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ประกาศกรมประมง
เรื่อง ก้าหนดพื้นทีแ่ ละระยะเวลาฤดูสัตว์น้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ้ า นาจตามความในมาตรา 70 แห่ ง พระราชก้ า หนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อธิ บ ดี ก รมประมงเห็ น สมควรก้ า หนดพื้ น ที่ แ ละระยะเวลาฤดู สั ต ว์ น้ า จื ด มี ไ ข่
หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง
ให้ สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าท่า ข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้าจืด และข้อมูลด้าน
การประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้า
และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ห้ามมิให้
ผู้ใดท้าการประมงในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(1) พื้ น ที่ จั ง หวัด เชี ยงราย เชี ย งใหม่ น่ า น พะเยา แพร่ แม่ ฮ่ องสอน ล้ า ปาง ล้ าพูน
อุ ต รดิ ต ถ์ กาฬสิ น ธุ์ นครพนม นครราชสี ม า บึ ง กาฬ บุ รี รั ม ย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้ อ ยเอ็ด
มุกดาหาร เลย สกลนคร สุริน ทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุด รธานี อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง
(2) พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตามแผนที่ 1/2 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ห้ามมิให้
ผู้ใดท้าการประมงในพื้นที่จังหวัดก้าแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตาก ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวล้าภู และกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๓ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ห้ามมิให้
ผู้ใดท้าการประมงในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
(2) พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตามแผนที่ 2/2 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ความในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มิให้ใช้บังคับกับกรณีการท้าการประมง โดยใช้เครือ่ งมือ
วิธีการท้าการประมง และเงื่อนไขในการท้าการประมง ดังต่อไปนี้
(1) การท้าการประมงในพื้นที่แหล่งน้้าปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้า หรือล้าธารธรรมชาติ
(2) การท้าการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว
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(3) การท้าการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน
๒ เมตร และไม่ท้าการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
(4) การท้าการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก และส้อม
(5) การท้าการประมงโดยใช้ไ ซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ
และวิธีการคล้ายคลึงกัน
(6) การท้าการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)
ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การท้าการประมงเพื่อการศึกษา วิ จัย หรือทดลอง
ทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

