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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานสินค�าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าท่ีดี 

สําหรับฟาร"มผลิตลูกกุ�งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป-นมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห7ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว7าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ"
ออกกฎกระทรวงไว� ดังต7อไปน้ี 

 
ข�อ ๑๑  กฎกระทรวงน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสองร�อยเจ็ดสิบวันนับแต7วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป-นต�นไป 
 
ข�อ ๒  ให�มาตรฐานสินค�าเกษตร เลขท่ี มกษ. ๗๔๓๒ - ๒๕๕๘ ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ" เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค�าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว"นํ้าท่ีดีสําหรับฟาร"มผลิตลูกกุ�งขาวแวนนาไมปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป-นมาตรฐานบังคับ 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว7าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ" 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน�า ๒๓/๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเลี้ยงกุ�งขาวแวนนาไม
ในประเทศไทยประสบปDญหาเร่ืองโรคกุ�ง โดยเฉพาะอย7างย่ิงโรคเอเอชพีเอ็นดี (AHPND) หรือ acute 
hepatopancreatic necrosis disease) ในลูกกุ�งขาวแวนนาไมซึ่งก7อให�เกิดความเสียหายแก7ผู�เลี้ยง
กุ�งขาวแวนนาไมเป-นอย7างมากจึงจําเป-นต�องมีการควบคุมการเพาะลูกกุ�งขาวแวนนาไม เพ่ือปZองกัน
ไม7ให�มีการถ7ายทอดโรคจากพ7อแม7พันธุ"มาสู7ลูกกุ�งขาวแวนนาไม และควบคุมไม7ให�มีการแพร7กระจาย
ของโรคในฟาร"มผลิต โดยกําหนดเกณฑ"การปฏิบัติที่ดีสําหรับฟาร"มผลิตลูกกุ�งขาวแวนนาไมในส7วนการ
เพาะลูกกุ�งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส ในการน้ี ได�มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ" เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานสินค�าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าท่ีดีสําหรับฟาร"มผลิตลูกกุ�งขาว
แวนนาไมปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได�มีการดําเนินการรับฟDงความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ7มผู�มีส7วนได�เสียหรือผู�มี
ประโยชน"เกี่ยวข�องครบถ�วนตามความในมาตรา ๑๘ แห7งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล�ว สมควรกําหนดมาตรฐานสินค�าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้าท่ีดี
สําหรับฟาร"มผลิตลูกกุ�งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป-นมาตรฐานบังคับ  จึงจําเป-นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


