
ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลา 15 กุมภาพันธ์ 15 พฤษภาคม 

เคร่ืองมือที่ให้ใช ้

1. เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร 
และท าการประมงในเวลากลางคืน ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
2.เครื่องมืออวนติดตา ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส และมีช่องตาอวนต้ังแต่ 2 นิ้ว  
ยกเว้นท่ีมีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ล า ท่ีท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง  
3.เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
4.เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ท่ีใช้ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ังและตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
5.ลอบปู ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
6.ลอบหมึกทุกชนิด ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
7.ซั้งทุกชนิดท่ีใช้ประกอบท าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
8.คราดหอย ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
9.อวนรุนเคย ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร และตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
10.จ่ัน ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดท่ีไม่ ใช้ประกอบเรือกล 
ท าการประมง 
 

เคร่ืองมือที่ห้ามใช ้

1.เครื่องมืออวนลากคู่ 
2.เครื่องมืออวนลากท่ีใช้ประกอบกับเรือกลล าเดียวท่ีความยาวเรือเกิน 16 เมตร และท าการประมงใน  
เวลากลางวัน 
3.เครื่องมืออวนติดตา ท่ีมีช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้ว และใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดต้ังแต่ 10 ตันกรอส 
4.เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดท่ีใช้ประกอบกับเรือกลท าการประมง 
5.อวนรุนเคยท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวเกิน 14 เมตร  
6.เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 
7.เครื่องมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงปลากะตัก 
8.ซั้งทุกชนิด ท่ีใช้ประกอบท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
 
 
 





ปิดอ่าวสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ 
ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 14 มิถุนายน 

เคร่ืองมือที่ให้ใช ้

1. เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
2.เครื่องมืออวนติดตาปลา ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส และมีช่องตาอวนต้ังแต่ 2 นิ้ว  
ยกเว้นท่ีมีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ล า ท่ีท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง  
3.เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
4.เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ท่ีใช้ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง และตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
5.ลอบปู ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
6.ลอบหมึกทุกชนิด ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
7.ซั้งทุกชนิดท่ีใช้ประกอบท าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
8.คราดหอย ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
9.อวนรุนเคย ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร และตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
10.จ่ัน ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดท่ีไม่ใ ช้ประกอบเรือกล 
ท าการประมง 
 

เคร่ืองมือที่ห้ามใช ้

1.เครื่องมืออวนลากคู่ 
3.เครื่องมืออวนติดตาปลา ท่ีมีช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้ว และใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดต้ังแต่ 10 ตันกรอส 
4.เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ท่ีใช้ประกอบกับเรือกลท าการประมง 
5.อวนรุนเคย ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวเกิน 14 เมตร  
6.เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 
7.เครื่องมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงปลากะตัก 
8.ซั้งทุกชนิด ท่ีใช้ประกอบท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
 
 
 
 
 
 





ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์  (ตาม่องไล่ถึงหัวหิน) 
ระยะเวลา  16  พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 

เคร่ืองมือที่ให้ใช ้

1. เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร และ
ท าการประมงในเวลากลางคืนท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 
2. เครื่องมืออวนติดตา ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส และมีช่องตาอวนต้ังแต่ 2 นิ้ว
ยกเว้นท่ีมีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ล า ท่ีท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 
3. เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
4. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง และตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
5. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่ องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) 
ประกอบเรือกลท่ีมีขนาด ต่ ากว่า 10 ตันกรอส ท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง  
6. ลอบปู ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
7. ลอบหมึกทุกชนิด ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
8.  ซั้งทุกชนิดท่ีใช้ประกอบท าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
9. คราดหอย ตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
10. อวนรุนเคย ท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร และตามเงื่อนไขประกาศกรมประมง 
11. จ่ัน ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดท่ีไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะ  
ท าการประมง 
 

เคร่ืองมือที่ห้ามใช ้

1.เครื่องมืออวนลากคู่ 
2. เครื่องมืออวนลาก ท่ีใช้ประกอบกับเรือกลล าเดียวท่ีมีความยาวเรือเกิน 16 เมตร และท าการประมงใน  
เวลากลางวัน 
3. เครื่องมืออวนติดตาปลา ท่ีมีขนาดช่องตาอวนน้อยกว่า 2 นิ้ว และใช้ประกอบกับเรือกลท่ีมีขนาดต้ังแต่ 10
ตันกรอส 
4. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดท่ีใช้ประกอบกับเรือกลท าการประมง 
5. อวนรุนเคยท่ีใช้ประกอบเรือกลท่ีมีขนาดยาวเกิน 14 เมตร 
6. เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 
7. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ท่ีใช้ประกอบกับกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
ท าการประมงปลากะตัก ต้ังแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป 
8. ซั้งทุกชนิด ท่ีใช้ประกอบท าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง 




