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ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดกระบี่
เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล
พ.ศ. 2562
โดยที่กฎกระทรวงกาหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
พ.ศ. 2559 ออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 กาหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และความใน
มาตรา 77 แห่งพระราชกาหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า
ควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 77 แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดกระบี่ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
1. เขตท้องที่อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
1.1 ด้านเหนื อ จดถนนคลองมะรุ่ย - ควนขนมจีน ตั้งแต่แนวเส้นแบ่งเขต
การปกครอง ระหว่างจังหวัดพังงา (อาเภอทับปุด) กับจังหวัดกระบี่ (อาเภออ่าวลึก) จนถึงแนวเส้น
แบ่งเขตการปกครองตาบลนาเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 4039 ตั้งแต่จุดที่บรรจบกับ
ถนนคลองมะรุ่ ย - ควนขนมจี น ช่ ว งที่ ผ่ า นต าบลอ่ า วลึ ก จนถึ ง จุ ด ที่ บ รรจบกั บ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 ฟากใต้
1.2 ด้านตะวันออก จดถนนคลองมะรุ่ย - ควนขนมจีน ตั้งแต่แนวเส้นแบ่งเขต
การปกครองตาบลนาเหนือจนถึงจุดที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 ตั้ ง แต่ จุ ด ที่ บ รรจบกั บ ทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข 4039 จนถึ ง แนวเส้ น แบ่ ง เขต
การปกครองระหว่างอาเภออ่าวลึกกับอาเภอเมืองกระบี่ ฟากตะวันตก
1.3 ด้านใต้ จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภออ่าวลึก กับอาเภอ
เมืองกระบี่ ฟากเหนือ
1.4 ด้านตะวันตก จดอ่าวลึก ฟากตะวันออก
2. เขตท้องที่อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
2.1 ด้ า นเหนื อ จดแนวเส้ นแบ่ง เขตการปกครองระหว่างอาเภออ่าวลึกกับ
อาเภอเมืองกระบี่ และทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 4 ตั้งแต่จุด ที่ตัด ผ่านเขตเทศบาลเมืองกระบี่
จนถึงแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองกระบี่กับอาเภอเหนือคลอง ฟากใต้
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2.2 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตั้งแต่แนวเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่า งอ าเภออ่ า วลึ กกับ อาเภอเมือ งกระบี่ จนถึงจุ ด ที่ ตัด ผ่ า นเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ฟากตะวันตก
2.3 ด้ า นใต้ จดแนวเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งอ าเภอเมื อ งกระบี่
กับอาเภอเหนือคลอง ฟากเหนือ
2.4 ด้านตะวันตก จดอ่าวลึก ฟากตะวันออก
3. เขตท้องที่อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
3.1 ด้ า นเหนื อ และตะวั น ออก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4 ตั้ ง แต่
แนวเส้น แบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองกระบี่กับอาเภอเหนือคลองจนถึงแนวเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอาเภอเหนือคลองกับอาเภอคลองท่อม และแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
อาเภอเมืองกระบี่กับอาเภอเหนือคลอง ฟากใต้และฟากตะวันตก
3.2 ด้ า นใต้ จดแนวเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งอ าเภอเหนื อ คลอง
กับอาเภอคลองท่อม ฟากเหนือ
3.3 ด้านตะวันตก จดอ่าวลึก ฟากตะวันออก
4. เขตท้องที่อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
4.1 ด้ า นเหนื อ และด้ า นตะวั น ออก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4
ตั้งแต่แนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเหนือคลองกับอาเภอคลองท่อมจนถึงแนวเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดกระบี่ (อาเภอคลองท่อม) กับจังหวัดตรัง (อาเภอสิเกา) ฟากใต้และฟากตะวันตก
4.2 ด้านใต้ จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอคลองท่ อ มกั บ
อาเภอเกาะลันตา ฟากเหนือ
4.3 ด้านตะวันตก จดอ่าวลึก ฟากตะวันออก
5. เขตท้องที่อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้แก่ พื้นที่ทั้งหมดของเขตการปกครอง
ท้องที่อาเภอเกาะลันตา
6. พื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอานาจการปกครองของจังหวัดกระบี่
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พันตารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ประธานกรรมการประมงประจาจังหวัดกระบี่

