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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2561
ตามที่กรมประมงได้กําหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ําในฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในบริเวณที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมาเป็นเวลานาน โดยพื้นที่ซึ่งมีการกําหนดมาตรการมิได้มีการเปลี่ยนแปลง นั้น
จากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทูภายหลังจากการสิ้นสุด
ฤดูดังกล่าว พบว่ามีประชากรปลาทูขนาดเล็กจํานวนมากที่ยังไม่ได้ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์เคลื่อนย้าย
ขึ้นมาด้านบน นอกเขตที่กําหนดมาตรการอยู่เดิม จึงเห็นควรกําหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ําในฤดู
สัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 70 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภายในระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่
ถึง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์ในแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ซึ่งกําหนดเป็นจุดที่ ๑ ถึงจุดที่ 4 ดังนี้
จากจุดที่ ๑ เส้นละติจูด ๑2° 36' 0๐.000" เหนือ ตัดกับเส้นลองจิจูด ๙๙° ๕7' 2๐.000"
ตะวันออก ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัดตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ ๒
จากจุดที่ 2 เส้นละติจูด ๑2° 36' 0๐.000" เหนือ ตัดกับเส้นลองจิจูด ๑๐๐° 1๕' ๐๐.000"
ตะวันออก แล้วตัดตรงไปทางทิศใต้ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงจุดที่ ๓
จากจุดที่ 3 เส้นละติจูด ๑๑° ๔๙' ๔๐.000" เหนือ ตัดกับเส้นลองจิจูด ๑๐๐° 1๕' ๐๐.000"
ตะวันออก ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัดตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ 4
จากจุดที่ 4 เส้นละติจูด ๑๑° ๔๙' ๔๐.000" เหนือ ตัดกับเส้นลองจิจูด ๙๙° ๕๐' 0๐.000"
ตะวันออก ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสิ้นสุดจุดที่ 4
ดังปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายประกาศนี้
ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับกรณีการทําการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทําการประมง
และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาว
ไม่เกิน 16 เมตร และทําการประมงในเวลากลางคืน ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
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(๒) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส และมีช่องตาอวน
ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา ที่ทําการประมง
ในเขตทะเลชายฝั่ง
(3) เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง
(4) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(๕) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ํากว่า 10 ตันกรอส ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
(6) 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
(7) ลอบหมึกทุกชนิด
(8) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทําการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
(9) 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
(10) อวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ
วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทําการประมง ที่ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์
ทําการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
(11) จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง
(12) 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 ยกเว้นที่ห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กําหนดเครื่องมือ ทําการประมง วิธีการทําการประมง
และพื้นที่ทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2560
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การใช้เครื่องมือใน (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ เครื่องมือทําการประมงที่ใช้ทําการประมงตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑)
ข้อ ๒ ความในประกาศนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารทํ า การประมงเพื่ อ ประโยชน์ ท างวิ ช าการ
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

