูแล

รักษา จัดการสตPาฟหรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ และจัดทํา
เครื่องหมายซากสัตว�ป�าเหล�านั้นไว� หากซากของสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ํานั้นไม�อยู�ในสภาพท่ีสามารถ
ดําเนินการตามวิธีข�างต�นได�  หรือไม�มีเจ�าหน�าท่ีผู�ท่ีสามารถดําเนินการได�  หรือขาดอุปกรณ�หรือขาด
งบประมาณ  ก็ให�จัดการทําลายตามวิธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๗ (๒) วรรคสอง 

 
ข�อ  ๑๓  การปล�อยสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีตกเป%นของแผ�นดินกลับสู�แหล�งน้ําต�อง

ได�รับอนุมัติจากอธิบดีกรมประมงก�อน  และให�ผู�มีหน�าท่ีดูแลรักษาปฏิบัติดังนี้ 
(๑) พ้ืนท่ีท่ีนําสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําไปปล�อยจะต�องเป%นถ่ินกําเนิดอยู�อาศัยและหากิน

ของสัตว�ป�าชนิดนั้น ๆ ได�อย�างเหมาะสม 
(๒) สัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีจะปล�อยต�องได�รับการฝTกให�สามารถดํารงชีพตาม

ธรรมชาติได� 
(๓) สัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําท่ีจะปล�อยต�องได�รับการตรวจสุขภาพว�าปลอดโรคมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สุขภาพสมบูรณ�พร�อมท่ีจะปล�อย 
(๔) สัตว�ป�าวึ่งเป%นสัตว�น้ําท่ีปล�อยต�องได�รับการตรวจสอบว�าเป%นชนิดพันธุ�ท่ีแท�จริง 

(Genuine spp.) 
 
ข�อ  ๑๔  ห�ามมิให�ปล�อยสัตว�ป�าซ่ึงเป%นสัตว�น้ําชนิดท่ีไม�มีถ่ินกําเนิดหรืออยู�อาศัยและ

หากินในประเทศไทยกลับคืนสู�แหล�งน้ําโดยเด็ดขาด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๔๑ 
ธํามรงค�  ประกอบบุญ 

อธิบดีกรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ�/แก�ไข 
๖ มิถุนายนย ๒๕๔๕ 

 
ศิรวัชร�/ปรับปรุง 

๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
 


