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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2561
โดยที่ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมประมงมาเป็นระยะเวลานานปรากฏชัดว่า
บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ํา
บางชนิดมีไข่ วางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปีโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่า มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ
แนวโน้มมีปริมาณลดลง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากชาวประมงมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือและวิธีการทําการประมง รวมทั้งมาตรการกําหนดฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนที่กําหนดไว้เดิม
ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรการห้ามใช้เครื่องมือทําการประมง
ที่มีประสิทธิภาพบางชนิดทําการประมง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 70 แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ถึง ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ห้ามมิให้
ผู้ ใ ดทํ า การประมงในพื้ น ที่ บ างส่ ว นของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร และสุ ร าษฎร์ ธ านี ตั้ ง แต่
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 ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ความในข้อ ๑ มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทําการประมง
และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาว
ไม่เกิน 16 เมตร และทําการประมงในเวลากลางคืน ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(๒) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า 10 ตันกรอส และมีช่องตาอวน
ตั้งแต่สองนิ้ว ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา ที่ทําการประมง
ในเขตทะเลชายฝั่ง
(3) เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง
(4) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(5) ลอบปู ที่ มี ข นาดตาอวนโดยรอบตั้ ง แต่ 2.5 นิ้ ว ใช้ ทํ า การประมงไม่ เ กิ น 300 ลู ก
ต่อเรือประมง 1 ลํา ที่ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบตั้งแต่
2.5 นิ้ว ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(6) ลอบหมึกทุกชนิด
(7) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
(8) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตร มีความกว้างปากคราด
ไม่เกิน 3.5 เมตร ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และจํานวนของเครื่องมือคราดหอย
ต้องไม่เกิน ๓ อัน (หน่วย) ต่อเรือกล ๑ ลํา ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทําการประมง
ของเครื่ อ งมื อ ประมงคราดหอยที่ ห้ า มใช้ ทํ า การประมงในที่ จั บ สั ต ว์ น้ํ า พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
13 กรกฎาคม 2560
(9) อวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ
วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทําการประมง ที่ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบ
เรือยนต์ทําการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
(10) จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง
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(11) การใช้เ รือประมงที่มี ขนาดต่ํ ากว่ า 10 ตั นกรอส ที่ใ ช้เครื่อ งยนต์มีกํ าลังแรงม้าไม่ถึ ง
280 แรงม้ า ประกอบเครื่ อ งมื อ ทํ า การประมงที่ มิ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ตามประเภท วิ ธี ก ารทํ า การประมง
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดให้เป็นประมงพาณิชย์ ทําการประมง ยกเว้นอวนครอบ
อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใ ช้ประกอบเครื่องกําเนิด ไฟฟ้า (เครื่ องปั่นไฟ) และที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กําหนดเครื่องมือ ทําการประมง วิธีการทําการประมง
และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2560
การใช้เครื่องมือใน (2) (3) (4) (5) และ (6) จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ เครื่องมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑)
ข้ อ ๓ ภายในระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดทํ า การประมงในพื้ น ที่ บ างส่ ว นของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร และสุ ร าษฎร์ ธ านี
ซึ่งกําหนดเป็นจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 13 ดังนี้
จากจุด ที่ ๑ เส้ นละติ จูด 11 ๐ 49' 40.000" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 50'
00.000" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 2
จากจุด ที่ 2 เส้ นละติ จูด 11 ๐ 49' 40.000" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 57'
06.566" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 3
จากจุด ที่ 3 เส้ นละติ จูด 11 ๐ 35' 24.869" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 48'
56.908" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 4
จากจุด ที่ 4 เส้ นละติ จูด 11 ๐ 17' 07.839" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 40'
34.105" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 5
จากจุด ที่ 5 เส้ นละติ จูด 11 ๐ 03' 24.055" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 36'
26.764" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 6
จากจุด ที่ 6 เส้ นละติ จูด 10 ๐ 44' 53.772" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 34'
04.088" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 7
จากจุด ที่ 7 เส้ นละติ จูด 10 ๐ 27' 37.580" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 27'
40.761" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 8
จากจุด ที่ 8 เส้ นละติ จูด 10 ๐ 07' 55.623" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 15'
51.299" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 9
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จากจุ ด ที่ 9 เส้ น ละติ จู ด 9 ๐ 55' 17.331" เหนื อ ตั ด กั บ เส้ น ลองจิ จู ด 99 ๐ 16'
51.051" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 10
จากจุด ที่ 10 เส้น ละติจู ด 9 ๐ 37' 44.638" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 19'
34.605" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 11
จากจุด ที่ 11 เส้น ละติจู ด 9 ๐ 24' 13.236" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 26'
54.438" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 12
จากจุด ที่ 12 เส้น ละติจู ด 9 ๐ 26' 47.731" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 44'
52.000" ตะวันออก แล้วตัดตรงไปถึงจุดที่ 13
จากจุด ที่ 13 เส้น ละติจู ด 9 ๐ 19' 18.000" เหนือ ตัด กับเส้ น ลองจิจู ด 99๐ 44'
52.000" ตะวันออก ซึ่งสิ้นสุดจุดที่ 13
ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ หมายเลข 2/2 ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ความในข้อ ๓ มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทําการประมง
และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(๒) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า 10 ตันกรอส และมีช่องตาอวน
ตั้งแต่สองนิ้ว ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา ที่ทําการประมง
ในเขตทะเลชายฝั่ง
(3) เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง
(4) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(5) ลอบปู ที่ มี ข นาดตาอวนโดยรอบตั้ ง แต่ 2.5 นิ้ ว ใช้ ทํ า การประมงไม่ เ กิ น 300 ลู ก
ต่อเรือประมง 1 ลํา ที่ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบตั้งแต่
2.5 นิ้ว ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(6) ลอบหมึกทุกชนิด
(7) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
(8) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตร มีความกว้างปากคราด
ไม่เกิน 3.5 เมตร ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และจํานวนของเครื่องมือคราดหอย
ต้องไม่เกิน ๓ อัน (หน่วย) ต่อเรือกล ๑ ลํา ที่ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทําการประมง
ของเครื่ อ งมื อ ประมงคราดหอยที่ ห้ า มใช้ ทํ า การประมงในที่ จั บ สั ต ว์ น้ํ า พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
13 กรกฎาคม 2560
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(9) อวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ
วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทําการประมง ที่ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
ทําการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
(10) จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง
(11) การใช้เ รือประมงที่มี ขนาดต่ํ ากว่ า 10 ตั นกรอส ที่ใ ช้เครื่อ งยนต์มีกํ าลังแรงม้าไม่ถึ ง
280 แรงม้ า ประกอบเครื่ อ งมื อ ทํ า การประมงที่ มิ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ ตามประเภท วิ ธี ก ารทํ า การประมง
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดให้เป็นประมงพาณิชย์ ทําการประมง ยกเว้นอวนครอบ
อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใ ช้ประกอบเครื่องกําเนิด ไฟฟ้า (เครื่ องปั่นไฟ) และที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กําหนดเครื่องมือ ทําการประมง วิธีการทําการประมง
และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2560
การใช้เครื่องมือใน (2) (3) (4) (5) และ (6) จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ เครื่องมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑)
ข้อ 5 ความในประกาศนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารทํ า การประมงเพื่ อ ประโยชน์ ท างวิ ช าการ
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

