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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน 

ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมประมงมาเป็นระยะเวลานานปรากฏชัดว่า  
บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี  เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ํา
บางชนิดมีไข่  วางไข่  และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปีโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่า  มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  และ
แนวโน้มมีปริมาณลดลง  อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากชาวประมงมีการปรับเปล่ียน
เคร่ืองมือและวิธีการทําการประมง  รวมทั้งมาตรการกําหนดฤดูสัตว์น้ํามีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อนที่กําหนดไว้เดิม
ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรการห้ามใช้เคร่ืองมือทําการประมง
ที่มีประสิทธิภาพบางชนิดทําการประมง  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  70  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้งแตว่ันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ถึง  ๑๕  พฤษภาคม  ของทุกปี  ห้ามมิให้
ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่ 
ปลายแหลมเขาม่องไล่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถึง  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งกําหนดเป็น
จุดที่  ๑  ถึงจุดที่  ๗  ดังนี้ 

จากจุดที่  ๑  เส้นละติจูด  ๑๑°  ๔๙'  ๔๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๙๙°  ๕๐'  0๐.000"  
ตะวันออก  ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตัดตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงจุดที่  ๒ 

จากจุดที่  ๒  เส้นละติจูด  ๑๑°  ๔๙'  ๔๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๑๐๐°  1๕'  ๐๐.000"  
ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปทางทิศใต้ผ่านท้องที่จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถึงจุดที่  ๓ 

จากจุดที่  ๓  เส้นละติจูด  ๙°  ๑๕'  ๐๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๑๐๐°  ๑๕'  ๐๐.000"  
ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปทางทิศตะวันตก  ถึงจุดที่  ๔ 

จากจุดที่  ๔  เส้นละติจูด  ๙°  ๑๕'  ๐๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๙๙°  ๕๕'  ๐๐.000"  
ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  ๕ 

จากจุดที่  ๕  เส้นละติจูด  ๙°  ๒๒'  ๐๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๙๙°  ๔๙'  ๐๐.000"  
ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  ๖ 

จากจุดที่  ๖  เส้นละติจูด  ๙°  ๒๒'  ๐๐.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๙๙°  ๔๔'  ๕๒.000"  
ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปทางทิศใต้เข้าหาฝั่ง  ถึงจุดที่  ๗ 
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จากจุดที่  ๗  เส้นละติจูด  ๙°  ๑9'  18.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  ๙๙°  ๔๔'  ๕๒.000"  
ตะวันออก  ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งสิ้นสุดจุดที่  ๗ 

ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่  หมายเลข  1/2  ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๒ ความในข้อ  ๑  มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  วิธีการทําการประมง  

และปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาว 

ไม่เกิน  16  เมตร  และทําการประมงในเวลากลางคืน  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(๒) เคร่ืองมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  และมีช่องตาอวน

ตั้งแต่สองนิ้ว  ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน  2,500  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  ที่ทําการประมง 
ในเขตทะเลชายฝั่ง 

(3) เคร่ืองมืออวนปู  อวนลอยกุ้ง   
(4) เคร่ืองมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

(เคร่ืองป่ันไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(5) ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบต้ังแต่  2.5  นิ้ว  ใช้ทําการประมงไม่เกิน  300  ลูก   

ต่อเรือประมง  1  ลํา  ที่ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง  และลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบตั้งแต่   
2.5  นิ้ว  ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 

(6) ลอบหมึกทุกชนิด   
(7) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(8) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  18  เมตร  มีความกว้างปากคราด

ไม่เกิน  3.5  เมตร  ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า  1.2  เซนติเมตร  และจํานวนของเคร่ืองมือคราดหอย 
ต้องไม่เกิน  ๓  อัน  (หน่วย)  ต่อเรือกล  ๑  ลํา  ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  รูปแบบ  และพื้นที่ทําการประมง
ของเคร่ืองมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา  พ .ศ .   2560  ลงวันที่   
13  กรกฎาคม  2560 

(9) อวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  14  เมตร  ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน  ขนาดของเรือ   
วิธีที่ใช้  และบริเวณพื้นที่ในการทําการประมง  ที่ผู้ทําการประมงด้วยเคร่ืองมืออวนรุนเคย  ที่ใช้ประกอบ
เรือยนต์ทําการประมงต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2559 

(10) จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก  และเคร่ืองมืออื่นใดที่ไม่ใช้
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง 
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(11) การใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  ที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้าไม่ถึง   
280  แรงม้า  ประกอบเคร่ืองมือทําการประมงที่มิใช่เคร่ืองมือตามประเภท  วิธีการทําการประมง 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดให้เป็นประมงพาณิชย์  ทําการประมง  ยกเว้นอวนครอบ  
อวนช้อน  หรืออวนยกปลากะตัก  ที่ใช้ประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  (เคร่ืองป่ันไฟ)  และที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  วิธีการทําการประมง   
และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่   
9  พฤศจิกายน  2560 

การใช้เคร่ืองมือใน  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  วิธีการทําการประมง  และพื้นที่ทําการประมง 
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2560 

ทั้งนี้  เคร่ืองมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑)   

ข้อ  ๓  ภายในระยะเวลาต้ังแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ถึงวันที่  14  มิถุนายนของทุกปี   
ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงในพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี   
ซึ่งกําหนดเป็นจุดที่  1  ถึงจุดที่  13  ดังนี้ 

จากจุดที่  ๑  เส้นละติจูด  11๐  49'  40.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  50'  
00.000"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  2 

จากจุดที่  2  เส้นละติจูด  11๐  49'  40.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  57'  
06.566"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  3   

จากจุดที่  3  เส้นละติจูด  11๐  35'  24.869"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  48'  
56.908"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  4 

จากจุดที่  4  เส้นละติจูด  11๐  17'  07.839"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  40'  
34.105"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  5 

จากจุดที่  5  เส้นละติจูด  11๐  03'  24.055"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  36'  
26.764"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  6 

จากจุดที่  6  เส้นละติจูด  10๐  44'  53.772"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  34'  
04.088"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  7 

จากจุดที่  7  เส้นละติจูด  10๐  27'  37.580"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  27'  
40.761"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  8 

จากจุดที่  8  เส้นละติจูด  10๐  07'  55.623"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  15'  
51.299"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  9 
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จากจุดที่  9  เส้นละติจูด  9๐  55'  17.331"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  16'  
51.051"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  10 

จากจุดที่  10  เส้นละติจูด  9๐  37'  44.638"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  19'  
34.605"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  11 

จากจุดที่  11  เส้นละติจูด  9๐  24'  13.236"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  26'  
54.438"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  12 

จากจุดที่  12  เส้นละติจูด  9๐  26'  47.731"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  44'  
52.000"  ตะวันออก  แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่  13 

จากจุดที่  13  เส้นละติจูด  9๐  19'  18.000"  เหนือ  ตัดกับเส้นลองจิจูด  99๐  44'  
52.000"  ตะวันออก  ซึ่งสิ้นสุดจุดที่  13 

ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่  หมายเลข  2/2  ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๔ ความในข้อ  ๓  มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  วิธีการทําการประมง  

และปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่างทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
(๒) เคร่ืองมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  และมีช่องตาอวน

ตั้งแต่สองนิ้ว  ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน  2,500  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  ที่ทําการประมง 
ในเขตทะเลชายฝั่ง 

(3) เคร่ืองมืออวนปู  อวนลอยกุ้ง   
(4) เคร่ืองมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

(เคร่ืองป่ันไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(5) ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบต้ังแต่  2.5  นิ้ว  ใช้ทําการประมงไม่เกิน  300  ลูก   

ต่อเรือประมง  1  ลํา  ที่ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง  และลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบตั้งแต่   
2.5  นิ้ว  ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 

(6) ลอบหมึกทุกชนิด   
(7) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(8) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  18  เมตร  มีความกว้างปากคราด

ไม่เกิน  3.5  เมตร  ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า  1.2  เซนติเมตร  และจํานวนของเคร่ืองมือคราดหอย 
ต้องไม่เกิน  ๓  อัน  (หน่วย)  ต่อเรือกล  ๑  ลํา  ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  รูปแบบ  และพื้นที่ทําการประมง
ของเคร่ืองมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา  พ .ศ .   2560  ลงวันที่   
13  กรกฎาคม  2560 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(9) อวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  14  เมตร  ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน  ขนาดของเรือ   
วิธีที่ใช้  และบริเวณพื้นที่ในการทําการประมง  ที่ผู้ทําการประมงด้วยเคร่ืองมืออวนรุนเคย  ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
ทําการประมงต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2559 

(10) จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก  และเคร่ืองมืออื่นใดที่ไม่ใช้
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง 

(11) การใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  ที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้าไม่ถึง   
280  แรงม้า  ประกอบเคร่ืองมือทําการประมงที่มิใช่เคร่ืองมือตามประเภท  วิธีการทําการประมง 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดให้เป็นประมงพาณิชย์  ทําการประมง  ยกเว้นอวนครอบ  
อวนช้อน  หรืออวนยกปลากะตัก  ที่ใช้ประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  (เคร่ืองป่ันไฟ)  และที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  วิธีการทําการประมง   
และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่   
9  พฤศจิกายน  2560 

การใช้เคร่ืองมือใน  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  วิธีการทําการประมง  และพื้นที่ทําการประมง 
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2560 

ทั้งนี้  เคร่ืองมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 

ข้อ 5 ความในประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่การทําการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ   
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 






