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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่
และระยะเวลาในการทาการประมงที่ผู้ทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมงต้องปฏิบัติ
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ
วิ ธี ที่ ใ ช้ บริ เ วณพื้ น ที่ และระยะเวลาในการทาการประมง ให้ ส อดคล้ องกั บวิถี การทาการประมง
ของชาวประมงในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ากลุ่มเคยโกร่ง
ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
และฉะเชิงเทรา รวมทั้งลักษณะการทาการประมงอวนรุนเคยชนิดดังกล่าว อันจะนามาสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้าได้อย่างเหมาะสม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
รูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทาการประมง ที่ผู้ทาการประมง
ด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ข้อ 2 การทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) การทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
ต้องทาการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(2) การทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
แต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอสและอธิบดีกรมประมงได้อนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา 174
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือการทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบ
เรือยนต์ที่มีขนาดต่ากว่าสิบตันกรอสลงมา ต้องทาการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้า
ตามแนวชายฝั่งขณะทาการประมง
ข้อ 3 เครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่ใช้ทาการประมง ตามข้อ 2 จะต้องมี
รูปแบบของอวน วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทาการประมง ดังต่อไปนี้
(1) อวนมีลักษณะคล้ายถุง ถุงอวนจะต้องทาด้วยเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (Polyethylene, PE)
โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES) ตาอวนมีลักษณะเป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แบบไม่มีปม
(2) ห้ามติดโซ่แต่ให้มีการถ่วงน้าหนักได้ด้วยการติดตัวถ่วงน้าหนักที่แนบกับเชือกคร่าวล่าง
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(3) ขนาดช่องตาอวนไม่เกินสองคูณสองมิลลิเมตร เว้นแต่ การทาการประมง ตามข้อ 2 (2)
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติกาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 เฉพาะห้วงเวลา
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และในระหว่างวันที่
16 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สามารถใช้ขนาดช่องตาอวนไม่เกิน
สองคูณสี่มิลลิเมตรได้
ทั้งนี้ การวัดขนาดช่องตาอวนให้เป็นไปตามรูปแบบ และวิธีการวัดท้ายประกาศนี้
(4) วิ ธี ก ารท าการประมงจะต้ อ งน าถุ ง อวนประกอบคั น รุ น โดยปากอวนต้ อ งมี ลั ก ษณะ
เป็นคันช้อนกางออกเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือยนต์ แล้วใช้เรือยนต์ผลักดันเครื่องมือ
อวนรุนเคยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการวัดขนาดช่องตาอวนรุนเคย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของอวน ขนาดของเรื อ วิ ธี ที่ ใ ช้ บริ เ วณพื้ น ที่ และระยะเวลาในการท าการประมง
ที่ผู้ทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖2
การวัดขนาดช่องตาอวนรุนเคย
๑. การวัดขนาดช่องตาอวน ให้วัดบริเวณตัวอวนที่เป็นเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (Polyethylene, PE)
โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือ โพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES)
๒. การวัดขนาดช่องตาอวน ให้วัดขณะดึงเนื้ออวนตึงเป็นปกติตามลักษณะและชนิดของอวน
๓. ตาอวนรุ น เคยที่มีช่องตาอวนไม่เ กิน ๒x2 มิลลิเ มตร ลั กษณะตาอวนรุนเคยเป็นสี่ เหลี่ ยมจัตุ รั ส
การวัดขนาดช่องตาอวนให้วัดจากด้านหนึ่งถึงด้านตรงข้ามโดยกาหนดให้มีความกว้างได้ ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร
ดังภาพ

ใน ๑ ช่ องตา มีความ
กว้ างของด้ านไม่ เกิน
กว่ า ๒ มิลลิเมตร

๔. ตาอวนรุ นเคยที่ มี ช่ องตาอวนไม่ เกิ น ๒x๔ มิ ลลิ เมตร ลั กษณะตาอวนรุ น เคยเป็ นสี่ เหลี่ ย มผื นผ้ า
การวัดขนาดช่องตาอวนให้วัดด้านประกอบมุมฉากของตาอวน ด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒ มิลลิเ มตร
และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร ดังภาพ

ไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร

ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

