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ระเบียบกรมประมง 
วาดวยการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตวปา ซากของสัตวปาซ่ึงเปนสัตวนํ้า 

หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาซ่ึงเปนสัตวนํ้า 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

---------------- 
  โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย 
ประจําตัวสัตวปา ซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาซึ่งเปน 
สัตวน้ํา ใหเหมาะสมกับชนิด ประเภทของสัตวปา ซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑ 
ที่ทําจากซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ํา อีกทั้งเปนประโยชนในการตรวจสอบควบคุมของพนักงาน 
เจาหนาที ่อธิบดีกรมประมงจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมประมง  วาดวยการทําเครื่องหมาย 
ประจําตัวสัตวปา ซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตว 
น้ํา พ.ศ. ๒๕๔๑" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  บรรดา กฎ ขอบังคับ คําส่ัง และระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน 
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔  การทําเครื่องหมาย 
  ๔.๑  ผูขออนุญาตเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองซึ่งเปน 
สัตวน้ําตามมาตรา ๑๘ ผูขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปา 
คุมครองซึ่งเปนสัตวน้ําที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๑๙ ผูขออนุญาตคาสัตวปาคุมครอง 
หรือซากของสัตวปาคุมครองซ่ึงเปนสัตวนํ้า หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาคุมครองซ่ึงเปน 
สัตวน้ําที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๒๐ ผูขออนุญาตนําเขาสัตวปาหรือซากของสัตวปาซึ่ง 
เปนสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ําตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ 
ผูขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ ตามที่กําหนดในกฎ 
กระทรวงเปนผูจัดหาเครื่องหมายประจําตัวสัตวปา ซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑที ่
ทําจากซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ํา และดําเนินการทําเครื่องหมายตามวิธีที่กําหนดไวในขอ ๖ 
  เครื่องหมายและวิธีการทําเครื่องหมายตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงาน 
เจาหนาที่กอน 
  ๔.๒ สําหรับการครอบครองสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ซ่ึงเปนสัตวนํ้า ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําเครื่องหมาย 
หรือหลักฐานอื่นตามความเหมาะสมกับชนิด ประเภทของสัตวปาหรือซากของสัตวปานั้นเพื่อเปน 
หลักฐานในการครอบครอง 
 
  ขอ ๕  เคร่ืองหมายตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  ๕.๑ เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 
  ๕.๒ สามารถตรวจสอบไดงาย 
  ๕.๓ เคร่ืองหมายตองปรากฏอยูอยางถาวร 
 
  ขอ ๖  วิธีการทําเครื่องหมาย 
  ๖.๑ สัตวเล้ียงลูกดวยนมใหใชวิธีการอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 
         (๑) ติดเบอรที่ใบห ูหรือครีบอก 
         (๒) ขลิบใบหู 
         (๓) สัก 
         (๔) ตีตราเย็น 
         (๕) ฝงไมโครชิป 
  ๖.๒ สัตวเล้ือยคลานใหใชวิธีตัดเกล็ด หรือฝงไมโครชิป 
  ๖.๓ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใหใชวิธีบันทึกภาพ 
  ๖.๔ ปลา ใหใชวิธีบันทึกภาพ หรือฝงไมโครชิป 
  ๖.๕ ปะการัง ใหใชวิธีการบันทึกภาพ 
  ๖.๖ ซากของสัตวปาซึ่งเปนสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตว 
ปาซึ่งเปนสัตวน้ําใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเลือกวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
          (๑) ติดแผนโลหะ หรือแผนพลาสติก 
          (๒) ติดสติกเกอร หรอืฉลาก 
 
  ขอ ๗  ในกรณีที่ไมอาจทําเครื่องหมายไดตามระเบียบนี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
พิจารณาเลือกทําเครื่องหมายอื่น โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมประมง 
 
  ขอ ๘  ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ 
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          ธํามรงค  ประกอบบุญ 
             อธิบดีกรมประมง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
[รก. ๒๕๔๒/๓๒ง/๒๗/๒๒ เมษายน ๒๕๔๒] 
 
        พรพิมล/พิมพ/แกไข 
        ๒๔ มิ.ย  ๒๕๔๕   
         A+B (C ) 
 
 


