
 
กฎกระทรวง 

ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “ทะเลชายฝั่ง”  ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิก 
(1) กฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง  พ.ศ.  2560 
(2) กฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
(3) กฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดเขตทะเลชายฝั่งขึ้นใหม่แยกเป็นรายจังหวัด  และได้ก าหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งใหม่  จากเดิม 
ที่ก าหนดเป็นเส้นโค้งเว้าตามแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งท าให้เกิดความไม่ชัดเจนและยากต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย   
เป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัดให้เกิดความชัดเจน  เพ่ือแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้าน  
และประมงพาณิชย์  และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัตรำด 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดตรำด  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงหกจุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง 
(๒) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงหกจุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยเกำะ 
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควรก าหนด
เขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตราดให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล  เพ่ือประโยชน์
ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัจันทบุร ี
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดจันทบุรี   มี เขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสิบจุดสี่ไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อย
หรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล    
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัระยอง 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดระยอง  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสิบจุดแปดไมล์ทะเล  นับจำก
แนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบรเิวณชำยฝั่ง  ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดระยองให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล    
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัชลบรุ ี
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดชลบุรี  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะสองจุดเจ็ดไมล์ทะเลถึงเก้ำจุดหกไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง 
(๒) ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลถึงสองจุดสี่ไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ 
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรำ  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดเก้ำไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง  ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



pattraporn.y
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pattraporn.y
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสมุทรปรำกำร 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสมุทรปรำกำร  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสองจุดแปดไมล์ทะเล 
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



pattraporn.y
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อย
หรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยกว่าสามไมล์
ทะเล  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณกรงุเทพมหำนคร 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้กรุงเทพมหำนคร  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดหนึ่งไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของกรุงเทพมหานครให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสมุทรสำคร 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสมุทรสำคร  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดสองไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสาครให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสมุทรสงครำม 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสมุทรสงครำม  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดสองไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัเพชรบรุ ี
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดเพชรบุรี  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดเจ็ดไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล    
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงห้ำจุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง   
(2) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสองไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน  

บริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเล  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่  
ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัชุมพร 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดชุมพร  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(1) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง   
(2) ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลถึงสองจุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชุมพรให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล 
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงเจ็ดจุดสองไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผน่ดนิ

บริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสี่จุดสำมไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า  
สามไมล์ทะเล  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดันครศรธีรรมรำช 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมรำช  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสี่จุดสองไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง 
(๒) ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลถึงสองจุดสำมไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ 
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเล  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสงขลำ 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสงขลำ  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงห้ำจุดห้ำไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสงขลาให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล    
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัปตัตำนี 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดปัตตำนี  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงหกจุดแปดไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผน่ดนิ

บริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะสี่จุดสองไมล์ทะเลถึงสี่จุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ 
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควรก าหนด
เขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดันรำธวิำส 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดนรำธิวำส  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดสองไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   ทั้งนี้   ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อย 
หรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาสให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัระนอง 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดระนอง  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงหกจุดสองไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสองจุดเจ็ดไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดระนองให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัพังงำ 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดพังงำ  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดหกไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสำมไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดพังงาให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัภูเกต็ 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดภูเก็ต  มีเขตทะเลชำยฝั่งระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสองจุดหกไมล์ทะเล   
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดักระบี ่
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดกระบี่  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะสองจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสำมจุดเจ็ดไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงสี่จุดสี่ไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัตรัง 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ก ำหนดให้จังหวัดตรัง  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงสำมจุดเก้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผน่ดนิ 

บริเวณชำยฝั่ง   
(2) ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลถึงสำมจุดหนึ่งไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควร 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตรังให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง  ในบริเวณจังหวดัสตูล 
พ.ศ.  2565 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “ทะเลชำยฝั่ง”  ในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ก ำหนดให้จังหวัดสตูล  มีเขตทะเลชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะสำมไมล์ทะเลถึงห้ำจุดห้ำไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดิน

บริเวณชำยฝั่ง   
(๒) ระยะหนึ่งจุดห้ำไมล์ทะเลถึงแปดจุดสองไมล์ทะเล  นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเล 

จรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ   
ทั้งนี้  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  5  และมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด  มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  สมควรก าหนด
เขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสตูลให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล   
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕


