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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน 

ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบ่ี  และตรัง 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมประมงปรากฏชัดว่า  บริเวณทะเลอันดามัน 
ในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  และตรัง  เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดมีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวอ่อน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ดังนั้น  เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างย่ังยืน  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  70  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด 
การประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  ของทุกปี  ห้ามมิให้
ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบ่ี  และตรัง  ตามพื้นที่เส้นล้อมรอบ  
ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ถึงปลายแหลมหยงสตาร์  อําเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง  ซึ่งกําหนดเป็นจุดหมายเลข  1  ถึงจุดหมายเลข  8  ดังนี้ 

จุดหมายเลข  1  เส้นละติจูด  7  องศา  48  ลิปดา  05  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  98  องศา  
24  ลิปดา  45  ฟิ ลิปดาตะวันออก  จั งหวัดภู เก็ต  แล้วตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ 
ถึงจุดหมายเลข  2 

จุดหมายเลข  2  เส้นละติจูด  7  องศา  53  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  98  องศา  
35  ลิปดา  15  ฟิลิปดาตะวันออก  ปลายแหลมหัวล้านของเกาะยาวใหญ่ด้านทิศใต้  จังหวัดพังงา  แล้วตัดตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงจุดหมายเลข  3 

จุดหมายเลข  3  เส้นละติจูด  7  องศา  39  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  98  องศา  
45  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก  ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบิด๊ะนอก  จังหวัดกระบ่ี  แล้วตัดตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงจุดหมายเลข  4 

จุดหมายเลข  4  เส้นละติจูด  7  องศา  28  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
06  ลิปดา  00  ฟิลิปดาตะวันออก  ด้านทิศใต้ปลายแหลมเกาะลันตาใหญ่  จังหวัดกระบ่ี  แล้วตัดตรงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงจุดหมายเลข  5 

จุดหมายเลข  5  เส้นละติจูด  7  องศา  12  ลิปดา  00  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
2 3   ลิ ป ด า   2 4   ฟิ ลิ ป ด าตะวัน ออก   ด้ านทิ ศ ใต้ ป ล ายแหลม เกาะตะลิ บ ง   จั งห วั ด ต รั ง   
ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงจุดหมายเลข  6 
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จุดหมายเลข  6  เส้นละติจูด  7  องศา  05  ลิปดา  24  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
34  ลิปดา  12  ฟิลิปดาตะวันออก  หัวแหลมด้านใต้ทางทิศตะวันตกของเกาะสุกร  จังหวัดตรัง  และตัดตรง
ไปปลายแหลมเกาะสุกรด้านทิศตะวันออก  ถึงจุดหมายเลข  7 

จุดหมายเลข  7  เส้นละติจูด  7  องศา  04  ลิปดา  48  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
37  ลิปดา  12  ฟิ ลิปดาตะวันออก   แล้วตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ าหาฝั่ ง 
ถึงจุดหมายเลข  8 

จุดหมายเลข  8  เส้นละติจูด  7  องศา  06  ลิปดา  50  ฟิลิปดาเหนือ  ลองจิจูด  99  องศา  
40  ลิปดา  05  ฟิลิปดาตะวันออก   ปลายแหลมหยงสตาร์  อําเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง   
ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด 

ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ ความในข้อ  ๑  มิให้ใช้บังคับกับกรณีการทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  วิธีการทําการประมง  

และปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  14  เมตร  

และทําการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(๒) เคร่ืองมืออวนล้อมจับปลากะตัก  เฉพาะในเวลากลางวัน  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(3) เคร่ืองมืออวนติดตาปลาที่มีช่องตาอวนต้ังแต่  4.7  เซนติเมตรขึ้นไป  มีความยาวอวน 

ไม่เกิน  2,500  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  ทําการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง  และเครื่องมืออวนติดตาปลา 
ที่มีช่องตาอวนตั้งแต่  4.7  เซนติเมตรขึ้นไป  มีความยาวอวนเกิน  2,500  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  
ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 

(4) เคร่ืองมืออวนปู  อวนลอยกุ้ง  อวนหมึก 
(5) เคร่ืองมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

(เคร่ืองป่ันไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
(6) ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบต้ังแต่  2.5  นิ้วขึ้นไป  ใช้ทําการประมงไม่เกิน  300  ลูก  

ต่อเรือประมง  1  ลํา  ทําการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง  และลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบต้ังแต่   
2.5  นิ้วขึ้นไป  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 

(7) ลอบหมึกทุกชนิด   
(8) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(9) คราดหอยที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน  18  เมตร  มีความกว้างของปากคราด 

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

(10) อวนรุนเคย  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตามความใน 
มาตรา  68  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558 

(11) จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก  แผงยกปูจักจั่น 
(12) เคร่ืองมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทําการประมง 
(13) การใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ํากว่า  10  ตันกรอส  ที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้าไม่ถึง  

280  แรงม้า  ประกอบเคร่ืองมือทําการประมงที่มิใช่เคร่ืองมือทําการประมงตามประเภทท่ีกําหนดไว้ 
ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเคร่ืองมือ 
ทําการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  
ยกเว้นอวนครอบอวนช้อน  หรืออวนยกปลากะตัก  ที่ใช้ประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  (เคร่ืองป่ันไฟ)   
และเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือ 
ทําการประมง  วิธีการทําการประมง  และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา 
เขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

การใช้เคร่ืองมือใน  (3)  (4)  (5)  (6)  และ  (7)  จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือทําการประมง  วิธีการทําการประมง  และพื้นที่ทําการประมง 
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

ทั้งนี้  เคร่ืองมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑)  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558 

ข้อ 3 ความในประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การทําการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ   
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 




