
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉะบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 
ว!าด#วยช่ือเคร่ืองมือในพิกัด 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑๓) และมาตรา ๕ แห!งพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว!าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว# ดังต!อไปน้ี 

 
เคร่ืองมือทําการประมงต!อไปน้ีเป8นเคร่ืองมือในพิกัด 
(๑) ยอขันช!อ 
(๒) ช#อนขันช!อ 
(๓) ช#อนสน่ัน 
(๔) ช#อนหางเหย่ียว 
(๕) ถุงโพงพางซึ่งใช#ประกอบกับโพงพาง ร้ัวไซมานหรือก้ันซู!รั้วไซมาน 
(๖) ถุงบาม 
(๗) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา 
(๘) แหยาวต้ังแต! ๔ เมตรข้ึนไป (ยังไม!ทบเพลา) 
(๙) ช#อนต!าง ๆ ปากกว#างต้ังแต! ๓.๕ เมตรข้ึนไป 
(๑๐) เบ็ดราวยาวต้ังแต! ๔๐ เมตรข้ึนไป 
(๑๑) ข!าย 
(๑๒)๒ อวนลอย อวนลากปลา อวนลากกุ#ง และอวนอ่ืน ๆ 
(๑๓) เฝGอก 
(๑๔) เคร่ืองก้ัน 

 
 

ให#ไว# ณ วันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
จรูญ  สืบแสง 

รัฐมนตรีว!าการกระทรวงเกษตราธิการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล!ม ๖๔/ตอนท่ี ๑๗/ฉบับพิเศษ หน#า ๘/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐ 
๒ (๑๒) แก#ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปKจจุบันมีอวนสําหรับใช#จับสัตวL
นํ้าเฉพาะประเภทเพ่ือให#การจับสัตวLนํ้าไม!กระทบต!อระบบนิเวศนLทางทะเล  ดังน้ัน เพ่ือให#การอนุรักษL
สัตวLนํ้ามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สมควรกําหนดประเภทอวนท่ีจะใช#จับสัตวLนํ้าบางประเภทให#ชัดเจนตรง
ตามวัตถุประสงคLในการใช#  จึงจําเป8นต#องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ผู#จัดทํา 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล!ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๕๑ ก/หน#า ๘/๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ 


