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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
พ.ศ. 2561
โดยที่ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมประมงปรากฏชัดว่า บริเวณทะเลอันดามัน
ในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ดังนั้น เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด
การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี ห้ามมิให้
ผู้ใดทํ าการประมงในพื้ น ที่ บ างส่วนของจังหวัด ภู เก็ต พั งงา กระบี่ และตรัง ตามพื้ น ที่ เส้น ล้อ มรอบ
ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ซึ่งกําหนดเป็นจุดหมายเลข 1 ถึงจุดหมายเลข 8 ดังนี้
จุดหมายเลข 1 เส้นละติจูด 7 องศา 48 ลิปดา 05 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา
24 ลิ ป ดา 45 ฟิ ลิ ป ดาตะวั น ออก จั ง หวั ด ภู เก็ ต แล้ ว ตั ด ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ถึงจุดหมายเลข 2
จุดหมายเลข 2 เส้นละติจูด 7 องศา 53 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา
35 ลิปดา 15 ฟิลิปดาตะวันออก ปลายแหลมหัวล้านของเกาะยาวใหญ่ด้านทิศใต้ จังหวัดพังงา แล้วตัดตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดหมายเลข 3
จุดหมายเลข 3 เส้นละติจูด 7 องศา 39 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา
45 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบิด๊ะนอก จังหวัดกระบี่ แล้วตัดตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดหมายเลข 4
จุดหมายเลข 4 เส้นละติจูด 7 องศา 28 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา
06 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก ด้านทิศใต้ปลายแหลมเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ แล้วตัดตรงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดหมายเลข 5
จุดหมายเลข 5 เส้นละติจูด 7 องศา 12 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา
2 3 ลิ ป ด า 2 4 ฟิ ลิ ป ด าต ะวั น อ อ ก ด้ าน ทิ ศ ใต้ ป ลายแห ลม เกาะต ะลิ บ ง จั ง ห วั ด ต รั ง
ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดหมายเลข 6
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จุดหมายเลข 6 เส้นละติจูด 7 องศา 05 ลิปดา 24 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา
34 ลิปดา 12 ฟิลิปดาตะวันออก หัวแหลมด้านใต้ทางทิศตะวันตกของเกาะสุกร จังหวัดตรัง และตัดตรง
ไปปลายแหลมเกาะสุกรด้านทิศตะวันออก ถึงจุดหมายเลข 7
จุดหมายเลข 7 เส้นละติจูด 7 องศา 04 ลิปดา 48 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา
37 ลิ ป ดา 12 ฟิ ลิ ป ดาตะวั น ออก แล้ ว ตั ด ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เข้ า หาฝั่ ง
ถึงจุดหมายเลข 8
จุดหมายเลข 8 เส้นละติจูด 7 องศา 06 ลิปดา 50 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา
40 ลิ ป ดา 05 ฟิ ลิ ป ดาตะวั น ออก ปลายแหลมหยงสตาร์ อํ า เภอปะเหลี ย น จั ง หวั ด ตรั ง
ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด
ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ความในข้อ ๑ มิให้ใช้บังคับกับกรณีการทําการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทําการประมง
และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร
และทําการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(๒) เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก เฉพาะในเวลากลางวัน ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(3) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่มีช่องตาอวนตั้งแต่ 4.7 เซนติเมตรขึ้นไป มีความยาวอวน
ไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และเครื่องมืออวนติดตาปลา
ที่มีช่องตาอวนตั้งแต่ 4.7 เซนติเมตรขึ้นไป มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา
ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(4) เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง อวนหมึก
(5) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อ น หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า
(เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(6) ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป ใช้ทําการประมงไม่เกิน 300 ลูก
ต่อ เรือ ประมง 1 ลํา ทํ าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และลอบปู ที่ มี ข นาดช่อ งตาท้ อ งลอบตั้ งแต่
2.5 นิ้วขึ้นไป ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(7) ลอบหมึกทุกชนิด
(8) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
(9) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตร มีความกว้างของปากคราด
ไม่ เกิ น 3.5 เมตร ช่ อ งซี่ คราดไม่ น้ อ ยกว่า 1.2 เซนติ เมตร และจํ านวนของเครื่อ งมื อ คราดหอย
ต้องไม่เกิน ๓ อัน (หน่วย) ต่อเรือกล ๑ ลํา ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง โดยต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทําการประมง
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ของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
(10) อวนรุ นเคย โดยต้ องปฏิ บั ติ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ออกตามความใน
มาตรา 68 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
(11) จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก แผงยกปูจักจั่น
(12) เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทําการประมง
(13) การใช้ เรือ ประมงที่ มี ข นาดต่ํ ากว่า 10 ตั น กรอส ที่ ใช้ เครื่อ งยนต์ มี กํ าลั งแรงม้ าไม่ ถึ ง
280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทําการประมงที่มิใช่เครื่องมือทําการประมงตามประเภทที่กําหนดไว้
ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือ
ทําการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิ ชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ยกเว้น อวนครอบอวนช้อน หรือ อวนยกปลากะตัก ที่ ใช้ป ระกอบเครื่อ งกําเนิ ดไฟฟ้ า (เครื่อ งปั่ น ไฟ)
และเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือ
ทํ าการประมง วิธีการทํ าการประมง และพื้ น ที่ ทํ าการประมงที่ ห้ ามใช้ ทํ าการประมงในที่ จั บ สั ต ว์น้ํ า
เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การใช้เครื่องมือใน (3) (4) (5) (6) และ (7) จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อ ง กํ าหนดเครื่องมื อ ทํ าการประมง วิธีก ารทํ าการประมง และพื้ น ที่ ทํ าการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เครื่องมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ ห้ า มใช้ ทํ า การประมงตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ หรือ มาตรา ๗๑ (๑) แห่ งพระราชกํ าหนด
การประมง พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ความในประกาศนี้ มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารทํ า การประมงเพื่ อ ประโยชน์ ท างวิ ช าการ
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

