
กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานเคร่ืองมือประมงที่เกีย่วกบั
การขอใบอนุญาตท าการประมงพาณชิย์



มาตรฐานเคร่ืองมือประมงพาณชิย์ จ านวน 22 เคร่ืองมือประมง

2กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. อวนลากคู่
2. อวนลากแผน่ตะเฆ่
3. อวกลากคานถ่าง
4. อวนลอ้มจบั
5. อวนลอ้มจบัปลากะตกั
6. อวนครอบปลากะตกั
7. อวนชอ้น/ยกปลากะตกั
8. อวนครอบหมึก
9. อวนชอ้นปลาจะละเมด็
10. อวนติดตา
11. อวนรุนเคย

12. คราดหอยลาย
13. คราดหอยแครง
14. คราดหอยอ่ืน
15. ลอบปลา
16. ลอบปู
17. ลอบหมึก
18. ลอบหมึกสาย
19. เบด็ราว
20. แผงยกปูจกัจัน่
21. เบด็มือ
22. เรือประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เรือป่ันไฟ)



3กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. อวนลากคู่



4กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนลากคู่ ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 100 เมตร

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพิม่เตมิ)

1. เน้ืออวนตลอดทั้งผืนตอ้งมีชั้นเดียว ยกเวน้บริเวณกน้ถุงให้ใชอ้วนรองกน้ถุงท่ีมี
ขนาดตาอวน ไม่นอ้ยกวา่ 7 ซม.

2. ใหใ้ชอ้วนกน้ถุง ยาวไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร กรณีใชด้า้ยคู่ ขนาดดา้ยไม่เกินทบั 30 
ไม่ใชเ้ชือกหรือวสัดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพนัรอบกน้ถุง เวน้แต่เยบ็ตามความยาวแนว
ตะเขบ็ดา้นขา้ง และไม่มีวสัดุใดๆซอ้นในถุงอวนกน้ถุง

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด
(ไม่น้อยกว่า 4 ซม.)



5กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนประกอบอวนลาก
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6กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนรองอวนกน้ถุง อยูช่ั้นนอก 
ท าหนา้ท่ีกนัอวนกน้ถุงครูดพ้ืน
ทะเลขาด

ส่วนประกอบอวนลาก



7กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตวัอวน
อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนคลุมตาใหญ่

ห้ามใส่เน้ืออวนดา้นใน และใชต้าอวน
ขนาดเลก็ ใส่ไวเ้พื่อกนัสตัวน์ ้ าหลุดลอด

ออกไป

ลกัษณะของอวนกน้
ถุงท่ีมีขนาดสั้นมาก

ส่วนประกอบอวนลาก



8กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนลาก

การวัดความยาวคร่าวล่าง

ปลายปีกอวน
ดา้นขวาและซา้ย

เร่ิมวดัจากจุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวนกบัคร่าวล่าง
บริเวณปลายปีกอวนด้านขวาไปถึงปลายปีกอวน
ดา้นซา้ย 



9กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการตรวจวดัเคร่ืองมืออวนลากคู่
1) การวดัความยาวคร่าวล่าง

1. ใชเ้ครนของเรือยกบริเวณก่ึงกลางของคร่าวล่างข้ึน
2. เร่ิมวดัจากบริเวณหูอวน จุดท่ีเน้ืออวนเยบ็มาดกบัเชือกคร่าวล่าง 

จนถึงก่ึงกลางของเชือกคร่าวล่าง
3. น าความยาวท่ีวดัไดคู้ณสอง ความยาวท่ีไดจ้ะเป็นความยาวรวม

ของเชือกคร่าวล่าง
4. ความยาวคร่าวล่างท่ีได ้ตอ้งไม่เกิน 100 เมตร



10กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จุดก่ึงกลางของเชือกคร่าวล่าง (บริเวณสะดือ)



11กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริเวณหูอวน จุดท่ีเน้ืออวนเยบ็มาดกบัเชือกคร่าวล่าง



12กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การวดัความยาวของกน้ถุง
1. เร่ิมวดัจากจุดผกูปิดกน้ถุงอวนไปถึงจุดท่ีมีการเยบ็อวนกน้

ถุงต่อกบัเน้ืออวนท่ีเป็นตวัอวน



13กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) การวดัขนาดตาอวนกน้ถุง
1. ใหว้ดับริเวณดา้นทอ้งของอวนกน้ถุง
2. ใหอ้วนกน้ถุงอยูใ่นสภาพเปียก แลว้นบัตาอวน 20 ตา ดึงตาอวนให้

ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกนั
3. ใชส้ายวดัวดัจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปม

สุดทา้ยของตาอวนท่ี 20
4. ความยาวรวมท่ีวดัได ้หารดว้ย 20 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4 เซนติเมตร
5. ท าการวดัซ ้ า 3 คร้ัง



14กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวนกน้ถุง



15กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีใชด้า้ยคู่ ขนาดดา้ยไม่เกินทบั 30 



16กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) การวดัขนาดตาอวนถุงรองกน้ถุง
1. ถุงรองกน้ถุงอยูด่า้นนอกของอวนกน้ถุง
2. นบัตาอวน 10 ตา แลว้ดึงตาอวนใหตึ้งโดยปมกลางทั้งสองปมชนกนั
3. ใชส้ายวดัวดัจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลาง

ปมสุดทา้ยของตาอวนท่ี 10
4. ความยาวรวมท่ีวดัได ้หารดว้ย 10 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 เซนติเมตร
5. ท าการวดัซ ้ า 3 คร้ัง



17กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวนรองกน้ถุง 1 ตา (วดัจากปมถึงปม)



18กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. อวนลากแผ่นตะเฆ่



19กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนลากแผ่นตะเฆ่
(น้อยกว่า 20 ตันกรอส)

ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 60 ม.

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพิม่เตมิ)

1. เน้ืออวนตลอดทั้งผืนตอ้งมีชั้นเดียว ยกเวน้บริเวณกน้ถุงให้ใชอ้วนรองกน้ถุงท่ีมี
ขนาดตาอวน ไม่นอ้ยกวา่ 7 ซม.

2. ใหใ้ชอ้วนกน้ถุง ยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร กรณีใชด้า้ยคู่ ขนาดดา้ยไม่เกินทบั 30 
ไม่ใชเ้ชือกหรือวสัดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพนัรอบกน้ถุง เวน้แต่เยบ็ตามความยาวแนว
ตะเขบ็ดา้นขา้ง และไม่มีวสัดุใดๆซอ้นในถุงอวนกน้ถุง

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด
(ไม่น้อยกว่า 4 ซม.)



20กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนลากแผ่นตะเฆ่
(มากกว่า 20 ตันกรอสขึน้ไป)

ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 60 ม.

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพิม่เตมิ)

1. เน้ืออวนตลอดทั้งผืนตอ้งมีชั้นเดียว ยกเวน้บริเวณกน้ถุงให้ใชอ้วนรองกน้ถุงท่ีมี
ขนาดตาอวน ไม่นอ้ยกวา่ 7 ซม.

2. ใหใ้ชอ้วนกน้ถุง ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4 เมตร กรณีใชด้า้ยคู่ ขนาดดา้ยไม่เกินทบั 30 
ไม่ใชเ้ชือกหรือวสัดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพนัรอบกน้ถุง เวน้แต่เยบ็ตามความยาวแนว
ตะเขบ็ดา้นขา้ง และไม่มีวสัดุใดๆซอ้นในถุงอวนกน้ถุง



21กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  
ลกัษณะของแผน่ตะเฆ่



22กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนประกอบอวนลาก
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23กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนรองอวนกน้ถุง อยูช่ั้นนอก 
ท าหนา้ท่ีกนัอวนกน้ถุงครูดพ้ืน
ทะเลขาด

ส่วนประกอบอวนลาก



24กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตวัอวน
อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนคลุมตาใหญ่

ห้ามใส่เน้ืออวนดา้นใน และใชต้าอวน
ขนาดเลก็ ใส่ไวเ้พื่อกนัสตัวน์ ้ าหลุดลอด

ออกไป

ลกัษณะของอวนกน้
ถุงท่ีมีขนาดสั้นมาก

ส่วนประกอบอวนลาก



25กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนลาก

การวัดความยาวคร่าวล่าง

ปลายปีกอวน
ดา้นขวาและซา้ย

เร่ิมวดัจากจุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวนกบัคร่าวล่าง
บริเวณปลายปีกอวนด้านขวาไปถึงปลายปีกอวน
ดา้นซา้ย 



26กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วธีิการตรวจวดัเคร่ืองมืออวนลากแผน่ตะเฆ่
1) การวดัความยาวคร่าวล่าง

1. ใชเ้ครนของเรือยกบริเวณก่ึงกลางของคร่าวล่างข้ึน
2. เร่ิมวดัจากบริเวณหูอวน จุดท่ีเน้ืออวนเยบ็มาดกบัเชือกคร่าว

ล่าง จนถึงก่ึงกลางของเชือกคร่าวล่าง
3. น าความยาวท่ีวดัไดคู้ณสอง ความยาวท่ีไดจ้ะเป็นความยาว

รวมของเชือกคร่าวล่าง
4. ความยาวคร่าวล่างท่ีได ้ตอ้งไม่เกิน 60 เมตร



27กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
จุดเร่ิมตน้การวดัความยาวคร่าวล่าง

(บริเวณหูอวน จุดท่ีเน้ืออวนเยบ็มาดกบัเชือกคร่าวล่าง)



28กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   
จุดก่ึงกลางของเชือกคร่าวล่าง (บริเวณสะดือ)



29กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การวดัความยาวของกน้ถุง
1. เร่ิมวดัจากจุดผกูปิดกน้ถุงอวนไปถึงจุดท่ีมีการเยบ็อวนกน้ถุง

ต่อกบัเน้ืออวนท่ีเป็นตวัอวน



30กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
จุดท่ีมีการเยบ็อวนกน้ถุงต่อกบัเน้ืออวนท่ีเป็นตวัอวน



31กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) การวดัขนาดตาอวนกน้ถุง
1. ใหว้ดับริเวณดา้นทอ้งของอวนกน้ถุง
2. ใหอ้วนกน้ถุงอยูใ่นสภาพเปียก แลว้นบัตาอวน 20 ตา ดึงตาอวน

ใหตึ้งโดยปมกลางทั้งสองปมชนกนั
3. ใชส้ายวดัวดัจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลาง

ปมสุดทา้ยของตาอวนท่ี 20
4. ความยาวรวมท่ีวดัได ้หารดว้ย 20 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4 เซนติเมตร
5. ท าการวดัซ ้ า 3 คร้ัง



32กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
การวดัขนาดตาอวนกน้ถุง 1 ตา (วดัจากปมถึงปม)



33กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีใชด้า้ยคู่ ขนาดดา้ยไม่เกินทบั 30 



34กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) การวดัขนาดตาอวนถุงรองกน้ถุง
1. ถุงรองกน้ถุงอยูด่า้นนอกของอวนกน้ถุง
2. นบัตาอวน 10 ตา แลว้ดึงตาอวนใหตึ้งโดยปมกลางทั้งสองปมชนกนั
3. ใชส้ายวดัวดัจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลาง

ปมสุดทา้ยของตาอวนท่ี 10
4. ความยาวรวมท่ีวดัได ้หารดว้ย 10 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 เซนติเมตร
5. ท าการวดัซ ้ า 3 คร้ัง



35กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวนรองกน้ถุง 1 ตา (วดัจากปมถึงปม)



36กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. อวนลากคานถ่าง



37กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนลากคานถ่าง ใหมี้อวนได ้ไม่เกิน 8 ปาก

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
ใหใ้ชค้านประกอบการท าการประมง คร้ังละ ไม่เกิน 2 คาน ความยาวคาน 

ขา้งละไม่เกิน 7.5 เมตร 

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด
(ไม่น้อยกว่า 4 ซม.)



38กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานอวนลากคานถ่าง

1. ใชค้านในขณะท าการประมงไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 คาน
2. ความยาวคานรวมกนัยาวไม่เกิน 15 ม. โดยมีคานขา้งละ 7.5 ม. และให้มีอวนไดค้านละ

ไม่เกิน 3 ปาก
3. ไม่ก าหนดจ านวนคานส ารอง
4. ขนาดตาอวนทั้งผนื ไม่นอ้ยกวา่ 4 ซม.
5. ไม่ก าหนดจ านวนอวนส ารอง แต่ตอ้งใชต้ามจ านวนท่ีขออนุญาต และเสียค่าอากรตาม

จ านวนท่ีใชท้ าการประมง (การขออนุญาตการท าประมงจากอวนลากแผน่ตะเฆ่เป็นอวนลาก
คานถ่าง สามารถปรับเปล่ียนไดใ้นการขออนุญาตการท าประมงในคร้ังต่อไป)



39กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนประกอบอวนลาก



 

    

      (        )                
        

                      
                      
                  

40กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนรองอวนกน้ถุง อยูช่ั้นนอก 
ท าหนา้ท่ีกนัอวนกน้ถุงครูดพ้ืน
ทะเลขาด

ส่วนประกอบอวนลาก



41กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตวัอวน
อวนกน้ถุง ขนาดตา 4 ซม.

อวนคลุมตาใหญ่

ห้ามใส่เน้ืออวนดา้นใน และใชต้าอวน
ขนาดเลก็ ใส่ไวเ้พื่อกนัสตัวน์ ้ าหลุดลอด

ออกไป

ลกัษณะของอวนกน้
ถุงท่ีมีขนาดสั้นมาก

ส่วนประกอบอวนลาก



42กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนลาก

การวัดความยาวคร่าวล่าง

ปลายปีกอวน
ดา้นขวาและซา้ย

เร่ิมวดัจากจุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวนกบัคร่าวล่าง
บริเวณปลายปีกอวนด้านขวาไปถึงปลายปีกอวน
ดา้นซา้ย 



43กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวคร่าวล่าง



44กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน



45กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวคานถ่าง



46กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถา้มีอวนรองกน้ถุงตอ้งมีขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 7 ซม.



47กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะของซ้ัง

4. อวนล้อมจับ



48กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนล้อมจับ ไม่ก าหนด

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ในกรณทีีเ่ป็นอวนล้อมซ้ัง)

1. ฝ่ังอ่าวไทย ห้ามวางซั้ งประกอบการท าการประมงภายในเขต 12 ไมล์ทะเล   
นบัจากแนวชายฝ่ัง

2. ฝ่ังอนัดามนั ห้ามวางซั้ งประกอบการท าการประมงภายในเขต 10 ไมล์ทะเล   
นบัจากแนวชายฝ่ัง          

ขนาดช่องตาอวนเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด
(ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.)



49กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนล้อมจับ

เ ร่ิมว ัดจากจุดผูกลูกกะสงอันแรก           
ไปจนถึงจุดผกูลูกกะสงลูกสุดทา้ย 

อวนลอ้มจบัแบบมีสายมาน และอวนกลดัขอ

การวดัความยาวคร่าวบน



50กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การความยาวของอวนลอ้ม
ใหว้ดัจากจุดเร่ิมตน้ของผืน่อวนยอ่ยไปจนถึงรอยต่อของผนือวนยอ่ยท่ี 2 ใน 1 ผนือวน
ยอ่ยจะตาประทงัจ านวน 300 ตา  โดยประมาณอยูท่ี่ 5 เมตร เม่ือวดัความยาวผนือวน
ยอ่ยแลว้ใหถ้ามชาวประมงวา่ใน 1 ผนืใหญ่ มีผนืยอ่ยจ านวนก่ีผนื  แลว้เอามาคูณกบั

ความยาวท่ีวดัไดจ้ะออกมาเป็นความยาวทั้งหมดของอวนลอ้ม
1 ผนืยอ่ย

ตาประทงั

รอยต่อผนือวนยอ่ย
รอยต่อผนือวนยอ่ย



51กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน จ านวน 5 ตา มาเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 2.5 เซนติเมตร



52กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. อวนล้อมจับปลากะตัก

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  

ก าหนดขนาดตาอวนมากกว่า 0.6 ซม.  



53กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะเรืออวนลอ้มปลากะตกั



54กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนล้อมจับปลากะตกั

เ ร่ิมว ัดจากจุดผูกลูกกะสงอันแรก           
ไปจนถึงจุดผกูลูกกะสงลูกสุดทา้ย 

อวนลอ้มจบัแบบมีสายมาน และอวนกลดัขอ

การวดัความยาวคร่าวบน



55กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การความยาวของอวนลอ้ม
ใหว้ดัจากจุดเร่ิมตน้ของผืน่อวนยอ่ยไปจนถึงรอยต่อของผนือวนยอ่ยท่ี 2 ใน 1 ผนือวน
ยอ่ยจะตาประทงัจ านวน 1200 ตา  โดยประมาณอยูท่ี่ 7 เมตร เม่ือวดัความยาวผนือวน
ยอ่ยแลว้ใหถ้ามชาวประมงวา่ใน 1 ผนืใหญ่ มีผนืยอ่ยจ านวนก่ีผนื  แลว้เอามาคูณกบั

ความยาวท่ีวดัไดจ้ะออกมาเป็นความยาวทั้งหมดของอวนลอ้ม
1 ผนืยอ่ย

ตาประทงั

รอยต่อผนือวนยอ่ย
รอยต่อผนือวนยอ่ย



56กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน

การวดัขนาดตาอวน จ านวน 5 ตา ตอ้งมีความยาวมากกวา่ 3 เซนติเมตร



57กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. อวนครอบปลากะตัก



58กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนครอบปลากะตัก ไม่ก าหนด

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
ให้สามารถใชเ้คร่ืองมืออวนครอบหมึกไดใ้นช่วงระยะเวลาปิดอ่าวเฉพาะ

ในบริเวณพ้ืนท่ีปิดอ่าว

ขนาดช่องตาอวนเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด
(มากกว่า 0.6 ซม.)



59กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนครอบปลากะตัก

วดัความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ดา้นรวมกนั



60กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวคร่าวบน



61กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน

การวดัขนาดตาอวน จ านวน 5 ตา ตอ้งมีความยาวมากกวา่ 3 เซนติเมตร



62กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. อวนช้อน/ยกปลากะตัก

ก าหนดขนาดตาอวนมากกว่า 0.6 ซม.  

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  



63กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนช้อน/ยกปลากะตกั

การวดัความยาวคร่าวบน

อวนชอ้น/อวนยกปลากะตกั วดัความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ดา้น รวมกนั



64กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวคร่าวบน



65กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน

การวดัขนาดตาอวน จ านวน 5 ตา ตอ้งมีความยาวมากกวา่ 3 เซนติเมตร



66กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. อวนครอบหมึก

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  

ก าหนดขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 3.2 ซม.  



67กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนครอบหมกึ

วดัความยาวคร่าวล่างทั้ง 4 ดา้นรวมกนั

วดัความยาวคร่าวปากอวนแบบวงกลม



68กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อวนครอบหมึก
มาตรฐานเคร่ืองมือประมงและลกัษณะของเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือประมงท่ีมีลกัษณะคลา้ยแห หรือกล่อง วธีิการใชเ้คร่ืองมือจบัสัตว์
น ้ า จะปล่อยอวนลงมาจากดา้นบนเพ่ือครอบสัตวน์ ้ าท่ีอยู่ด้านล่าง เคร่ืองมืออวน
ครอบหมึกจะมีลกัษณะดงัน้ี

1. มีแผงไฟสปอร์ตไลท์ และมีไฟส าหรับการเปิดล่อหมึก
2. มีคนัถ่างปากอวนท่ีใชใ้นการจบัหมึก
ปัจจุบนัไดมี้การก าหนดมาตรฐานของเคร่ืองมืออวนครอบหมึกไว้ โดยตวั

อวนท่ีใชใ้นการท าประมงจะตอ้งมีขนาดตา ไม่นอ้ยกวา่ 3.2 ซม.



69กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะของเรือประมงอวนครอบหมึก



70กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. วดัจากจุดเร่ิมตน้ท่ีเชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดก่ึงกลางของคร่าวล่าง

จุดเร่ิมตน้การวดัของเชือกคร่าวล่าง

 

 



71กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
จุดก่ึงกลางของคร่าวล่าง



72กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
การวดัขนาดตาดึงใหตึ้งแลว้วดัขนาดตอวนจ านวน 20 ตา



73กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. อวนช้อนปลาจะละเม็ด

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  



74กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนช้อนปลาจะละเมด็

อวนชอ้นปลาจะละเมด็ วดัความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกดา้นรวมกนั



75กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. อวนติดตา



76กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดอวนตดิตา

1. เรือประมงขนาด 10 - 30 ตนักรอส ใชอ้วนยาวไม่เกิน 20,000 เมตร
2. เรือประมงขนาด มากกวา่ 30 ตนักรอส ใชอ้วนยาวไม่เกิน 30,000 เมตร

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด



77กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนตดิตา

การวดัความยาวเชือกคร่าวบน

เร่ิมวดัจากจุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวนเขา้กบัสายคร่าวบน
บริเวณปลายขา้งหน่ึงไปถึงจุดส้ินสุดเน้ืออวนอีกขา้งหน่ึง  
***กรณีการจัดเก็บเนือ้อวนแยกจากกัน ให้น าความยาวของ
แต่ละผนื/ห่อ มารวมกนั***



78กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

จุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวน



79กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  
รอยต่อระหวา่งผนือวน



80กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การวดัความยาวคร่าวบนของอวน



81กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. อวนรุนเคย

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  



82กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวเพือ่เสียค่าอากรของอวนรุนเคย

เร่ิมวดัจากจุดเร่ิมตน้ของการมาดเน้ืออวน
กบัคร่าวล่างบริเวณปลายคนัรุนดา้นหน่ึงไปถึง
จุดส้ินสุดการมาดอวนบริเวณปลายคันรุน
อีกดา้นหน่ึง

จุดเร่ิมมาดอวน
ดา้นขวาและซา้ย



83กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะเน้ืออวนรุนเคย



84กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัความยาวคร่าวล่าง



85กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การวดัขนาดตาอวน ในความยาว 1 น้ิว ตอ้งมีช่องตาไม่ต ่ากวา่ 13 ช่อง



86กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คราดหอย



87กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดคราดหอย ก าหนดใบอนุญาตคราดหอยเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่
12. คราดหอยลาย
13. คราดหอยแครง
14. คราดหอยอ่ืน

(เรือคราดหอยตอ้งมีความยาวตลอดล าไม่เกิน 18 เมตร)

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด

นบัเป็นอนั 



88กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ลกัษณะของเรือประมงคราดหอย



89กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วดัระยะห่างระหวา่งซ่ีคราดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.2 เซนติเมตร



90กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดลอบปลา

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน
ลอบปลา 10 - 29.99 ตนักรอส ไม่เกิน 200 ลูก
ลอบปลา 30 - 39.99 ตนักรอส ไม่เกิน 250 ลูก
ลอบปลา 40 ตนักรอสข้ึนไป ไม่เกิน 300 ลูก

15. ลอบปลา



91กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นบัลอบทั้งหมดท่ีชาวประมงจดัเรียงไวบ้นเรือประมง จ านวนท่ีนบัไดจ้ะตอ้ง
ไดจ้ านวนทั้งหมดไม่เกินตามท่ีมาตรฐานก าหนด



92กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดลอบปู

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด 

เคร่ืองมือหลกั ขนาด จ านวน
ลอบปู 10 - 29.99 ตนักรอส ไม่เกิน 3,500 ลูก
ลอบปู 30 ตนักรอสข้ึนไป ไม่เกิน 4,500 ลูก

16. ลอบปู

ก าหนดขนาดตาอวนหุ้มลอบด้านท้อง ไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้  



93กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะของเคร่ืองมือลอบปูแบบพบัได้



94กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลกัษณะการวางเรียงกนัของลอบปูบนเรือประมง



95กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วธีิการนับจ านวนลอบปู
1. สุ่มนบัจ านวนลอบท่ีผกูรวบสาย 1 เส้น จะตอ้งไดไ้ม่เกิน 100 ลกู
2. นบัจ านวนเชือกท่ีผกูรวบสาย เชือก 1 เส้น แสดงถึงจ านวนลอบ 100

ลกู หรือไม่เกิน 100 ลกู
3. น าจ านวนเชือกท่ีผกูรวบสายท่ีนบัได ้คูณ 100 เท่ากบัจ านวนลอบท่ีมี

ภายในเรือ



96กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วธีิการวดัขนาดตาอวนหุ้มลอบด้านท้องของลอบ

1. ท าการวดัเม่ือลอบปูอยูใ่นลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมพร้อมใชท้ า
การประมง

2. วดัตาอวนท่ีอยูด่า้นทอ้งลอบ ซ่ึงตาอวนตอ้งอยูใ่นลกัษณะเป็นตาราง
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส

3. ใหว้ดัจากก่ึงกลางปมดา้นหน่ึงท่ีเป็นดา้นประกอบมุมฉากไปยงัก่ึงกลางปมท่ี
เป็นมุมฉาก แลว้วดัไปจนถึงก่ึงกลางปมดา้นประกอบมุมฉากอีกดา้นหน่ึง



97กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การวดัขนาดตาอวน



98กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดลอบหมกึ

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน
ลอบหมึก 10 - 29.99 ตนักรอส ไม่เกิน 320 ลูก
ลอบหมึก 30 ตนักรอสข้ึนไป ไม่เกิน 400 ลูก

17. ลอบหมึก

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด



99กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรือประมงเคร่ืองมือลอบหมึก



10
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อก าหนดลอบหมกึสาย

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน
ลอบหมึกสาย 10 - 24.99 ตนักรอส ไม่เกิน 20,000 ลูก
ลอบหมึกสาย 25 ตนักรอสข้ึนไป ไม่เกิน 27,500 ลูก

18. ลอบหมึกสาย
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการนบัจ านวนลอบหมึกสาย

กรณีเกบ็ท่ีวางลอบเป็นกองหนา้เก๋ง
1. สุ่มนบัจ านวนหอยโดยสังเกตจากเชือกท่ีชาวประมงผกูไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ 
(สัญลกัษณ์แสดงจ านวนหอยสังขจุ์กพราหมณ์ 500 ลกูหรือไม่เกิน 500 ลกู) 
โดยจ านวนหอยท่ีนบัไดจ้ะตอ้งไม่เกิน 500 ลกู
2. นบัจ านวนเส้นเชือกท่ีชาวประมงผกูเป็นสัญลกัษณ์ไวใ้ห ้วา่ไดจ้  านวนเท่าไหร่ 
แลว้จึงน าไป คูณ 500 จะไดจ้ านวนหอยทั้งหมด 
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีเกบ็ลอบหมึกสายเป็น ห่อ/เข่ง/กระบะ
1. สุ่มนบัจ านวนหอยท่ีถกูเกบ็ไวใ้น ห่อ/เข่ง/กระบะ โดยจ านวนหอยท่ีนบัได้
จะตอ้งเป็นไปตามท่ีชาวประมงแจง้ไวห้รือนอ้ยกวา่
2. นบัจ านวน ห่อ/เข่ง/กระบะ แลว้น าไปคูณดว้ย จ านวนหอยตามท่ีชาวประมง
แจง้ไว ้จะไดจ้ านวนลอบหมึกสายทั้งหมด

วิธีการนบัจ านวนลอบหมึกสาย(ต่อ)
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

หอยสังขจุ์กพราหมณ์ (ของจริง) หอยสังขจุ์กพราหมณ์ (เทียม)
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดความยาวของสายคร่าวตั้งแต่ 100 เมตรข้ึนไป

19. เบ็ดราว
ข้อก าหนดเบ็ดราว

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ไม่ก าหนด

นับเป็นสาย 



20. แผงยกปูจั๊กจั่น

นับเป็นแผง 

10
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงือ่นไขท้ายใบอนุญาต  
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กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นบัเป็นหน่วย 1 ใบอนุญาตต่อล า โดยไม่ก าหนด  จ านวนตวัเบด็ คนัเบด็หรือสายเบด็

ตกปลา

ตกหมึก

21. เบ็ดมือ

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  



10
7

กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22. เรือประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟ

นับเป็นหน่วย/ล า

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  



ขอบคุณครับ/ค่ะ


