
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดกระบ่ี 
เร่ือง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   

ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงในกระชังเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  และความใน
มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดกระบ่ีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 

(๑) คลองประสงค์  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๔  ตําบลคลองประสงค์  อําเภอเมืองกระบ่ี  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒) คลองกํา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลคลองประสงค์  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓) คลองจิหลาด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๗  ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๔) คลองทับไม้  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนท่ี
หมายเลข  ๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕) อ่าวทึง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖) คลองกรวด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๖  แนบท้ายประกาศนี้   

(๗) คลองในสระ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๓  ตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๗  แนบท้ายประกาศนี้   

(๘) คลองไคร  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๘  แนบท้ายประกาศนี้   

(๙) คลองไหนหนัง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๙  แนบท้ายประกาศนี้   
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(๑๐) อ่าวท่าทองหลาง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๖  ตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบ่ี  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๐  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๑๑) ทํานบหนองคล้า  เขตท้องที่หมู่ที่  ๗  ตําบลกระบ่ีน้อย  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๑  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๒) คลองเขม้า  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลคลองเขม้า  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๒  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๓) คลองควนต่อ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลคลองเขม้า  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๔) คลองไสโป๊ะ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลเหนือคลอง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๕) คลองตลิ่งชัน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๕  ตําบลตล่ิงชัน  อําเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๕  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๑๖) คลองหลังดา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๖  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๗) คลองเตาะ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๗  แนบท้ายประกาศนี้   

(๑๘) ทะเลชายฝั่งหน้าทุ่งไม้ไผ่  เขตท้องที่หมู่ที่  ๗  ตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๘  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๑๙) ทะเลชายฝ่ังหน้าบ้านเกาะปู  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๙  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๒๐) คลองมูตู  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลเกาะศรีบอยา  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๐  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๑) คลองหวายเล็ก  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๑  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๒) คลองแรด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๗  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๒  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๓) คลองสองพี่น้อง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๘  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๔) ทะเลชายฝ่ังบ้านแหลมกรวด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๘  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๔  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๒๕) คลองท่ายาง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๙  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๕  แนบท้ายประกาศนี้   
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(๒๖) คลองเพหลา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลปกาสัย  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๖  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๗) คลองบากัน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลคลองท่อมใต้  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๗  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๘) คลองทรายขาว  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๘  แนบท้ายประกาศนี้   

(๒๙) คลองต้นกอ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๙  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๐) คลองมดคัน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๐  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๑) คลองกะลาเสน้อย  เขตท้องที่หมู่ที่  ๕  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๑  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๒) คลองทุ่งคา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๕  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๒  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๓) สระน้ําห้วยลึก  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๔) คลองท่าประดู่  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลห้วยน้ําขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๕) คลองโต๊ะทอก  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลห้วยน้ําขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๕  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๖) คลองน้ําร้อน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลห้วยน้ําขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๖  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๗) คลองยาง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลห้วยน้ําขาว  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๗  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๘) คลองน้ําท่อ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลคลองพน  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๘  แนบท้ายประกาศนี้   

(๓๙) คลองโต๊ะแรง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๕  ตําบลคลองพน  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๙  แนบท้ายประกาศนี้   

(๔๐) คลองไคร  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑๐  ตําบลคลองพน  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๔๐  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๔๑) คลองย่ีเหร่  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑๓  ตําบลคลองพน  อําเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๔๑  แนบท้ายประกาศนี้   
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(๔๒) คลองท่าทุกควาย  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๑๐  ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๔๒  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๔๓) คลองลัดลิกี  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๖  และหมู่ที่  ๙  ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๔๓  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๔๔) คลองลาดปันจอ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๗  ตําบลเกาะกลาง  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๔๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๔๕) คลองขุนรายา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๓  ตําบลคลองยาง  หมู่ที่  ๔  ตําบลเกาะกลาง
อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๔๕  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๔๖) คลองนา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลเกาะลันตาน้อย  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๔๖  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๔๗) คลองเกาะยาง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๕  ตําบลเกาะลันตาน้อย  อําเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๔๗  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๔๘) อ่าวเกาะลันตาน้อย  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๕  หมู่ที่  ๖  ตําบลเกาะลันตาน้อย  
อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๔๘  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๔๙) คลองหลังสอด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลเกาะลันตาน้อย  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๔๙  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๕๐) คลองลัดบ่อแหน  คลองโตนด  คลองบากันรัง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๕  ตําบล  
เกาะลันตาน้อย  หมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๕  ตําบลศาลาด่าน  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕๐  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๑) คลองยาง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๗  ตําบลคลองยาง   
อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๕๑  แนบท้ายประกาศน้ี   

(๕๒) คลองลัดบ่อแหน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลศาลาด่านและคลองทราย  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  
ตําบลเกาะลันตาน้อย  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่หมายเลข  ๕๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๕๓) คลองท่าเรือบ้านทุ่งย่ีเพ็ง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๔  ตําบลศาลาด่าน  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๕๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๔) คลองท่าปริง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลอ่าวลึกใต้  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๕) คลองเขาเตบ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕๕  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๖) คลองเกาะยอ  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๕๖  แนบท้ายประกาศนี้   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๕๗) อ่าวเหนา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนท่ี
หมายเลข  ๕๗  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๘) คลองไสโต๊ะดํา  เขตท้องที่หมู่ที่  ๓  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๕๘  แนบท้ายประกาศนี้   

(๕๙) คลองแรด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๕  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕๙  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๐) คลองสมิหลัง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๖  ตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๖๐  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๑) คลองอ่าวลึกน้อย  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลอ่าวลึกน้อย  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๖๑  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๒) คลองบากัน  เขตท้องที่หมู่ที่  ๒  ตําบลอ่าวลึกน้อย  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๖๒  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๓) คลองกาโรส  เขตท้องที่หมู่ที่  ๕  ตําบลอ่าวลึกน้อย  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๖๓  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๔) คลองน้ําแดง  เขตท้องที่หมู่ที่  ๘  ตําบลเขาดิน  อําเภอเขาพนม  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนท่ี
หมายเลข  ๖๔  แนบท้ายประกาศนี้   

(๖๕) สระน้ําผุด  เขตท้องที่หมู่ที่  ๑  ตําบลคีรีวง  อําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๖๕  แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พินิจ  บุญเลิศ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี 
ประธานกรรมการประมงประจําจังหวัดกระบ่ี 




































































































































