
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดยะลา 
เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุม 

ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ(งก(ามแดง หรือกุ(งเครย"ฟ+ช Procambarus charkii หรือ Cherax spp. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยท่ีกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าให(เป4นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว"นํ้าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗๖ แห8งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให(การเพาะเลี้ยงกุ(งก(ามแดง หรือกุ(งเครย"ฟ+ช Procambarus 
charkii หรือ Cherax spp. เป4นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุม และความในมาตรา ๗๗ แห8ง
พระราชกําหนดดังกล8าวบัญญัติห(ามมิให(ผู(ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุมนอกพื้นท่ี
ท่ีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให(เป4นเขตเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง (๓) แห8งพระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดยะลาออกประกาศไว( ดังต8อไปน้ี 
 
ข(อ ๑ ๑ ให(เขตท(องท่ีจังหวัดยะลา เป4นเขตเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า สําหรับกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ(งก(ามแดง หรือกุ(งเครย"ฟ+ช Procambarus clarkii 
หรือ Cherax spp. 

 
ข(อ ๒๒  ประกาศน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต8วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต(นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดลเดช  พัฒนรัฐ 

ผู(ว8าราชการจังหวัดยะลา 
ประธานกรรมการประมงประจําจังหวัดยะลา 

                                                 
๑ ข(อ ๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดยะลา เร่ือง กําหนดเขต

เพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ(งก(ามแดง หรือกุ(งเครย"ฟ+ช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๗๐ ง/หน(า ๑๕/๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดยะลา เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าสําหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ(งก(ามแดง หรือกุ(งเครย"ฟ+ช Procambarus 
clarkii หรือ Cherax spp.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

 
ข(อ ๒  ประกาศน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต8วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต(นไป 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๔๙ ง/หน(า ๑๕/๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
พิมพ"มาดา/ตรวจ 

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

พรวิภา/เพ่ิมเติม 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


