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กฎกระทรวง 
กําหนดสัตว�นํ้าท่ีห�ามมีไว�ในครอบครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖๔ แห-งพระราช

กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกกฎกระทรวงไว� 
ดังต-อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�สัตว�นํ้าดังต-อไปน้ี เป4นสัตว�นํ้าท่ีห�ามผู�ใดมีไว�ในครอบครอง 
(๑) ปลาป9รันยาท่ีมีชีวิตในสกุล (Genus) Serrasalmus สกุล (Genus) Rooseveltiella 

และสกุล (Genus) Pygocentrus ทุกชนิดและทุกขนาด รวมท้ังไข-และนํ้าเช้ือของปลาดังกล-าว 
(๒) ปลาไหลไฟฟCาท่ีมีชีวิตในสกุล (Genus) Electrophorus ทุกชนิดและทุกขนาด 

รวมท้ังไข-และนํ้าเช้ือของปลาดังกล-าว 
(๓) ปลาดุกไฟฟCาท่ีมีชีวิตในสกุล (Genus) Malapterurus และสกุล (Genus) 

Paradoxoglanis ทุกชนิดและทุกขนาด รวมท้ังไข-และนํ้าเช้ือของปลาดังกล-าว 
 
ข�อ ๒  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว�นํ้าตามข�อ ๑ อยู-ในวันก-อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ี

ใช�บังคับ ให�นําสัตว�นํ้าน้ันส-งมอบให�แก-พนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ข�อ ๓  ความในข�อ ๑ และข�อ ๒ มิให�ใช�บังคับแก-การครอบครองสัตว�นํ้าของทาง

ราชการเพ่ือประโยชน�ทางวิชาการ 
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว-าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน�า ๑๙/๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา 
๖๔ แห-งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให�รัฐมนตรีว-าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของสัตว�นํ้าท่ีอาจ
ก-อให�เกิดอันตรายต-อร-างกายมนุษย�หรือต-อสัตว�นํ้าอ่ืน สิ่งแวดล�อมของสัตว�นํ้า ทรัพย�สินของบุคคล
หรือสาธารณสมบัติ เป4นสัตว�นํ้าท่ีห�ามมีไว�ในครอบครอง  จึงจําเป4นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


