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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 
 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ (๑) และ (๗) แห่งพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่คณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์

ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) อยู่ ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ต้องแจ้งการ
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดประกาศกําหนดพื้นที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม ตามคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม แนบท้ายประกาศนี้ 

กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องแจ้ง
การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดําเนินกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ ๑/๑๒  ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม” หมายความว่า บุคคลหรือนิติ

บุคคลซึ่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax 
spp.) เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป  ทั้งนี้ 
ไม่หมายความรวมถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่รวบรวมและขายเพื่อการบริโภค 

                                                 
๑ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ ข้อ ๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 
 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่มีที่ต้ังแน่นอนและเป็นประจํา 
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการการเพาะพันธ์ุ อนุบาล เลี้ยง สัตว์น้ําควบคุม และให้หมายความรวมถึง 
สถานที่ซึ่งเป็นที่ขายหรือรวบรวมสัตว์น้ําควบคุมที่มิใช่เป็นการขายเพื่อการบริโภคด้วย 

 
ข้อ ๒  เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ

หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ให้กับผู้แจ้ง 

 
ข้อ ๓  ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่น ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

(๑)๓ กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูแผ่นพลาสติก หรือนาข้าว ต้องดําเนินการจัดทํา
ที่ก้ันบริเวณขอบบ่อโดยรอบ โดยจัดวางเป็นแนวเอียงเข้าหาบ่อ และมีความสูงตามแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 
๔๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๒) กรณีการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต ต้องมีผนังบ่อสูงเหนือระดับเก็บกักน้ําไม่น้อยกว่า 
๓๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๓)๔ กรณีการเลี้ยงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงอื่น ๆ เช่น ตู้กระจก กล่อง ลังพลาสติก 
กาละมัง ถัง เป็นต้น ต้องมีที่ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิ
ชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๔) ทางระบายน้ําออกจากที่เพาะเลี้ยงต้องมีระบบป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดง
หรือกุ้งเครย์ฟิชไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๕) ห้ามนํากุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชไปเลี้ยงหรือปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะ 
 
ข้อ ๔๕  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๓ ข้อ ๓(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ ข้อ ๓(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๙ ง/หน้า ๓/๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.๖ คําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

๒.๗ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดง
หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

๓.๘ หนังสือประกอบการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์
ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

๔.๙ แบบรายงานการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๖ คําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 

Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้อง
ปฏิบัติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax 
spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘ หนังสือประกอบการขาย  แลกเปลี่ยนสัตว์น้ํ าควบคุม (กุ้ งก้ามแดงหรือกุ้ ง เครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ แบบรายงานการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus 
clarkii หรือ Cherax spp.) เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๐ 
 

ข้อ ๔  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑ 
 

ข้อ ๒  ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ที ่ขาย แลกเปลี ่ยนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
จ ัดทําหนังสือประกอบการขาย  แลกเปลี่ยนสัตว์น้ํ าควบคุม ( กุ้ งก้ามแดงหรือกุ้ ง เครย์ ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ  Cherax spp.) ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ รับ และจัดทํารายงานการขาย 
แลกเปลี่ยนสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 
เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

       
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒ 
 

ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง/หน้า ๑๐/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง/หน้า ๔/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง/หน้า ๙/๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พิมพ์มาดา/จัดทํา 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/เพิ่มเติม 
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