
 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   

ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังเป็นกิจการ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   
และความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 

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

ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้  เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 

(๑) อ่างเก็บน้ําบ้านท่าหัก  หมู่ที่  ๕  ตําบลสมอทอง  อําเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑  แนบทา้ยประกาศนี้ 

(๒) คลองใหญ่พุมเรียง  หมู่ที่  ๑,  ๕  ตําบลพุมเรียง  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๑,  ๒  และหมู่ที่  ๓  ตําบลบางมะเดื่อ  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๔) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๕  และแม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๖  ตําบลท่าข้าม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๔  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๕) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๗  ตําบลท่าข้าม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๕  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๖) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๒,  ๓  และหมู่ที่  ๔  ตําบลท่าโรงช้าง  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๖  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๗) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๑,  ๓  และหมู่ที่  ๕  ตําบลบางงอน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๗  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๘) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๑,  ๔,  ๖  และหมู่ที่  ๗  ตําบลน้ํารอบ  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๘  แนบท้ายประกาศนี้ 
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(๙) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๑,  ๒,  ๔  และหมู่ที่  ๕  ตําบลหนองไทร  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๙  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๐) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๑,  ๒  และหมู่ที่  ๔  ตําบลบางเดือน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๐  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๑) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓  ตําบลตะปาน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๑  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๒) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๒  ตําบลเขาหัวควาย  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๓) คลองไต๋กง  หมู่ที่  ๑  ตําบลพุนพิน  และหมู่ที่  ๖  ตําบลหัวเตย  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๑๓  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๔) แม่น้ําตาปี  เทศบาลเมืองท่าข้าม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๑๔  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๕) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๔  และคลองท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๑  ตําบลท่าสะท้อน  อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๕  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๖) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๒  ตําบลกรูด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๑๖  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๗) คลองราง  หมู่ที่  ๒  ตําบลลีเล็ด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๑๗  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๑๘) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๑  ตําบลเคียนซา  และหมู่ที่  ๑  ตําบลเขาตอก  อําเภอเคียนซา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๘  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๙) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๑  ตําบลอิปัน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๑๙  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๐) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๔  และคลองวน  หมู่ที่  ๕  ตําบลทุ่งหลวง  อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๐  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๑) คลองพุมดวง  หมู่ที่  ๒  ตําบลถ้ําสิงขร  หมู่ที่  ๑,  ๖  และหมู่ที่  ๗  ตําบลท่ากระดาน  
อําเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๒) คลองดอนสัก  หมู่ที่  ๒,  ๕,  ๗  และหมู่ที่  ๙  ตําบลดอนสัก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๓) เกาะนกเภา  หมูที่  11  ตําบลดอนสัก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๒๓  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๔) เกาะแรต  หมู่ที่  ๓  ตําบลดอนสัก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่
หมายเลข  ๒๔  แนบท้ายประกาศนี้ 
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(๒๕) คลองท่าทอง  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๙  ตําบลท่าทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๕  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๖) คลองท่าทองใหม่  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๕  ตําบลท่าทองใหม่  อําเภอกาญจนดิษฐ์   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๖  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๗) คลองท่าทองใหม่  หมู่ที่  4  ตําบลทุ่งกง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๗  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๘) แม่น้ําตาปี  หมู่ที่  ๕  ตําบลควนศรี  อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนท่ี
หมายเลข  ๒๘  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒๙) คลองท่าทอง  หมู่ที่  ๓  ตําบลบางกุ้ง  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๒๙  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓๐) คลองขวาง  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๓  ตําบลบางไทร  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามแผนที่หมายเลข  ๓๐  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓๑) คลองร่ิว  หมู่ที่  ๖  ตําบลบางชนะ  หมู่ที่  ๘  ตําบลคลองฉนาก  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามแผนที่หมายเลข  ๓๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วิชวุทย์  จินโต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
















































































