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ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดปราจีนบุรี 
เร่ือง  กําหนดพื้นที่ทําการประมง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทําการประมงเกินกําลังการผลิต  ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ  
ทรัพยากรสัตว์น้ําได้รับการดูแลรักษาและนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  จึงเห็นควรวางมาตรการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่า  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนต่อไป   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กําหนดพื้นที่ทําการประมงในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี   
  ๑.๑ เขตท้องที่อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๑ บริเวณคลองท่าแห  เร่ิมต้นจากปากคลองหมู่ที่  ๘,  ๗,  ๕  ตําบลบ้านทาม  

ถึงหมู่ที่  ๑,  ๒,  ๖  และ  ๕  ตําบลสัมพันธ์   
   ๑.๑.๒ บริเวณแม่น้ําปราจีนบุรี  เร่ิมต้นจากตําบลหาดยาง  ตําบลบางกุ้ง  

ตําบลสัมพันธ์  ตําบลบ้านทาม  ตําบลศรีมหาโพธิ  ถึงตําบลท่าตูม 
  ๑.๒ เขตท้องที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๑ บริเวณแม่น้ําปราจีนบุรี  เร่ิมต้นจากเขตติดต่ออําเภอศรีมหาโพธิ   

กับอําเภอเมืองปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๕  ตําบลบางบริบูรณ์  และตําบลท่างาม  ลงไปทางใต้สุดเขต   
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๘  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

   ๑.๒.๒ บริเวณลําคลองบางพลวง  เร่ิมต้นจากแยกปากคลองประตูระบายนํ้า
บางพลวง  หมู่ที่  ๔  ตําบลบางเดชะ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ลงไปทางใต้  จนสุดเขต  อําเภอเมืองปราจีนบุรี   
หมู่ที่  ๘  ตําบลบางเดชะ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ติดกับเขตท้องที่  อําเภอศรีมโหสถ 

   ๑.๒.๓ บริเวณลําคลองหัวกรด  เร่ิมต้นจากสุดเขต  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  
หมู่ที่  ๗  ตําบลบางเดชะ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกถึงแยกปากคลองบางพลวง  หมู่ที่  ๕  
ตําบลบางเดชะ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

   ๑.๒.๔ บริเวณลําคลองสนามพลี  เร่ิมจากเขตติดต่อ  อําเภอศรีมโหสถ 
กับอําเภอเมืองปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๘  ตําบลบางเดชะ  ลงไปทางทิศตะวันตก  ถึงแยกปากคลองบางพลวง  
หมู่ที่  ๘  ตําบลบางเดชะ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

   ๑.๒.๕ บริเวณลําคลองช่องแคบ  เร่ิมจากเขตติดต่อ  อําเภอศรีมหาโพธิ   
กับอําเภอเมืองปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๖  ตําบลบางบริบูรณ์  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ไปทางทิศตะวันตก   
ถึงแยกปากคลองประจันตคาม  หมู่ที่  ๕  ตําบลบางบริบูรณ์  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
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   ๑.๒.๖ บริเวณลําคลองบางหอย  เร่ิมจากแยกแม่น้ําปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๒  
ตําบลบางบริบูรณ์  ไปทางทิศเหนือถึงสะพานทางรถไฟ  หมู่ที่  ๗  ตําบลดงพระราม  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

   ๑.๒.๗ บริเวณลําคลองสารภีเร่ิมจากแยกแม่น้ําปราจีนบุรี  หมู่ที่  ๘  ตําบลวัดโบสถ์  
อําเภอเมืองปราจีนบุรีถึงสะพานทางรถไฟ  หมู่ที่  ๔  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

   ๑.๒.๘ บริเวณลําคลองไอ้งอน  เร่ิมจากแยกปากคลองสารภี  หมู่ที่  ๑๐  
ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมืองปราจีนบุรีถึงสะพานรถไฟ  หมู่ที่  ๑๐  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

  ๑.๓ เขตท้องที่อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
   ๑.๓.๑ บริเวณลําคลองประจันตคาม  เร่ิมต้นจากหมู่ที่  ๘  ตําบลประจันตคาม  

ถึงหมู่ที่  ๖  ตําบลประจันตคาม 
   ๑.๓.๒ บริเวณลําคลองบางไผ่  เร่ิมต้นจากแยกปากคลองประจันตคาม  หมู่ที่  ๙  

ตําบลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม  ถึงหมู่ที่  ๑๑  ตําบลประจันตคาม  อําเภอประจันตคาม 
   ๑.๓.๓ บริเวณคลองช่องแคบ  เร่ิมต้นจากแยกปากคลองประจันตคาม  หมู่ที่  ๙  

ตําบลประจันตคาม 
   ๑.๓.๔ บริเวณคลองท่าแห  เร่ิมต้นจากหมู่ที่  ๘  ผ่านหมู่ที่  ๙,  ๗,  ๕,  ๔  

ตําบลบ้านหอย  อําเภอประจันตคาม  ถึงหมู่ที่  ๖  ตําบลเกาะลอย  อําเภอประจันตคาม 
   ๑.๓.๕ บริเวณคลองสัมพันธ์  เร่ิมต้นจากหมู่ที่  ๔  ตําบลบ้านหอย  ถึงหมู่ที่  ๖  

ตําบลเกาะลอย  อําเภอประจันตคาม 
  ๑.๔ เขตท้องที่อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
   ๑.๔.๑ บริเวณแม่น้ําปราจีนบุรี  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อ  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  

กับอําเภอบ้านสร้าง  ท้องที่ตําบลบางพลวง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ลงไปทางใต้  ถึงเขตติดต่อแม่น้ํานครนายก  
กับแม่น้ําบางปะกง  บรรจบกันที่ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๒ บริเวณคลองบางพลวง  เ ร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ําปราจีนบุรี   
ท้องที่ตําบลบางพลวง  ลงไปทางใต้  จนสุดเขตอําเภอบ้านสร้าง  ในท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลกระทุ่มแพ้ว  
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๓ บริเวณคลองบางไทรน้อย  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองบางพลวง   
หมู่ที่  ๗  ตําบลบางพลวง  ไปทางใต้  ถึงเขตติดต่อคลองบางพลวง  ท้องที่ตําบลบางปลาร้า  อําเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี   

   ๑.๔.๔ บริเวณคลองโพธ์ิ  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองบางไทรน้อย  หมู่ที่  ๖  
ตําบลบางปลาร้า  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงคลองหัวคู้  ตําบลบางยาง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 
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   ๑.๔.๕ บริเวณคลองหัวคู้  เร่ิมต้นจากสะพานหัวคู้  ตําบลบ้านสร้าง  ไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้  ถึงคลองหอทอง  มาบรรจบกับท้องที่ตําบลบางยาง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๖ บริเวณคลองสารภี  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ําปราจีนบุรี  ตําบลบางพลวง  
อําเภอบ้านสร้าง  ไปทางเหนือถึงคลองลําไอ้งอน  ตําบลบางพลวง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๗ บริเวณคลองลําไอ้งอน  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองสารภี  ตําบลบางพลวง  
ไปทางเหนือถึงประตูระบายนํ้าลําไอ้งอน  ตําบลบางพลวง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๘ บริเวณคลองซอยที่  ๒  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองบางหอย  หมู่ที่  ๙  
ตําบลบ้านสร้าง  ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหมู่ที่  ๘  ตําบลบ้านสร้าง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๙ บริเวณคลองท่ากระทุ่ม  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองบางหอย  หมู่ที่  ๙  
ตําบลบ้านสร้าง  ไปทางตะวันออกถึงเขตติดต่อ  อําเภอเมืองนครนายก  กับอําเภอบ้านสร้าง  หมู่ที่  ๑๐  
ตําบลบ้านสร้าง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๐ บริเวณชวดด้วน  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อคลองซอยที่  ๒  หมู่ที่  ๘  
ตําบลบ้านสร้าง  ไปทางเหนือถึงคลองท่ากระทุ่ม  หมู่ที่  ๑๐  ตําบลบ้านสร้าง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๑ บริเวณคลองบางหอย  เร่ิมต้นจากประตูระบายน้ําบางหอย  หมู่ที่  ๙  
ตําบลบ้านสร้าง  ไปทางใต้ถึงแม่น้ํานครนายก  เขตติดต่อกับ  อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   
ในท้องที่ตําบลบางเตย  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๒ บริเวณแม่น้ํานครนายก  เร่ิมต้นจากปากคลองบางหอย  ตําบลบางเตย  
ไปทางใต้  ถึงเขตติดต่อแม่น้ําบางปะกง  กับแม่น้ําปราจีนบุรี  บรรจบกับท้องที่ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๓ บริเวณแม่น้ําปราจีนบุรี  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ําปราจีนบุรี   
กับแม่น้ํานครนายกบรรจบกันไปทางใต้  ถึงเขตติดต่ออําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ท้องที่ตําบลบางแตน  
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๔ บริเวณคลองเฆ่  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ํานครนายก  ไปถึงแม่น้ํา
ปราจีนบุรี  ตําบลบางกระเบา  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   

   ๑.๔.๑๕ บริเวณคลองบางแตน  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ําปราจีนบุรีไปทางใต้  
ถึงคลองบางกระดาน  ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๑.๔.๑๖ บริเวณคลองหอทอง  เร่ิมต้นจากเขตติดต่อแม่น้ําปราจีนบุรีไปทางใต้  
ติดต่อกับคลองโพธ์ิ  ตําบลบางยาง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

ตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้  เป็นเขตพื้นที่ทําการประมง  สําหรับตั้งเครื่องมือประจําที่ยอขันช่อ  
และกรํ่า   
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ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เคร่ืองมือทําการประมงประเภทเคร่ืองมือ  ยอขันช่อ  และกรํ่า   
ทําการประมงในท่ีจับสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุกริช  พึ่งโสภา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดปราจีนบุรี 



 

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดปราจีนบรุี เรือ่ง ก าหนดพื้นท่ีท าการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เขตท้องที่อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบรุ ี

 

 

 

ลงนาม 

 
 (นายชุมพล ทรัพย์วโรดม) 
ประมงจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ลงนาม 

 
(นายอุกริช พึ่งโสภา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดปราจีนบรุี เรือ่ง ก าหนดพื้นท่ีท าการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เขตท้องที่อ าเภอเมืองปราจีนบรุี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 

 

 

ลงนาม 

 
 (นายชุมพล ทรัพย์วโรดม) 
ประมงจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ลงนาม 

 
(นายอุกริช พึ่งโสภา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดปราจีนบรุี เรือ่ง ก าหนดพื้นท่ีท าการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เขตท้องที่อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุ ี

 

 

 

ลงนาม 

 
 (นายชุมพล ทรัพย์วโรดม) 
ประมงจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ลงนาม 

 
(นายอุกริช พึ่งโสภา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดปราจีนบรุี เรือ่ง ก าหนดพื้นท่ีท าการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เขตท้องที่อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี

 

 

 

ลงนาม 

 
 (นายชุมพล ทรัพย์วโรดม) 
ประมงจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ลงนาม 

 
(นายอุกริช พึ่งโสภา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร ี


