
ล ำดบั
ที่

ขื่อแหล่งน  ำ วัน เดอืน ปี ทีป่ระกำศ ทีต่ั งแหล่งน  ำ หมำยเหตุ

๑
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุท์ีจ่ับสัตว์
น  าบึงขุนทะเล

16 พฤศจิกายน 2510 ต.วัดประดู่ ต.ขุนทะเล ต.มะขามเตี ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(มติทีป่ระชุม ยกเลิก)              
โดยพิจารณาพื นทีท่ีเ่หมาะสม
ก าหนดเป็นทีรั่กษาพันธุสั์ตว์น  า

๒
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุแ์ม่น  าตาปี
หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 พฤศจิกายน 2510 ต.ตลาดอ. เมืองสุราษฎร์ธานี

๓
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุค์ลอง
มะขามเตี ย หน้าวัดหน้าเมือง

16 พฤศจิกายน 2510 ต.มะขามเตี ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี

๔
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุค์ลอง    
ท่ากูบ หน้าวัดใหม่สมหวัง

16 พฤศจิกายน 2510 ต.วัดประดู่ อ. เมืองสุราษฎร์ธานี  (มติทีป่ระชุม แก้ไข ปรับปรุง)

๕
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุ ์         
หน้าห้องสมุดประชาชน สวนสาธารณะศรีตาปี

8 กุมภาพันธ์ 2534 แม่น  าตาปี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ประกำศก ำหนดทีจ่ับสัตว์น  ำประเภททีร่ักษำพืชพันธุ์ ตำมพระรำชบัญญัตกิำรประมง พ.ศ. 2490  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี            



ล ำดบั
ที่

ขื่อแหล่งน  ำ วัน เดอืน ปี ทีป่ระกำศ ทีต่ั งแหล่งน  ำ หมำยเหตุ

ประกำศก ำหนดทีจ่ับสัตว์น  ำประเภททีร่ักษำพืชพันธุ์ ตำมพระรำชบัญญัตกิำรประมง พ.ศ. 2490  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี            

๖
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุแ์หลม     
คุ้งหม้อ

2 มกราคม 2535 แหลมคุ้งหม้อ ม.๒,๕ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์  (มติทีป่ระชุม แก้ไข ปรับปรุง)

๗
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุอ์่าวแหลม
หาดริ น

16 มกราคม 2539 ม.๖ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน

๘
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุ ์           
อ่าวแม่หาดเกาะม้า

16 มกราคม 2539 ม.๗ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน

๙
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุเ์กาะเต่า 
และเกาะนางยวน

16 มกราคม 2539 เกาะเต่าและเกาะนางยวน ม.๒ ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน

๑๐
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุห์ินอ่างวัง

13 สิงหาคม 2539 หินอ่างวัง ม.๒ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย



ล ำดบั
ที่

ขื่อแหล่งน  ำ วัน เดอืน ปี ทีป่ระกำศ ทีต่ั งแหล่งน  ำ หมำยเหตุ

ประกำศก ำหนดทีจ่ับสัตว์น  ำประเภททีร่ักษำพืชพันธุ์ ตำมพระรำชบัญญัตกิำรประมง พ.ศ. 2490  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี            

๑๑
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุเ์กาะมัดแดง

13 สิงหาคม 2539 เกาะมัดแดง ม.๒ ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย

๑๒
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภท ทีรั่กษาพืชพันธุ ์อ่างเก็บ
น  าเขื่อนรัชชประภา

15 พฤศจิกายน 2531 ม.3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน  (มติทีป่ระชุม แก้ไข ปรับปรุง)

๑๓
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุ ์         
คลองกะแดะ หน้าวัดเจริญราษฎร์วราราม

10 สิงหาคม 2503 คลองกะแดะ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ (มติทีป่ระชุม แก้ไข ปรับปรุง)

๑๔

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองก าหนดที่
จับสัตว์น  าประเภททีรั่กษาพืชพันธุ ์       
คลองท่าทองใหม่ หน้าโรงเรียนบ้านปากทับ
ท้อน

10 สิงหาคม 2503 ต.ทุง่กง อ.กาญจนดิษฐ์

(มติทีป่ระชุม ยกเลิก) สภาพพื นที่
เปล่ียนสภาพไปไม่เหมาะแก่การ
รักษาพันธุสั์ตว์น  า

15
ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เร่ือง ก าหนดพื นทีรั่กษาพันธุ์
สัตว์น  า พ.ศ. 2561  บึงขุนทะเล

26 เมษายน 1961 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ตามพิกัดแผนทีแ่นบท้าย


