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พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์
ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ

เขต 1 จ. ตราด

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตพ้ืนท่ีทะเลของรัฐอ่ืน

2. อวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตาอวนเล็ก
กว่า 2.5 เซนติเมตร ประกอบเรือป่ันไฟ 
ท าการประมงในเวลากลางคืน

2. คราดหอย  อวนรุน (มาตรา 67 พรก.การประมง พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2560)

เรือประมงขนาดเล็กว่า 10 ตันกรอส ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ
ตามห้วง ฤดูกาล และตามวงจรชีวิตสัตว์น้ าท่ีเกิดข้ึน

3. อวนลากท่ีใช้ประกอบเรือยนต์ท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. ใช้อวนลากท่ีใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กท่ีใช้เคร่ืองมืออวนลาก 4. เรือประมงพาณิชย์เข้ามาท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. ใช้อวนลากท่ีมีขนาดก้นถุงท่ีมีขนาดช่องตาอวนเล็กกว่าท่ี
ประกาศก าหนด (ประกาศกรมประมง ฉบับลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2558)

เรือประมงมีการน าอวนท่ีมีขนาดก้นถุงเล็กกว่าท่ีก าหนดซุก
ซ่อนไปในเรือ หรือปรับเปล่ียนในทะเล

ความเส่ียงเรือประมงท่ีจะท าการประมงผิดกฎหมายเป็นรายจังหวัด
กองตรวจการประมง

พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ
ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558



2
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

5. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

จ. จันทบุรี

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้ามาท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. คราดหอย โพงพาง และอวนรุน (มาตรา 67 พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลง
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือโพงพางบริเวณปากแม่น้ า และในแม่น้ า ท่ี
ชาวประมงยึดเป็นอาชีพมานาน  คราดหอย อวนรุนประกอบ
เรือยนต์ขนาดเล็กต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท าการประมงในเขต
ทะเลชายฝ่ัง

3. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482
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พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

4. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย (มาตรา 7 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 
2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

จ. ระยอง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรืออวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตาอวน
เล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ประกอบเรือป่ัน
ไฟ ท าการประมงในเวลากลางคืน

2. เรือประมงพาณิชย์เข้ามาท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. เรือประมงไทยเคร่ืองมือเบ็ดลากหมึก มีคนต่างด้าวท า
หน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเรือ (มาตรา 5 ทวิ พรบ.ว่าด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482)

ผู้ประกอบการคนไทย จ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ควบคุมเรือท าการ
ประมง

จ. ชลบุรี

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482



4
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

1. ใช้อวนลากทุกชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามท าการ
ประมงบางส่วนของจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งเล่ียงตัวอ่อน ต้ัง
 แต่เดือน กันยายน ถึง ส้ินกุมภาพันธ์ ของทุกปี (ประกาศ
กระทรวงเกษตร ฯ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2518)

เคร่ืองมืออวนลากทุกชนิดท่ีใช้กับเรือยนต์ ทุกชนิด ทุกขนาด 
ท าการประมงในระยะเวลาท่ีก าหนด

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
   ในเขตทะเลชายฝ่ัง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. เรืออวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตาอวน
เล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ประกอบเรือป่ัน
ไฟ ท าการประมงในเวลากลางคืน

3. เรือประมงอวนลากคานถ่างท าการประมงในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี (ประกาศจังหวัดชลบุรี ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม
 2542)

เรือประมงอวนลากคานถ่าง จากจังหวัดใกล้เคียงเข้าไปท าการ
ประมงในเขตจังหวัดชลบุรี

1. ใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้ามท า
การประมง  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี  
(ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

5. ใช้อวนลากท่ีใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กท่ีใช้เคร่ืองมืออวนลาก

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558



5
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

2. เรือประมงไทยเคร่ืองมือเบ็ดลากหมึก และอวนจมปู มีคน
ต่างด้าวท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเรือ (มาตรา 5 ทวิ พรบ.ว่า
ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482)

ผู้ประกอบการคนไทย จ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ควบคุมเรือท าการ
ประมง

จ. ฉะเชิงเทรา

1. อวนรัง ท าการประมง (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2517)

เป็นการใช้อวนก้ันเพ่ือจับสัตว์น้ า บริเวณชายฝ่ังทะเล 1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558



6
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ 
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. โพงพาง และอวนรุน (มาตรา 67 พรก.การประมง พ.ศ. 
2558)

เคร่ืองมือโพงพางบริเวณปากแม่น้ า และในแม่น้ า อวนรุน
ประกอบเรือยนต์ขนาดเล็กต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. ลอบพับได้ (มาตรา 67 พรก.การประการประมง พ.ศ. 
2558)

การใช้เคร่ืองมือลอบพับได้ ในเขตพ้ืนท่ีทะเลชายฝ่ัง

5. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

6. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

7. คราดหอยประกอบเรือกลท าการประมง (ประกาศ
กระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

ใช้เคร่ืองมือคราดหอยประกอบเรือกลท าการประมง

จ. สมุทรปราการ

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558



7
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

2. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

4. คราดหอย  อวนรุน   (มาตรา 67 พรก.การประมง พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2560)

เรือประมงขนาดเล็กว่า 10 ตันกรอส ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ
ตามห้วง ฤดูกาล และตามวงจรชีวิตสัตว์น้ าท่ีเกิดข้ึน

5. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

จ. สมุทรสาคร

1. อวนรัง ท าการประมง (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2517)

เป็นการใช้อวนก้ันเพ่ือจับสัตว์น้ า บริเวณชายฝ่ังทะเล 1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558



8
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

4. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 15 มิถุนายน  ถึง 15 สิงหาคม ของ
ทุกปี  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามไว้ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัย
อ่อน ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

จ. สมุทรสงคราม

1. อวนรัง ท าการประมง (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2517)

เป็นการใช้อวนก้ันเพ่ือจับสัตว์น้ า บริเวณชายฝ่ังทะเล 1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558



9
พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. เคร่ืองมือโพงพาง  (มาตรา 67 พรก.การประการประมง 
พ.ศ. 2558)

การใช้เคร่ืองมือโพงพางในแม่น้ า และบริเวณปากแม่น้ า

5. อวนรุน ลอบพับได้ และคราดหอย(มาตรา 67 พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลง
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือลอบพับได้ คราดหอย อวนรุนประกอบเรือยนต์ขนาด
เล็กต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

6. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 15 มิถุนายน  ถึง 15 สิงหาคม ของ
ทุกปี  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

จ. เพชรบุรี

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมือประมงทุกชนิดท าการประมงหอยสองฝาใน
เขตพ้ืนท่ีบางส่วนของอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
(ประกาศจังหวัด ฯ ฉบับลงวันท่ี 18 กันยายน 2551)

ชาวประมงลักลอบใช้เคร่ืองมือท าการประมงหอยสองฝาใน
พ้ืนท่ีห้าม

3. อวนรุน ลอบพับได้ และคราดหอย(มาตรา 67 พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลง
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือลอบพับได้ คราดหอย อวนรุนประกอบเรือยนต์ขนาด
เล็กต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. อวนรัง ท าการประมง (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2517)

เป็นการใช้อวนก้ันเพ่ือจับสัตว์น้ า บริเวณชายฝ่ังทะเล

5. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

6. คราดหอยท่ีใช้ประกอบเรือกล (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ
 ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือคราดหอย ประกอบเรือยนต์ขนาดเล็กต่ ากว่า 10 
ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

7. ห้ามใช้เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิด ตามมาตรการห้าม
ท าการประมง  ต้ังแต่ 15 มิถุนายน  ถึง 15 สิงหาคม ของ
ทุกปี  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2560)

ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามไว้ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัย
อ่อน ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
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พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

จ. ประจวบคีรีขันธ์

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 
พฤษภาคม (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 มกราคม 
2550)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. เคร่ืองมืออวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตา
อวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตรประกอบเรือ
ป่ันไฟ ท าการประมงในเวลากลางคืน

3. การท าการประมงด้วยเคร่ืองมืออวน
ลากคู่โดยการจับคู่ของลากเด่ียวสองล า

3. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวง ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. คราดหอย ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือคราดหอย ประกอบเรือยนต์ขนาดเล็กต่ ากว่า 10 
ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

5. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

จ.ชุมพร

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482
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พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง จากระบบติดตามเรือ
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 
พฤษภาคม(ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
มกราคม 2550)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1.เรือประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง

3. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. เคร่ืองมืออวนลากท าการประมงในเขต
ทะเลชายฝ่ัง

3. เคร่ืองมืออวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตา
อวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตรประกอบเรือ
ป่ันไฟ ท าการประมงในเวลากลางคืน

4. เคร่ืองมือลอบพับได้ (มาตรา 67 พรก.การประการประมง
 พ.ศ. 2558)

การใช้เคร่ืองมือลอบพับได้ ในเขตพ้ืนท่ีทะเลชายฝ่ัง

5. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
เขต ๒ จ.สงขลา

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังโดย
เด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. โพงพาง ลอบพับได้  อวนรุน (มาตรา 67 พรก.การประมง
 พ.ศ. 2558 )

เรือประมงขนาดเล็กว่า 10 ตันกรอส ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ
ตามห้วง ฤดูกาล และตามวงจรชีวิตสัตว์น้ าท่ีเกิดข้ึน

สุราษฎร์ธานี

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 
พฤษภาคม (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
มกราคม 2550)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ
ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   

          ระบบติดตามเรือ

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. อวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตาอวนเล็ก
กว่า 2.5 เซนติเมตร ประกอบเรือป่ันไฟ 
ท าการประมงในเวลากลางคืน

3. ลอบพับได้อวนรุนและคราดหอยท่ีใช้ประกอบเรือยนต์ 
(มาตรา 67 พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เรือประมงพ้ืนบ้านขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอสปรับเปล่ียน
เคร่ืองมือตามฤดูกาล

4. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

จ. นครศรีธรรมราช

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

2. อวนล้อมจับท่ีมีขนาดช่องตาอวนเล็ก
กว่า 2.5 เซนติเมตร ประกอบเรือป่ันไฟ 
ท าการประมงในเวลากลางคืน

2. โพงพาง ลอบพับได้ อวนรุน และคราดหอย (มาตรา 67 
พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงเกษตร ฯ
 ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560)

เคร่ืองมือโพงพางบริเวณปากแม่น้ า และในแม่น้ า คราดหอย 
อวนรุนประกอบเรือยนต์ขนาดเล็กต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท า
การประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

ปัตตานี

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ลากเด่ียวจับคู่ใช้เคร่ืองมืออวนลากคู่

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

2. เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ (มาตรา 67 พรก.
การประมง พ.ศ.2558)

ใช้เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ ในทะเล

3. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

จ. นราธิวาส

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. ลากเด่ียวจับคู่ใช้เคร่ืองมืออวนลากคู่

2. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

2. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

เขต 3 จ.กระบ่ี

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ในพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2551)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1. ลากเด่ียวจับคู่ใช้เคร่ืองมืออวนลากคู่

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

3. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

5. เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ (มาตรา 67 พรก.
การประมง พ.ศ.2558)

ใช้เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ ในทะเล

จ. ตรัง

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ในพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2551)

ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ า
ในฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ มาตรา 67 พรก.
การประมง พ.ศ.2558

ใช้เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ ในทะเล

4. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เรือประมงพ้ืนบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
30 ตันกรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

จ. พังงา

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558



19

ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ในพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2551)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. เคร่ืองมืออวนล้อมจับมีสายมาน ท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เคร่ืองมืออวนล้อมจับมีสายมาน (อวนล้อมจับปลากะตัก) ท า
การประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง เน่ืองจากพ้ืนท่ีเป็นเกาะแก่ง 
และเป็นพ้ืนท่ีแหล่งปลากะตักท่ีส าคัญของฝ่ังทะเลอันดามัน

จ. ภูเก็ต
มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

1. ห้ามใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงภายในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดในช่วง ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ในพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน  (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2551)

ใช้เคร่ืองมือบางชนิดท าการประมงในพ้ืนท่ีคุ้มครองสัตว์น้ าใน
ฤดูปลาท่ีมีไข่ ฯ  ภายในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

3. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เคร่ืองมืออวนล้อมจับมีสายมาน และอวนลาก ท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

จ. ระนอง

1. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เคร่ืองมืออวนล้อมจับมีสายมาน และอวนลาก ท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

2. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

2. เรือประมงไทยเข้าไปท าการประมงใน
น่านน้ าของรัฐอ่ืน

3. เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ (มาตรา 67 พรก.
การประมง พ.ศ.2558)

ใช้เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ ในทะเล

4. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

จ. สตูล

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482

มาตรการท่ีใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
    พ.ศ. 2558
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ความเส่ียงตามพ้ืนท่ี ลักษณะการกระท าผิดของเรือประมง
พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

ความเส่ียงท่ีวิเคราะห์จากลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูกาล สภาพการท าการประมง          พฤติกรรมเส่ียงท่ีวิเคราะห์จาก   
          ระบบติดตามเรือ

1. ห้ามใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยกอวนครอบ ท่ีใช้
ประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้ามตามท่ี
ก าหนด ยกเว้นให้เรือประมงเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีมีขนาดความ
ยาวต้ังแต่ 14 เมตร ลงมาให้ท าการประมงได้ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
 (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2544)

ใช้เคร่ืองมืออวนช้อน หรือ อวนยก อวนครอบ ท่ีใช้ประกอบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนท่ีห้าม

1. เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. เรือประมงไทยเข้าไปท าการประมงใน
น่านน้ าของรัฐอ่ืน

2. การใช้เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง
โดยเด็ดขาด (ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ฉบับลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2559)

เคร่ืองมืออวนล้อมจับมีสายมาน และอวนลาก ท าการประมง
ในเขตทะเลชายฝ่ัง

4. เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ มาตรา 67 พรก.
การประมง พ.ศ.2558

ใช้เคร่ืองมือโพงพาง อวนรุน ลอบพับได้ ในทะเล

5. ห้ามใช้เคร่ืองมือคราดทุกชนิดประกอบเรือยนต์ท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง (ประกาศจังหวัดสตูล ฉบับลงวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2560)

ใช้เคร่ืองมือคราดปลิงประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขต
ทะเลชายฝ่ัง

6. เรือประมงต่างชาติท าการประมงในเขตการประมงไทย 
(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. 2482)

เรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท าการประมงในเขตการ
ประมงไทย

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย   
      พ.ศ. 2482

มาตรการท่ีก าหนดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
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ช่ือกฎหมาย มาตรา การใช้อ านาจ หมายเหตุ
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 9 การเข้าไปในสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบอาชีพการประมง หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการประมง ค าส่ังกระทรวงเกษตร ฯ ท่ี 

907/2559 ลว.7 พ.ย. 2559
11 น าตัวคนงานต่างด้าวท่ีท างานในโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารจัดการการท างานคนต่างด้าว ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดี
64 ท าลายสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หรือต่อสัตว์

น้ าอ่ืน ส่ิงแวดล้อมของสัตว์น้ า ท่ีได้รับจากการส่งมอบ
102 (1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือพนักงานของ

ผู้รับอนุญาตมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอการหรือหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการ
ตามพระราชก าหนดน้ี
(2) เข้าไปในสถานท่ีของผู้ประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
(3) เข้าไปในสถานท่ีประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม
(4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า หรือส่ังให้ผู้
ควบคุมเรือประมงน าเรือประมงเข้าเทียบท่า ข้ึนไปบนเรือประมงเพ่ือควบคุมและตรวจสอบ

(5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท าความผิด
(6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด
(7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือน าไปตรวจสอบ หรือตรวจ
วิเคราะห์
(8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีมีเหตุสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าท่ีห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง

อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายประมง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กองตรวจการประมง
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ช่ือกฎหมาย มาตรา การใช้อ านาจ หมายเหตุ

103 (1) ส่ังให้ผู้ซ่ึงติดต้ังเคร่ืองมือท าการประมง ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงใดๆ ลงในท่ีจับสัตว์น้ าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติผิดไป
จากเง่ือนไขท่ีก าหนดร้ือถอน หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตภายในเวลา
ท่ีก าหนด
(2) ร้ือถอนหรือท าลายเคร่ืองมือท าการประมง ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงใด ๆ ในท่ีจับสัตว์น้ าท่ี
ไม่ได้รับอนุญาต

104 ตรวจเรือประมงตามการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี หรือองค์การระหว่างประเทศท่ีมีอ านาจ
ควบคุมดูแลการท าการประมงในเขตน้ัน

105 (1) เม่ือมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ใดกระท าความผิดหรือเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
ให้บึนทึกข้อมูลการฝ่าฝืนท่ีต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ผู้
ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
(2) ส่ังยึดเคร่ืองมือท าการประมง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ท่ีได้มาจากการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือส่ังกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีมาตรการทางปกครอง หรือ
ลงโทษทางอาญา

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482

9 (1) ตรวจและค้นเรือท่ีใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการท าการประมงโดยละเมิด
พระราชบัญญัติน้ี

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 4

(2) ยึดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประมง เอกสารและวัตถุอ่ืนใด อันพึงใช้เป็นหลักฐานในการกระท า
ผิด ต่อพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังสัตว์น้ าท่ีพบอยู่ในเรือ อันควรสงสัยว่าได้จับในเขตการประมง
ไทย

10 (1) จับและยึดเรือท่ีได้กระท าผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี

(2) พ่วงเรือ หรือบังคับให้ผู้ควบคุมเรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือน าไปยังท่าเรือท่ีใกล้
ท่ีสุด
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ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 10/2558 เร่ือง การ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม

ข้อ 14 ข้ึนตรวจสอบเรือ หรือกักเรือทุกล าท่ีกระท าความผิดตามท่ีก าหนดในค าส่ังน้ี กฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านนน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่า
ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการประมงและการเดินเรือ

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย เร่ือง 
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558

ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 24/2558 เร่ือง การ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (เพ่ิมเติม)

ข้อ 5 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังตามประกาศท่ีออกตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 10/2558

ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 22 เร่ือง การแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 4)

ข้อ 22 ส่ังกักเรือประมง ท่ีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธืการประมงในเขตการประมงไทย ไว้จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามตามค าส่ัง 
คสช.ท่ี 10/2558 และตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี

พระราชบัญญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
 2541

139 (1) เข้าไปในสถานท่ีประกอบการกิจการ หรือส านักงานของนายจ้าง และสถานท่ีท างานของ
ลูกจ้าง เพ่ือตรวจสภาพการท างาน และสภาพการจ้าง

ค าส่ังกระทรวงแรงงาน ฉบับลงวันท่ี 5
 มิถุนายน 2558

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริง 
หรรือให้ส่งส่ิงของ หรือเอกสารท่ีดก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา
(3) มีค าส่ังเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504

จับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดความผิดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 30 กันยายน
 2547
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535

จับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดความผิดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 30 กันยายน
 2547

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. 2456

158 ตรวจบนเรือเพ่ือให้ทราบว่าเรือน้ันได้รับอนุญาตส าหรับเรือแล้วหรือไม่ ค าส่ังกรมเจ้าท่า ท่ี 155/2536 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2536

175 ตรวจเรือให้การใช้เรือเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในใบอนุญาต ** ข้อสังเกต ค าส่ังก าหนดเง่ือนไขให้
ข้าราชการในต าแหน่งท่ีก าหนด ท่ีมี
หน้าท่ีตรวจตราและปราบปรามตาม 
พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 ได้รับ
มอบหมายอ านาจ "เจ้าท่า"

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2481

9 ตรวจว่ามีการใช้เรือประมงโดยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้วหรือไม่ หรือใช้เรือท่ีใบอนุญาตใช้เรือ
ส้ินอายุแล้วหรือไม่

พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ 5 ,56,57 ค้น จับกุม ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนในเรือไทย


