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ระเบียบกรมประมง 
ว�าด�วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว!ป"า ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา 

หรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา 
พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 

   
 

โดยท่ีเห็นเป&นการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว!ป"า ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา หรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา 
ให�เหมาะสมกับชนิด ประเภทของสัตว!ป"า ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา หรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซาก
ของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา อีกท้ังเป&นประโยชน!ในการตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจ�าหน�าท่ี อธิบดี
กรมประมงจึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

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

สัตว!ป"า ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ําหรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา พ.ศ. 
๒๕๔๑” 

 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป&นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดา กฎ ข�อบังคับ คําสั่ง และระเบียบอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  การทําเครื่องหมาย 
๔.๑ ผู�ขออนุญาตเพาะพันธุ!สัตว!ป"าสงวนหรือสัตว!ป"าคุ�มครองซ่ึงเป&นสัตว!น้ําตาม

มาตรา ๑๘ ผู�ขออนุญาตมีไว�ในครอบครองซ่ึงสัตว!ป"าคุ�มครองหรือซากของสัตว!ป"าคุ�มครองซ่ึงเป&นสัตว!
น้ําท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ!ตามมาตรา ๑๙ ผู�ขออนุญาตค�าสัตว!ป"าคุ�มครองหรือซากของสัตว!ป"า
คุ�มครองซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา หรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าคุ�มครองซ่ึงเป&นสัตว!น้ําท่ีได�มาจากการ
เพาะพันธุ!ตามมาตรา ๒๐ ผู�ขออนุญาตนําเข�าสัตว!ป"าหรือซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา หรือ
ผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ําตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และผู�ขออนุญาตจัดต้ัง
และดําเนินกิจการสวนสัตว!สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเป&นผู�จัดหา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว!ป"า ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ําหรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึง
เป&นสัตว!น้ํา และดําเนินการทําเครื่องหมายตามวิธีท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๖ 

เครื่องหมายและวิธีการทําเครื่องหมายต�องได�รับความเห็นชอบจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีก�อน 

๔.๒ สําหรับการครอบครองสัตว!ป"าคุ�มครองหรือซากของสัตว!ป"าคุ�มครองซ่ึงเป&นสัตว!
น้ํา ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทําเครื่องหมายหรือหลักฐานอ่ืน
ตามความเหมาะสมกับชนิด ประเภทของสัตว!ป"าหรือซากของสัตว!ป"านั้นเพ่ือเป&นหลักฐานในการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๒ ง/หน�า ๒๗/๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ครอบครอง 
 
ข�อ ๕  เครื่องหมายต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
๕.๑ เป&นท่ียอมรับของนานาประเทศ 
๕.๒ สามารถตรวจสอบได�ง�าย 
๕.๓ เครื่องหมายต�องปรากฏอยู�อย�างถาวร 
 
ข�อ ๖  วิธีการทําเครื่องหมาย 
๖.๑ สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนมให�ใช�วิธีการอย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ 

(๑) ติดเบอร!ท่ีใบหู หรือครีบอก 
(๒) ขลิบใบหู 
(๓) สัก 
(๔) ตีตราเย็น 
(๕) ฝNงไมโครชิป 

๖.๒ สัตว!เลื้อยคลานให�ใช�วิธีตัดเกล็ด หรือฝNงไมโครชิป 
๖.๓ สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก ให�ใช�วิธีบันทึกภาพ 
๖.๔ ปลา ให�ใช�วิธีบันทึกภาพ หรือฝNงไมโครชิป 
๖.๕ ปะการัง ให�ใช�วิธีการบันทึกภาพ 
๖.๖ ซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&นสัตว!น้ํา หรือผลิตภัณฑ!ท่ีทําจากซากของสัตว!ป"าซ่ึงเป&น

สัตว!น้ําให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเลือกวิธีการอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
(๑) ติดแผ�นโลหะ หรือแผ�นพลาสติก 
(๒) ติดสติกเกอร! หรือฉลาก 

 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีไม�อาจทําเครื่องหมายได�ตามระเบียบนี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี

พิจารณาเลือกทําเครื่องหมายอ่ืน โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมประมง 
 
ข�อ ๘  ให�อธิบดีกรมประมงเป&นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ และให�มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปNญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ธํามรงค!  ประกอบบุญ 

อธิบดีกรมประมง 



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 

 

 

พรพิมล/พิมพ!/แก�ไข 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ 

 
ศิรวัชร!/ปรับปรุง 

๑๕ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 
 


