Prohibited Fish Species are not Allowed to be Imported.
ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.
16 มิ.ย. 2548

เตา

ชื่อไทย
เตาญี่ปุน

ชื่อสามัญ
Red-eared turtle

ชื่อวิทยาศาสตร
Trachemys scripta elegans

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

1

มติ ครั้งที่

2

4/2548
มติ ครั้งที่

22 พ.ย.2550

เตา

เตา

Aligator snapping turtle

Macrochelys temminckii

Macrochelys temminckii TROOST, 1835

ชั่วคราว***
ไมอนุญาตใหนําเขา

3

1/2551
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

เตา

เตาหางมังกร

Common snapping turtle

Chelydra serpentine

Chelydra serpentina (LINNAEUS, 1758)

ไมอนุญาตใหนําเขา

4

4/2554
มติ ครั้งที่

คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลว เห็นวาสัตวชนิดนี้มีความดุราย และถาหลุดรอดออกไปสูรรมชาติสามารถแพรพันธุไดไม
ยาก ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวน้ําพื้นเมืองของประเทศ

28 ก.พ. 2548

กบ

กบตาแดง

Red eyed tree frog

Agalychnis callidryas

Agalychnis callidryas

ไมอนุญาตใหนําเขา

อาจเปนพาหะเชื้อไวรัสสูอุตสาหกรรมเลี้ยงกบของไทย

5

1/2548
มติ ครั้งที่

5 เม.ย. 2555

ปลา

ไข/ลูกปลาเรนโบวเท Rainbow trout
ราท

Oncorhynchus mykiss

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)

6

1/2555
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

กบ

กบหนาม

Ornate Horned Frog /Horn frog Ceratophrys decorative

Ceratophrys ornata

7

1/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

กุง

กุงเครยฟช

Cray fish

Crayfish

8

1/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

กุง

กุงกาม

Red nose shrimp

Palaemon scarletti

9

1/2548
มติ ครั้งที่

7 ก.ย. 2558

กุง

กุงกามแดง

Redclaw crayfish /Crayfish

10

3/2558
มติ ครั้งที่

31 พ.ค. 2559

กุง

กุงกามแดง

11

2/2559
มติ ครั้งที่

31 พ.ค. 2559

กุง

12

2/2559
กอนป 2548

13

มติ ครั้งที่

Trachemys scripta elegans

***งดการนําเขา

หมายเหตุ

-

ไมอนุญาตใหนําเขา

กอนจัดตั้ง IBC จํากัดปริมาณปละ 4000 ตัว มติเห็นวารุกรานและกินไขเตาพื้นเมือง ปจจุบันมีแพรพันธุมากในไทย

ไมมีอํานาจหนาที่พิจารณาการขอนําเขาปลาเรนโบวเทราท จึงมีมติใหสวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง ติดตอให
คําแนะนําผูขอนําเขาฯ ใหทําหนังสือขอนําเขาถึงคณะกรรมการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งใหขอมูลดานมาตรการ
ปองกันโรคและปองกันการหลุดรอดลงในแหลงน้ําธรรมชาติ
อาจเปนพาหะเชื้อไวรัสสูอุตสาหกรรมเลี้ยงกบของไทย

พิจารณาการควบคุมเครย จากการประชุมหารือ 25 ม.ค.2548 มติไมสมควรใหนําเขา โดยใช พรบ.ประมง มาตรา 53 และ 54 ควบคุมการนําเขา

Palaemon scarletti

ฟชในไทย
ไมอนุญาตใหนําเขา

รายละเอียดไมเพียงพอ ไมระบุ specie

Cherax quadricarinatus

Cherax quadricarinatus (redclaw crayfish)

ไมอนุญาตใหนําเขา

กุงกามแดงเปนสัตวาต
น างถิ่นในบัญชีที่ ๒

Crayfish

Cherax albidus

Cherax albidus Clark, 1936

ชะลอการนําเขา

เปนสัตวน้ําควบคุมตามประกาศกรมประมง

กุงกามแดง

Crayfish

Cherax cainii

Cherax cainii Austin and Ryan, 2002

ชะลอการนําเขา

เปนสัตวน้ําควบคุมตามประกาศกรมประมง

ทาก

ทากทะเล

Black borid / The Sea Slug

Polycera atra

Polycera atra
MacFarland, 1905

ไมอนุญาตใหนําเขา

23 เม.ย.2552

ปลิง

ปลิงยา

European Medicinal Leech

Hirudo medicinalis

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

ไมอนุญาตใหนําเขา

14

2/2552
มติ ครั้งที่

5 เม.ย. 2555

ปู

ลูกปูขน

Chinese mitten crab

Eriocheir sinensis

Eriocheir sinensis

15

1/2555
มติ ครั้งที่

2 เม.ย.2551

หอย

หอยทาก (ไข)

Gros-gris

Helix aspersa maxima

16

2/2551
มติ ครั้งที่

18 ก.พ. 2558

หอย

หอยมุกน้ําจืด

Trangle Mussel

17

1/2558
กอนป 2548

ปลา

ปลาหนวดตัวดํา

18

มติ ครั้งที่

ปลา

ปลาดุกปากกวาง

3/2555

21 ธ.ค. 2555

ตามอนุสัญญา CITES และประกาศกระทรวทรัพยฯ

-

ไดนําเขามาแลว คณะกรรมการฯ จึงมีมติรับทราบ และควรหาแนวทางควบคุมสัตวน้ําตางถิ่นประเภทมีแนวโนมรุกรานสูง

Helix aspersa maxima
Taylor, 1883

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวบก ปรับตัว+อัตราการแพรกระจายสูง และมีวิวัฒนาการเปนสายพันธุใหม แพรกระจายไดเองตามธรรมชาติ เปน
ศัตรูพืช, intermediate host ของกลุมพยาธิใบไม

Hyriopsis cumingi

Hyriopsis cumingii (Lea, 1852)

ไมอนุญาตใหนําเขา

อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศนหากมีตวั ออนหอยหลุดรอดลงสูแหลงนาธรรมชาติ หรือกอใหเกิดโรคระบาดขึ้น

Novia zapato/Black catfish

Trachycorystes trachycorystes

Trachycorystes trachycorystes (Valenciennes, 1840)

ไมอนุญาตใหนําเขา

Orgre Catfish

Asterophysus batrachus

Asterophysus batrachus Kner, 1858

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) กินปลาขนาดใหญกวาปากของมันได

ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.

19

มติ ครั้งที่

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

ปลา

ปลาสวายลายไม

Driftwood Novia Catfish

Tetranematichthys wallacei

Tetranematichthys wallacei Vari & Ferraris, 2006

ไมอนุญาตใหนําเขา

20

3/2555
กอนป 2548

ปลา

ปลาวูลฟฟช

Wolf fish /Common trahira

Hoplias malabaricus

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

ไมอนุญาตใหนําเขา

21

กอนป 2548

ปลา

ปลาจระเขปากยาว

Long nose gar

Lepisosteus osseus

Lepisosteus osseus (Linnaeus, 1758)

ไมอนุญาตใหนําเขา

22

กอนป 2548

ปลา

ปลาจระเขอะลิเก
เตอร

Aligator gar

Lepisosteus spatula

Atractosteus spatula (Lacepède, 1803)

ไมอนุญาตใหนําเขา

23

มติ ครั้งที่

4 ม.ค.2550

ปลา

Gars (Lepisosteidae)

Lepisosteus oculatus

Lepisosteus oculatus Winchell, 1864

ไมอนุญาตใหนําเขา

นิสัยดุราย มีรายงานวาเคยกัดคนที่จันทบุรี

24

1/2550
มติ ครั้งที่

ปลาในการ, ปลา
จระเข

31 ส.ค.2553

ปลา

Chinese muddy loach

Misgurnus mizolepis

Misgurnus mizolepis Günther, 1888

ไมอนุญาตใหนําเขา

25

3/2553
มติ ครั้งที่

100 of the World's worst Invasive Alien Species เปนพาหะของปรสิต monogean ชนิด Gyrodactylus
macracanthus ในออสเตรเลีย

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอสี

Tanganyika Giant cichlid

Boulengerochromis microlepis

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator)

26

3/2555
มติ ครั้งที่

Boulengerochromis microlepis (Boulenger,
1899)

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอรลาย

Royal panaque

Panaque nigrolineatus

Panaque nigrolineatus (Peters, 1877)

ไมอนุญาตใหนําเขา

27

1/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

Truo glid nuggot

Parancustrus aurantiacus

Parancistrus aurantiacus (Castelnau, 1855)

ไมอนุญาตใหนําเขา

28

1/2548
มติ ครั้งที่

ปลาซัคเกอรลาย
เหลือง

16 มิ.ย. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอร

Banded pleco

Peckoltia sp.

Peckoltia sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

29

4/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอรผเี สื้อ

China plecostomus

Beaufortia levetti

Beaufortia leveretti (Nichols & Pope, 1927)

ไมอนุญาตใหนําเขา

30

1/2548
มติ ครั้งที่

31 ส.ค.2553

ปลา

ปลาซัคเกอร

Hypostomus luteus

Hypostomus luteus (Godoy, 1980)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลามีพฤติกรรมกาวราว สงผลกระทบตอระบบนิเวศน

31

3/2553
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาจาระเม็ดเผือก

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนอันตรายตอคน แยงและทําลายถิ่นอาศัยปลาพื้นเมือง

32

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาผีลาย

Banded Knifefish

Gymnotus carapo

Colossoma macropomum (Cuvier, 1816)
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758

ไมอนุญาตใหนําเขา

นิสัยคอนขางดุราย มีอวัยวะสรางกระแสไฟฟา

33

3/2555
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาไทเกอรแคท

Tiger catfish / Tiger sorubim

Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)

ไมอนุญาตใหนําเขา

หากหลุดสูแหลงน้ําอาจทําความเสียหายแกปลาทองถิ่น

34

1/2548
มติ ครั้งที่

31 ส.ค.2553

ปลา

Korean bullhead /Yellow catfish Pseudobagrus fulvidraco

Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846)

ไมอนุญาตใหนําเขา

35

3/2553
มติ ครั้งที่

กลุมปลากินเนื้อ หากหลุดสูแหลงน้ําธรรมชาติอาจแพรขยายพันธุ แกงแยงอาหาร เกิดผลกระทบกับชนิดพันธุพื้นเมือง เปน
พาหะปรสิต 4 ชนิด เสี่ยงเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาชอนเข็ม

Spotted Pike Characin

Boulengerella maculata

Boulengerella maculata (Valenciennes, 1850)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator)

36

3/2555
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาจิ้งจกลายเสือ

Chinese flying tiger

Vanmanenia pingchochowensis Vanmanenia pingchowensis (Fang, 1935)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ขอมูลไมเพียงพอ

37

1/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาจิ้งจกหินออน

Marble flying tiger

Linparhomaloptera disparis

Liniparhomaloptera disparis (Lin, 1934)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ขอมูลไมเพียงพอ

38

1/2548
มติ ครั้งที่

28 ก.พ. 2548

ปลา

ปลาหลดจีนแถบดํา Chinese spiny eel

Sinobdella sinensis

Sinobdella sinensis (Bleeker, 1870)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ขอมูลไมเพียงพอ

1/2548

21 ธ.ค. 2555

ชื่อไทย

Pacu/Cachama

Colossoma macropomum

เปนสัตวน้ําผูลา (predator)

ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

39

มติ ครั้งที่

16 มิ.ย. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอร

Reddish pleco

Chaetostoma nudirostre

Chaetostoma nudirostre Lütken, 1874

ไมอนุญาตใหนําเขา

40

4/2548
มติ ครั้งที่

16 มิ.ย. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอร

Xenocara

Chaetostoma pearsei

Chaetostoma pearsei Eigenmann, 1920

ไมอนุญาตใหนําเขา

41

4/2548
มติ ครั้งที่

16 มิ.ย. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอร

Ancistrinae sp.

ancistrinae

ไมอนุญาตใหนําเขา

42

4/2548
มติ ครั้งที่

31 ส.ค.2553

ปลา

ปลาซัคเกอร

Ancistrus sp.

43

3/2553
มติ ครั้งที่

16 มิ.ย. 2548

ปลา

ปลาซัคเกอร

Whiptail catfish

Lorcaria parva

44

4/2548
มติ ครั้งที่

20 มี.ค.2550

ปลา

ปลาซัคเกอร

Loricaria whiptail

Loricaria sp colombia

45

2/2550
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

46

3/2555
มติ ครั้งที่

14 ม.ค.2553

ปลา

47

1/2553
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

48

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

49

3/2555
มติ ครั้งที่

31 พ.ค. 2559

ปลา

50

2/2559
มติ ครั้งที่

15 ก.ย.2549

51

3/2549
มติ ครั้งที่

22 พ.ย.2551

ปลา

52

5/2551
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

53

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

54

3/2555
มติ ครั้งที่

ไมอนุญาตใหนําเขา

หมายเหตุ

ขนาดใหญเมื่อโตเต็มวัย ดูดกินตามพื้น รวมทั้งไขปลา ทําลายระบบนิเวศน ปลาพื้นเมืองได มีเกราะหนา ทําลายยาก

ปลามีพฤติกรรมกาวราว สงผลกระทบตอระบบนิเวศน

Ancistrus sp.
Rineloricaria parva (Boulenger, 1895)

ไมอนุญาตใหนําเขา
ไมอนุญาตใหนําเขา

กลุมปลาซัคเกอร

Loricaria or sp colombia
Rasboroides vaterifloris (Deraniyagala, 1930)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลาบางสายพันธุในสกุลนี้จะแขงขันกับปลาพื้นเมืองหรือทําลายสภาพแวดลอม สามารถกวนตะกอน ลดความใสของน้ํา
และยากที่พืชจะเจริญเติบโต

Golden mandarin fish /Leopard Siniperca scherzeri
mandarin fish

Siniperca scherzeri Steindachner, 1892

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในญี่ปุน ปลาสองน้ํา, Predator, อาจเปน Compititor ปลาในบานเรา

ปลาสคอมบิรอยด,
ปลาอีโตเงิน

Largemouth Characin/Payara

Hydrolycus scomberoides

Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) และมีฟนแหลมคม

ปลาดุกหนามลาย

Marble Rip-Saw

Megalodoras uranoscopus

Megalodoras uranoscopus (Eigenmann &
Eigenmann, 1888)

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Megalodoras irwini) เปนสัตวน้ําผูลา (predator)

Barcoo Grunter/ Jade perch

Scortum barcoo

Scortum barcoo (McCulloch & Waite, 1917)

Rainbow shrimp

Caridina sp.

Caridina

ไมอนุญาตใหนําเขา

ตามมติ 1/2548 28 ก.พ.2548

Tiger fish

Hydrocynus vittatus

Hydrocynus vittatus Castelnau, 1861

ไมอนุญาตใหนําเขา

Predator

ปลาโกไลแอด

Giant tiger fish

Hydrocynus goliath

Hydrocynus goliath (Boulenger, 1898)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) และมีฟนแหลมคม

ปลา

ปลาอมาทัช

Aramatus

Hydrolycus armatus

Hydrolycus armatus (Jardine, 1841)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) และมีฟนแหลมคม

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอไพคเหลือง Yellow Pike Cichlid

Crenicichla sp.

Crenicichla sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

55

3/2555
มติ ครั้งที่

22 พ.ย.2550

ปลา

ปลาสเตอรเจียน

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser gueldenstaedtii

ชะลอการนําเขา

56

1/2551
มติ ครั้งที่

Russian sturgeons /
Danube sturgeon

22 พ.ย.2550

ปลา

ปลาสเตอรเจียน

Sterlet sturgeon

Acipenser ruthenus

Acipenser ruthenus

ชะลอการนําเขา

57

1/2551
มติ ครั้งที่

จนกวากรมประมงจะไดขอมูลทางวิชาการเพื่อใชเปนบรรทัดฐานอางอิงประกอบพิจารณาการขออนุญาตนําเขา เนื่องจาก
เสี่ยงกระทบตอระบบนิเวศในธรรมชาติ

22 พ.ย.2550

ปลา

ปลาสเตอรเจียน

Beluga sturgeon

Huso huso

Huso huso

ชะลอการนําเขา

จนกวากรมประมงจะไดขอมูลทางวิชาการเพื่อใชเปนบรรทัดฐานอางอิงประกอบพิจารณาการขออนุญาตนําเขา เนื่องจาก
เสี่ยงกระทบตอระบบนิเวศในธรรมชาติ

1/2551

ปลาซิว

Pearly rasbora

Rasboroides vaterifloris

ชะลอการนําเขา

กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวนาจืด รวบรวมและสรุปขอมูลการศึกษาวิจัยความเสี่ยงฯ ที่ยังเปนประเด็น
ปญหา

จนกวากรมประมงจะไดขอมูลทางวิชาการเพื่อใชเปนบรรทัดฐานอางอิงประกอบพิจารณาการขออนุญาตนําเขา เนื่องจาก
เสี่ยงกระทบตอระบบนิเวศในธรรมชาติ

ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.

58

มติ ครั้งที่

10 มิ.ย.2551

ปลา

59

3/2552
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

60

4/2554
มติ ครั้งที่

24 ก.ย.2551

ปลา

61

4/2554
มติ ครั้งที่

22 พ.ย.2551

62

5/2551
มติ ครั้งที่

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

Tigris kingfish

Cyprinion macrostomus

Cyprinion macrostomum Heckel, 1843

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลาหมอสี

Featherfin cichlid

Cyathopharynx fucifer

Cyathopharynx furcifer (Boulenger, 1898)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลากะพงเหลือง

Coal grunter/yellow snapper

Hephaestus carbo

Hephaestus carbo (Ogilby & McCulloch, 1916)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ตองการขอมูลเพิ่มเรื่องความเสี่ยงอันตรายในนิเวศแหลงน้ําเพื่อประกอบการพิจารณา

ปลา

Tarpon

Megalops atlanticus

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847

ไมอนุญาตใหนําเขา

Predator

22 พ.ย.2551

ปลา

Nile perch

Lates niloticus

Lates niloticus (Linnaeus, 1758)

ไมอนุญาตใหนําเขา

Predator

63

5/2551
มติ ครั้งที่

14 ม.ค.2553

ปลา

Snakehead fish

Ophicephalus argus

Channa argus (Cantor, 1842)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในอเมริกา (invasive alien species)

64

1/2553
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

Chinese Perch/Mandarin fish

Siniperca chuatsi

Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในญี่ปุน ปลาสองน้ํา, Predator, อาจเปน Compititor ปลาในบานเรา

65

4/2554
มติ ครั้งที่

31 ส.ค.2553

ปลา

Homaloptera thamicola

Cryptotora thamicola (Kottelat, 1988)

ไมอนุญาตใหนําเขา

สัตวน้ําตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

66

3/2553
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลา

Catfish

Trichomycterus sp.

Trichomycterus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

67

3/2555
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

ปลาคารพจีน

Chinese hook snout carp

Opsariichys bidens

Opsariichthys bidens Günther, 1873

ไมอนุญาตใหนําเขา

68

4/2554
มติ ครั้งที่

เปนปลาที่มีรายงานวาสรางผลกระทบในตางประเทศ แพรพันธุไดเร็ว เกรงวาจะมีผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตวน้ําพื้นเมืองของไทย

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดทะเล

Sea Catfish/Tete sea catfish

Ariopsis seemanni

Ariopsis seemanni (Günther, 1864)

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Arius seemanni) เปนสัตวน้ําผูลา (predator) ตัวใหญ แกงแยงอาหาร

69

3/2555
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

ปลาโรซี่จีน

Rosy Bitterling

Rhodeus ocellatus ocellatus

70

3/2555
มติ ครั้งที่

71

4/2554
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาชอน

Black striped

Channa sp.

72

3/2555
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

ปลาคารพสกาเรท

Chinese lake gudgeon

73

4/2554
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

ปลาหมอสี

74

4/2554
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

ปลา

75

4/2554
มติ ครั้งที่

21 พ.ย. 2549

76

4/2549
มติ ครั้งที่

20 ก.ย. 2554

4/2554

ปลากะพงดอกไม

ไมอนุญาตนําเขาจนกวาจะมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวาไมรุกรานสัตวน้ําพื้นเมือง มีวิธีควบคุมการหลุดสธรรมชาติ

ไมอนุญาตใหนําเขา

Rhodeus ocellatus (Kner, 1866)
20 ก.ย. 2554

ปลา

ปลาแมวเหลือง

Yellowhead Catfish

Tachysurus fulvidraco (ชื่อเดิม
Pelteobagrus fulvidraco)

ไมอนุญาตใหนําเขา

Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846)
Channa sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

Sarcochclichthys sinensis
sinensis (ชื่อเดิม
Sarcochclichthys sinensis)

Sarcocheilichthys sinensis Bleeker, 1871

ไมอนุญาตใหนําเขา

calvus

Altolamprologus calvus

Altolamprologus calvus (Poll, 1978)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลาหมอสี

tricoti

Benthochromis tricoti

Benthochromis tricoti (Poll, 1948)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลา

ปลาดุก

North African catfish

Clarias gariepinus

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลา

ปลาหมอสี

Black Chinned Xenotilapia

Xenotilapia melanogenys (ชื่อ Xenotilapia melanogenys (Boulenger, 1898)
เดิม Enantiopus melanogenys )

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

ปรับตัวไดดใี นสิ่งแวดลอมตางๆ ทําใหแพรขยายจํานวนไดรวดเร็วกวาชนิดอื่นที่อยูในสภาวะแวดลอมเดียวกัน เกรงวาจะ
สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําพื้นเมืองของไทย

ขอนําเขา กปม.ขอเก็บ ตย.ครีบ+แจงผลการวิจัย+ทําลายหากผลไมดี หรือไมวิจัยตอไปพรอมเก็บซากให กปม.ตรวจ

ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

77

มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาซิลเวอไพค

Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) และมีฟนแหลมคม

78

3/2555
มติ ครั้งที่

Silver Pike Characin/ Red-tailed Acestrorhynchus falcatus
Freshwater Barracuda

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดโลมา

Ageneiosus marmoratus

Ageneiosus marmoratus Eigenmann, 1912

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) กินปลาขนาดใหญกวาปากของมันได

79

3/2555
มติ ครั้งที่

Dolphin Catfish/Bottlenose
catfish

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอนกยูง

Cichla orinocensis

Cichla orinocensis Humboldt, 1821

ไมอนุญาตใหนําเขา

มีผลกระทบในสหรัฐทําใหปลาพื้นเมืองลดลง 25 %

80

3/2555
มติ ครั้งที่

Peacock Cichlid/Orinoca
peacock bass

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาไหลไฟฟา

Electric Eel

Electrophorus electricus

Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลอยไฟฟาแรงขนาด 800 โวลต มีรายงานผูเสียชีวิตเนื่องจากถูกปลาชนิดนี้ปลอยกระแสไฟฟาใส

81

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดจุดเล็ก

Bolt Catfish

Aguarunichthys torosus

Aguarunichthys torosus Stewart, 1986

ไมอนุญาตใหนําเขา

82

3/2555
มติ ครั้งที่

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยง
อาหารกับปลาพื้นเมืองได

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอสี

Geophagus sp.

Geophagus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

83

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดเงิน

Silver Catfish/Kumakuma

Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein,
1819)

ไมอนุญาตใหนําเขา

มีรายงานวาเคยพบลิงในกระเพาะอาหาร

84

3/2555
มติ ครั้งที่

Brachyplatystoma
filamentosum

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดลายบั้ง

Blotch Catfish/Zebra catfish

Brachyplatystoma juruense

Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)

ไมอนุญาตใหนําเขา

85

3/2555
มติ ครั้งที่

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยง
อาหารกับปลาพื้นเมืองได

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดหัวแบน

Brachyplatystoma platyne

Brachyplatystoma platynemum Boulenger, 1898

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยง
อาหารกับปลาพื้นเมืองได

86

3/2555
มติ ครั้งที่

Flathead Catfish/Slobbering
catfish

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดสีฟา

Blue Catfish/Laulao catfish

Brachyplatystoma vaillantii

Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)

ไมอนุญาตใหนําเขา

87

3/2555
มติ ครั้งที่

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยง
อาหารกับปลาพื้นเมืองได

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดซีบรา

Brachyplatystoma tigrinum

Brachyplatystoma tigrinum (Britski, 1981)

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Merodontotus tigrinus) เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา
โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยงอาหารกับปลาพื้นเมืองได รบกวนที่อยูอาศัยของปลาเล็ก

88

3/2555
มติ ครั้งที่

Zebra Catfish/Tigerstriped
catfish
Up

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาปกเปา

Puffer Fish/Banded puffer

Colomessus psittacus

Colomesus psittacus (Bloch & Schneider, 1801)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator)

89

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดจุดใหญ

Vulture Catfish

Calophysus macropterus

Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)

ไมอนุญาตใหนําเขา

90

3/2555
มติ ครั้งที่

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยง
อาหารกับปลาพื้นเมืองได

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาขวานบิน

Hatchetfish

Carnegiella spp.

Carnegiella spp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

91

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอเอิรธอีเตอร Earth Eater Cichlid

Satanoperca sp.

Satanoperca sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

92

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดมาเบิ้ล

Marble Catfish

Leiarius marmoratus

Leiarius marmoratus (Gill, 1870)

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Sciades marmoratus) เปนสัตวน้ําผูลา (predator) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นในแหลงน้ํา
โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีอาหารจํากัด เกิดการแกงแยงอาหารกับปลาพื้นเมืองได รบกวนที่อยูอาศัยของปลาเล็ก

93
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาดุกหนามขาว

Sturgeon Catfish

Leptodoras juruensis

Leptodoras juruensis Boulenger, 1898

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Leptodoras juruense) เปนสัตวน้ําผูลา (predator)
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3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดหางแดง

Red Tail Catfish

Phractocephalus hemiliopterus Phractocephalus hemioliopterus (Bloch &

ไมอนุญาตใหนําเขา

กินปลาขนาดเล็กกวาหรือใหญกวาได ดวยการกลืนเขาไปทั้งตัวโดยไมเคี้ยว

3/2555

Schneider, 1801)

ลําดับ

ตามมติการ
ประชุม ครั้งที่ วันที่ประชุม ประเภทสัตวน้ํา
/ ป พ.ศ.

ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ลิ้งคเวปไซต

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดคางคก

Toad Catfish

Zungaro zungaro

Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Pseudopimelodus zungaro) เปนสัตวน้ําผูลา (predator) มีลําตัวใหญ
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3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดปากเปด

Duckbill catfish

Sorubim lima

Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) มีฟนแข็งแรง
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดพลานิเซป

Firewood catfish

Sorubimichthys planiceps

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator)
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3/2555
มติ ครั้งที่

Sorubimichthys planiceps (Spix & Agassiz,
1829)

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาสอด

Hi-Fin Hawaii Variatus Platy

Xiphophorus variatus

Xiphophorus variatus (Meek, 1904)

ไมอนุญาตใหนําเขา

ปลาสกุลนี้เปนอันตรายตอตัวออนของสัตวพื้นเมือง กินตัวออนกบ ลูกปลา และตัวออนแมลง

99

3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาดุกหนามดํา

Black Rip-Saw catfish

Oxydoras niger

ไมอนุญาตใหนําเขา

(ชื่อที่ขอนําเขาเดิมคือ Pseudodoras niger) เปนสัตวน้ําผูลา (predator) มีลําตัวใหญ
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3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

Pterodoras granulosus

ไมอนุญาตใหนําเขา

เปนสัตวน้ําผูลา (predator) มีลําตัวใหญ

101

3/2555
มติ ครั้งที่

ปลาดุกหนามน้ําตาล Brown Rip-Saw
catfish/Granulated catfish

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาบู

Goby

Gobioides sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมอแคระ

Dwarf cichlid

Apistogramma sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาดินสอ

Pencilfish type II

Nannostomus sp.

Nannostomus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลา

Rivulus sp.

Rivulus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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3/2555
มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาเฮ็มมิโอดัส

Hemiodus sp.

Hemiodus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลากดหัวเสียม

Shovel nose

Sperata sp.

Sperata sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

ปลา

ปลาหมาปาแดง

Red Wolf fish

Erythrinus sp.

Erythrinus sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)
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มติ ครั้งที่

21 ธ.ค. 2555

กระเบน

ปลากระเบนมุก

Pearl Stingray

Potamotrygon sp.

Potamotrygon sp.

ไมอนุญาตใหนําเขา

ชื่อชนิดมีความคลุมเครือ (sp. หรือ spp.)

3/2555

Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821)

