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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน 

ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร   
กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว  ก  ในพื้นที่บางส่วน
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  
ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี  เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดมีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวอ่อนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี  ดังนั้น  เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
ทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างย่ังยืน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  70  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  ถึง  15  สิงหาคม  ของทุกปี  ห้ามมิให้
ผู้ใดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร  บริเวณที่กําหนดขอบเขตโดยเส้นตรงซึ่งเชื่อมจุดพิกัดจาก 
จุดหมายเลข  1  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถึงจุดหมายเลข  3  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  ดังนี้   

จุดหมายเลข  1  ละติจูด  12  องศา  36  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
57  ลิปดา  20.000  ฟิลิปดาตะวันออก 

จุดหมายเลข  2  ละติจูด  12  องศา  36  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
15  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 

จุดหมายเลข  3  ละติจูด  13  องศา  28  ลิปดา  34.257  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
15  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 

ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 2 ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  ถึง  30  กันยายน  ของทุกปี  ห้ามมิให้ผู้ใด

ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร  
กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี  บริเวณที่กําหนดขอบเขตโดยเส้นตรงซึ่งเชื่อม
จุดพิกัดจุดหมายเลข  3  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ถึงจุดหมายเลข  7  อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  ดังนี้ 

จุดหมายเลข  3  ละติจูด  13  องศา  28  ลิปดา  34.257  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
15  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 
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จุดหมายเลข  4  ละติจูด  13  องศา  17  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
15  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 

จุดหมายเลข  5  ละติจูด  13  องศา  17  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
45  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 

จุดหมายเลข  6  ละติจูด  13  องศา  13  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
45  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก 

จุดหมายเลข  7  ละติจูด  13  องศา  13  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  100  องศา  
56  ลิปดา  10.560  ฟิลิปดาตะวันออก 

ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 3 ความในข้อ  ๑  และข้อ  2  มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  

วิธีการทําการประมง  และปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ใช้ประกอบกับเรือกลลําเดียวขนาดต่ํากว่า  20  ตันกรอส  และ

ทําการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(2) เคร่ืองมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  และมีช่องตาอวน

ตั้งแต่  5  เซนติเมตรขึ้นไป  ความยาวอวนไม่เกิน  2,000  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  และมิได้ทําการประมง
โดยวิธีล้อมติด  หรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 

(3) เคร่ืองมืออวนติดตาชนิด  อวนปู  อวนกุ้ง  อวนหมึก   
(4) เคร่ืองมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

(เคร่ืองป่ันไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(5) ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่  2.5  นิ้วขึ้นไป  ใช้ทําการประมงไม่เกิน  300  ลูก  

ต่อเรือประมง  1  ลํา  ทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง   
(6) ลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบตั้งแต่  2.5  นิ้วขึ้นไป  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(7) ลอบหมึกทุกชนิด   
(8) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(9) คราดหอย  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตามความใน

มาตรา  71  (1)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
(10) อวนรุนเคย  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตามความใน

มาตรา  68  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
(11) จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก   
(12) เคร่ืองมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทําการประมง   
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(13) การใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  ที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้าไม่ถึง  280  แรงม้า  
โดยใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่มิใช่เคร่ืองมือทําการประมงบางประเภทที่ถูกกําหนดเป็นประมงพาณิชย์  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และต้องมิใช่การใช้เคร่ืองมือทําการประมงอวนครอบ  อวนช้อน  หรือ
อวนยกปลากะตัก  ที่ใช้ประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  (เคร่ืองป่ันไฟ)  รวมทั้งเคร่ืองมือทําการประมง 
ที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ออกตามความในมาตรา  71  (1)  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558   

การใช้เคร่ืองมือใน  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  และ  (7)  จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ที่ออกตามความในมาตรา  71  (1)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558   

ทั้งนี้  เคร่ืองมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 4 ความในประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การทําการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ   
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 




