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สรุปกฎระเบียบว่าด้วย  

การตกปลานํา้จดืเพ่ือสนัทนาการ

Thai

ในรฐันวิเสาทเ์วลส์
เดอืน มกราคม 2016

เมื่อตกปลาในน่านนํ้ารัฐนิวเสาท์เวลส์คุณจําเป็นต้องชําระค่าธรรมเนียม
การตกปลาสมัครเล่นรัฐนิวเสาท์เวลส์ (ยกเว้นเสียแต่ในกรณีจําเป็น) 
และจะต้องพกใบเสร็จการชําระเงินครั้งล่าสุดติดตัว

ทัง้นีร้วมทัง้การตกกุง้ก้ามกราม กุง้แย็บบ้ี(ก้ามกรามตัวเลก็) และการหยิบเกบ็
เหยือ่ตกปลาหรือพกอุปกรณ์การตกปลาในหรือใกล้เคียงกับบริเวณน่านนํ้า 

www.dpi.nsw.gov.au
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ค่าธรรมเนียมการตกปลาสมัครเล่น
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการตกปลาเมื่อไหร่?
เมื่อคุณไปตกปลาในน่านนํ้าของรัฐนิวเสาท์เวลส์ทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม คุณจําเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงิน 

แสดงการชําระค่าธรรมเนียมการตกปลาสมัครเล่นรัฐนิวเสาท์เวลส์ติดตัว ทุกครั้งที่คุณไปตกปลา 

(ด้วยไม้ตกปลาหรือตกด้วยการใช้เชือกในมือ) ใช้หอกแทงปลา เก็บเหยื่อตกปลาหรือเก็บสัตว์ 

ไร้กระดูกสันหลังด้วยวิธีเช่น ใช้มือจับหรือหยิบ ขุด ปัมพ์ ดักจับ และการใช้ตาข่ายจับกุ้ง

ในนํ้าจืด จะใช้บังคับในกรณีที่จับปลาในบริเวณน่านนํ้าที่ไกลจากฝั่งทะเล(ปราศจากคลื่นทะเล)ในรัฐนิว

เสาท์เวลส์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งนํ้าจืดใดก็ตาม ทั้งนี้รวมทั้งกรณีที่มีอุปกรณ์การตกหรือจับปลาในหรือใกล้

กับบริเวณน่านนํ้า จะไม่ใช้บังคับกับการจับปลาในเชื่อนหรือในพื้นที่เอกชนหากบริเวณผิวน่านนํ้า 

(เวลานํ้าเต็ม)ไม่เกิน 2 แฮ็กแตร์ ขอบเขตของน่านนํ้าไกลฝั่งทะเลของรัฐนิวเสาท์เวลส์ประกอบด้วย

ทั้งหมดของแม่นํ้ามาร์รีไปถึงเขตพรหมแดนรัฐออสเตรเลียใต้ (ไม่รวมน่านนํ้าของทะเลสาบเล็คฮูม) 

ทั้งหมดของทะเลสาบมัลวาลาตั้งแต่ฝาเขื่อนยาราวองก้า เวียร์ทวนนํ้าไปยังจุดที่แม่นํ้าโอเวินส์ รีเวอร์

ไหลเข้าไปที่มาร์รี รีเวอร์ ตรงท่าเทียบเรือบันดาลองและเมื่อจับปลาตรงด้านรัฐนิวเสาท์เวลส์ของแม่นํ้า 

ดูมาเร็สค์ แม็คคินทายร์ และ บาร์เวิน (เขตพรหมแดนอยู่ตรงกลางของแม่นํ้าเหล่านี้)

โปรดสังเกต เขื่อนฮูมเวียร์ จัดการโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานรัฐวิคตอเรีย คุณต้องขอใบอนุญา 
ตจับปลาของรัฐวคิตอเรียและการจับปลาในทะเลสาบ เลค็ฮมูตรงแม่นํา้มาร์รี สาขาทวนนํา้ไปยงัทางแยกกบั  
เซเว่นไมล์ ครีก และ ตรงสาชาของแม่นํ้า มิตตา มิตตา รีเวอร์ ซึ่งไหลทวนนํ้าจากแหล่งนํ้าแห่งนั้น 

ค่าธรรมเนียมราคาเท่าใด?
  ระยะเวลา 3 วัน ราคา 7 เหรียญ   ระยะเวลา 1 เดือนราคา 14 เหรียญ

  ระยะเวลา 1 ปีราคา 35 เหรียญ   ระยะเวลา 3 ปีราคา 85 เหรียญ

หากคณุไปจับปลาโดยร่วมคณะกบัเรือเช่าหรือไปพร้อมกบัมคัคเุทศจับปลา คณุอาจพบว่าหวัหน้าเรือหรือ

มคัคเุทศของคณุมหีนงัสอืรับรองยกเว้นซ่ึงจะปกคลมุถงึคณุอยู ่ให้ตรวจสอบก่อนเสมอว่าคณุจําเป้นต้อง

ชาํระค่าธรรมเนยีมการจับปลาหรือไม่ก่อนทีค่ณุออกไปจับปลา สาํหรับผู้ทีจั่บปลาแต่เพยีงในบริเวณน่าน

นํ้าตรงแม่นํ้าทวีต รีเวอร์และบริเวณชายหาดใกล้เคียงที่ได้รับการตราระบุ ค่าธรรมเนียมจะได้รับการ

ลดหย่อนเหลอืเพยีงร้อยละ 50 อาจมกีารใช้บงัคบัข้อยกเว้นอืน่ๆ ให้อ้างองิคูม่อืการจับปลาสมคัรเล่นใน
น่านนํา้จืดรัฐนวิเสาท์เวลส์ หรือทีเ่วบ็ไซต์ www.dpi.nsw.gov.au/fisheries สาํหรับข้อมลูเพิม่เตมิ

จะชําระค่าธรรมเนียมได้ที่ไหน?
คุณสามารถชําระที่ร้านค้าย่อยหลายแห่งทั่วรัฐนิวเสาท์เวลส์ เช่นร้านขายอุปกรณ์ตกปลาส่วนใหญ่  

สวนคาราแวน พาร์ค ร้านค้าตลาดท้องถิ่น ปั๊มนํ้ามัน ร้านเคมาร์ต หรือบนอินเตอร์เน็ตก็ได้ ที่  

www.onegov.nsw.gov.au หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1300 369 365 ก็ได้

จะรับใบเสร็จรับเงินพลาสติกได้อย่างไร?
หากคณุชาํระค่าธรรมเนยีมสาํหรับระยะเวลาหนึง่หรือสามปีออนไลน์ ผ่านทางโทรศพัท์ ผ่านร้านค้าตวัแทน

ทชัหรือถ้าหากคณุต่ออายใุบอนญุาตของคณุโดยผ่านทางจดหมายการต่ออาย ุคณุจะได้รบัใบเสร็จรับเงิน

พลาสติกผ่านทางไปรษณีย์ สําหรับการชําระเงินด้วยวิธีอื่นๆคุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่เป็นกระดาษ

ใบแทนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายสําหรับการออกใบแทนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมนั้นคือ 6.70 เหรียญ ให้โทรศัพท์ไป

ที่หมายเลข 02 4424 7499 เพื่อขอใบแทนใบเสร็จรับเงินหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบหนึ่งจาก

เว็บไซต์ของเรา www.dpi.nsw.gov.au/fisheries

นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างรัฐหรือจากต่างประเทศ
ใบอนญุาตการจับปลาท่ีออกโดยรัฐ เขตปกครอง หรือ ประเทศอืน่ๆ ใช้ไม่ได้สาํหรับการจบัปลาในน่านนํา้ของ

รัฐนวิเสาท์เวลส์ นกัท่องเทีย่วทุกคนจําเป็นต้องชาํระค่าธรรมเนยีมการจับปลาสมคัรเล่นของรัฐนวิเสาท์เวลส์ 

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries
http://www.onegov.nsw.gov.au
http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries
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การจาํกัดจาํนวนปรมิาณสงูสดุที่จบัปลาไดแ้ตล่ะคร้งั 
ขดีจาํกัดของขนาดปลา ชว่งระยะเวลาหา้มจบัปลา 

กฎระเบียบเหล่านี้ใช้บังคับเพื่อเช่วยให้แน่ใจว่าการประมงสามารถเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณ์และพอเพียงสําหรับบูกหลานอนาคต การจํากัดขนาดทําให ้
ปลาสามารถเจริญเติบโตเต็มที่ได้และอยู่จนครบวงจรการสืบพันธ์ ขณะที่การจํากัดปริมาณสูงสุดที่จับปลาได้แต่ละครั้งก็เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าทุกคน
สามารถแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและไม่มีพันธ์ปลาไหนที่ถูกจับไปมากเกินขนาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวจะทําให้เราสามารถสงวน
และดํารงการจับปลาสมัครเล่นในนํ้าจืดได้ต่อไป การจํากัดความยาวตามกฎหมายจะใช้บังคับกับปลานํ้าจืดส่วนใหญ่และจําเพาะเจาะจงสําหรับแต่ละ
พันธ์ปลา ความยาวของปลาแต่ละชนิดแสดงให้เห็นว่าถึงการพิจารณาแล้วว่าปลาทุกตัวจะมีโอกาสสามารถวางไข่ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะถูกจับไป

พันธ์ปลาสําหรบันกัจบัปลา 
สมัครเล่นทีมั่กพบบ่อยๆ

ปลาแบสออสเตรเลีย (Australian Bass) t

ปลาเพิร์ชปากแม่นํ้า (Estuary Perch) t

ปลาไหลครีบยาว (Longfin Eel) t

ปลาไหลครีบสั้นเขตใต้ (Southern Shortfin Eel) t

ปลาดุกนํ้าจืด (Freshwater Catfish) t

ปลาซัลมอนแอ็ตแลนติก (Atlantic Salmon) t

ปลาเทร้าท์ลําธาร (Brook Trout) t

ปลาเทร้าท์สีนํ้าตาล (Brown Trout) t

ปลาเทร้าท์สายรุ้ง (Rainbow Trout) t

ปลาได้รบัการปกป้องห้ามจบั
ห้ามจบัหรือตก หากจบัหรือตกได้ให้คนืมนักลบัไปในนํา้ทนัที

ปลาดําแม่นํ้าและปลาดําสองกระดูกสันหลัง  
(River Blackfish and Two-Spined Blackfish)

(ประชากรของปลาดาํแม่นํา้ในบรเิวณอ่างกักน้ําสโนอ้ีรี
เวอร์ขณะนี้อยู่ในภาวะอันตรายต่อการสูญพันธ์) t

พันธ์ปลาที่อยู่ในภาวะอนัตราย
ห้ามไม่ให้จบัหรือตก หากจับหรือตกได้ให้คนืกลบัสูน่่านนํา้ทันที

ปลาคอด(นํ้าจืด)ตะวันออก (Eastern (Freshwater) Cod)
(อยู่ในภาวะอันตราย) t

พันธ์ปลา ความยาวตํ่าสุดตาม ปริมาณสูงสุดต่อวัน ปริมาณสูงสุดที่สามารถ ช่วงระยะเปิดให้สามารถจับปลา
กฎหมาย มีไว้ในครอบครอง

ปลาแบ็สออสเตรเลีย - 2 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า 4 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า กันยายนถึงเมษายนในแม่นํ้าที่อยู่ใต้เขื่อน 
และปลาเพร์ิชปากแม่นํา้  หนึ่งในนั้นเท่านั้นที่สามารถมีควา หนึ่งในนั้นเท่านั้นที่สามารถมีควา กักกันนํ้าจืด(การจับปลาชนิดจับแล้วปล่อย
(Australian Bass and 
Estuary Perch)

มยาวเกินกว่า 35 ซม. ในแม่นํ้า) มยาวเกินกว่า 35 ซม. ในแม่นํ้า) กลับไปอนุญาตตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคม)  
ตลอดปีในแหล่งกักกันนํ้าจืดและแม่นํ้าที่อยู่
เหนือแหล่งกักกันนํ้าจืด

กุ้งก้ามกรามเมอร์รี่ 10 ถึง 12 ซม. 2 4 มิถุนายนถึงสิงหาคมในน่านนํ้าดังต่อไปนี้คือ 
(Crayfish, Murray) แม่นํ้ามารัมบิดจี รีเวอร์ และสาขาของมัน ยกเว้น

โอล์แมนครีกระหว่างสะพานตรงถนนฮูมไฮเวย์ 
กันดากาย และระยะทวนนํ้าจากผิวเขื่อน 100 
เมตร ตรง เขื่อนเบอร์เร็มเบด เวียร์ ใกล้กับแกน
เมน แม่นํ้าเมอร์รี่และแควนํ้าสาขาซึ่งอยู่ตั้งแต่ 
130 เมตรตรงด้านล่างของเขื่อนฮูม เวียร์ใกล้
อัลเบอร์รี ไปยังสะพานตรงถนนทางหลวงนิวเอิล
ตรงโทคัมวัล ห้ามไม่ให้จับปลาในน่านนํ้าอื่นๆ

กุ้งก้ามกรามมีครีบ 
ชนิดอื่น  
(Crayfish, other Spiny)

9 ซม. 5 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า 
ซึ่งเพียงพันธ์หนึ่งเท่านั้นในนั้น
ที่สามารถมีความยาวได้เกิน 
12 ซม.)

10 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า  
ซึ่งเพียงพันธ์หนึ่งเท่านั้นในนั้น
ที่สามารถมีความยาวได้เกิน 
12 ซม.)

ตลอดทั้งปี  
ห้ามจับกุ้งก้ามกรามในน่านนํ้าที่มีปลาเทร้าท์

ปลาไหลครีบสั้นเขตใต้ 
(Eel, Southern  
Shortfin)

30 ซม. 10 10 ตลอดปี

ปลาไหลครีบยาว  
(Eel, longfin)

58 ซม. 10 10 ตลอดปี

ปลาดุกนํ้าจืด 
(หางปลาไหล) 
(Freshwater Catfish, 
(Eel-tailed))

30 ซม. ในเขื่อนที่ระบุในรายการ
บัญชี เขื่อนตะวันออกและแม่นํ้า
ตะวันออก

5 ในเขื่อที่ระบุในรายการบัญชี
และเขื่อตะวันออก 2 ในแม่นํ้า
ตะวันออก

10 ในเขื่อนตามรายการบัญชี
และเขื่อตะวันออก 4 ในแม่นํ้า
ตะวันออก

ตลอดปีสําหรับแม่นํ้าตะวันออก  
เขื่อนตะวันออก และเขื่อตามรายการบัญชี

ปลาเพิร์ชทอง  
(Golden Perch)

30 ซม. 5 10 ตลอดปี

ปลาคอดเมอร์รี่ 
(Murray Cod)

55 ถึง 75 ซม. 2 4 ธันวาคมถึงสิงหาคมของแต่ละปี  
ตลอดปีในเขื่อนโค้ปทาวน์

ปลาเพิร์ช เงิน 
(Silver Perch)

25 ซม. ในเข่ือนตามรายการบัญชี 5 ในเขื่อนตามรายการบัญชี 10 ในเขื่อตามรายการบัญชี ตลอดปีในเขื่อตามรายการบัญชี  
ห้ามจับในแม่นํ้าหรือเขื่อนอื่น



20
15

10
5

ปลาเพิร์ชทอง (Golden Perch) t

ปลาคอดมาร์รี (Murray Cod) t

ปลาเพิร์ชเงิน (Silver Perch) t

กุ้งก้ามกามมีหนามอื่นๆ (Other Spiny Crayfish) t

แย็บบี้ (Yabby) t

ปลาคอดเทร้าท ์(Trout Cod) (อยูใ่นภาวะอันตราย) t

ปลาเพร์ิชแม็คควอร ี(Macquarie Perch)
(อยูใ่นภาวะอันตราย) t

กุ้งก้ามกามมาร์รี ้(Murray Crayfish)  
(อยูใ่นภาวะอันตราย) t

พนธั ป์ลาสาคํ ญๆั ทเป่ี น็สตว์รบกั วน
ปลาคาร์พปกต ิ(Common Carp)
(ห้ามนําปลาคาร์พเป็นๆไปใช้เป็นเหยื่อตกเบ็ด) t

ปลาเร็ดฟินหรือครีบแดงิ (Redfin) (ดใครมีปลาเร็ดฟิน
ไว้ในครอบครองย่อมถือว่าได้กระทําผิดกฎหมาย ห้ามไม่
ให้นําปลาเร็ดฟินที่เป็นหรือตายไปใช้เป็นเหยื่อตกเบ็ด) t 

พันธ์ปลา ความยาวตํ่าสุดตาม
กฎหมาย

ปริมาณสูงสุดต่อวัน ปริมาณสูงสุดที่สามารถมี
ไว้ในครอบครอง

ช่วงระยะเปิดให้สามารถจับปลา

ปลาเทร้าท์ 25 ซม.ในธารนํ้าที่มีแม 2 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า) 4 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า) ตั้งแต่วันสุดสัปดาห์นานพิเศษต้นเดือนตุลาคม
และปลาซัลมอน  ลงวันและเหยื่อตกปลาเทียม ในธารและเขื่อนที่ใช้แมลงวันและ ในธารและเขื่อนที่ใช้แมลงวันและ ไปถึงวันสุดสัปดาห์นานพิเศษตอนสิ้นเดือน
(Trout and salmon)

50 ซม.ในธานนํ้าที่มีปลาเท
ร้าท์วางไข่

25 ซม.ในน่านนํ้าอื่นๆ

เหยื่อเทียม

1 (หนึ่งในสายพันธ์อะไรตาม)  
ในธารนํ้าที่มีปลาเทร้าท์วางไข่)

5 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากว่า) 
ในน่านนํ้าอื่นๆ

เหยื่อเทียม

2 (หนึ่งในสายพันธ์อะไรตาม)  
ในธารนํ้าที่มีปลาเทร้าท์วางไข่)

10 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากว่า) 
ในน่านนํ้าอื่นๆ

มิถนุายนในธารนํ้าที่มีแมลงวนัและเหยือ่ตกเบด็
เทียม สําหรับเขื่อนที่ใช้ แมลงวันและเหยื่อตก
ปลาเทียมเปิดให้ตกได้ตลอดปี

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคมไปจนถึง สิ้นสุดวันสุด
สัปดาห์ยาวในเดือนมิถุนายน จะมีการใช้บังคับ
กฎเกณฑ์การตกปลาโดยใช้แมลงวันและ
เหลือเทียมเริ่มตั้งแต่วันสุดสัปดาห์หยุดยาวใน
ตุลาคมไปยังวันที่ 30 เมษายน

ตั้งแต่วันสุดสัปดาห์นานพิเศษต้นเดือนตุลาคม
ไปถึงวันสุดสัปดาห์นานพิเศษตอนสิ้นเดือน
มิถุนายนในธารนํ้าปลาเทร้าท์ สําหรับเขื่อนปลา
เทร้าท์ และน่านนํ้าอื่นๆทั้งหมด จะเปิดให้ตก
ปลาตลอดทั้งปี 

แย็บบี้นํ้าจืด  
(Yabbies, Freshwater)

- 200 200 ตลอดปี

ปลามีครีบพันธ์พื้น
เมืองชนิดอื่น

- 10 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า
นอกจากปลาไร้กระดูกสันหลัง)

10 (พันธ์ใดพันธ์หนึ่งหรือมากกว่า
นอกจากปลาไร้กระดูกสันหลัง)

ตลอดปี

ปลามีครีบที่ไม่ใช่พันธ์
พื้นเมือง(ยกเว้นปลาเท
ร้าท์และปลาซัลมอน) 
(excluding trout and 
salmon)

- - - ตลอดปี

ในตารางนี้ คําว่า “เขื่อนตะวันออก” และ “แม่นํ้าตะวันออก” อ้างอิงถึงน่านนํ้าที่อยู่ภายในทางออกทะเลของรัฐนิวเสาท์เวลส์
ขีดจํากัดการมีไว้ในครอบครองคือปริมาณปลาที่มีได้มากที่สุดต่อคนหากคุณได้จับหรือตกปลามาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งวัน หนึ่งวันเท่ากับระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง
ห้ามจับปลาไม่ว่าพันธุ์ไหนในลําธารที่มีปลาเทราท์ทั่วไป ในน่านนํ้าที่ใช้เหยื่อแมลงเทียมหรือเหยื่อล่อเทียม และในธารนํ้าที่ปลาทราท์วางไข่ นับตั้งแต่การสิ้นสุดลองวีคเอนด์เดือนมิถุนายนจนถึงต้นลอง 
วีคเอนด์เดือนตุลาคม อาจมีการกําหนดการปิดระยะ เวลาการจับปลาตามฤดูกาลในน่านนํ้าอื่นด้วย หาดูรายละเอียดได้จาก “คู่มือการจับปลานํ้าจืดเพื่อสันทนาการในรัฐนิวเซาท์เวลส์” หรือดูรายชื่อเรียง
ตามลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของธารนํ้าหรือเขื่อนที่กําหนดว่าเป็นน่านนํ้าปลาเทราท์ได้จากจากเว็บไซต์ www.dpi.nsw.gov.au/fisheries หากหาธารนํ้าที่ต้องการไม่พบ โปรดเช็คจากชื่อ 
ลํานํ้าสายใหญ่ซึ่งธารนํ้าสายเล็กสายนั้นไหลเข้าไป

บัญชีรายชื่อเงื่อนที่สามารถจับปลาเพิร์ชเงินและปลาดุก
ปลาเพิร์ชเงิน (Silver Perch) เบ็น ชีฟลี่ (Ben Chifley), โบลว์เวอริง (Blowering), เบอร์เร็นดอง (Burrendong), เบอร์รินจัก (Burrinjuck), แช็ฟฟี่ (Chaffey), โค็ปตัน (Copeton), เกล็นบอน (Glenbawn), 
เกล็นนี ครีก (Glennies Creek), กูกอง (Googong), จูนามา (Jounama), คิปปิด (Keepit), เล็ค แอลเบิร์ท (Lake Albert), พินดาริ (Pindari), สปลิต ร็อค (Split Rock), วินเดอะเมียร์ (Windamere),  
ไวยังกาล่า (Wyangala), ไวยางกาน (Wyangan), แย็ส (Yass)

ปลาดุกน้าจํ ืด (Freshwater Catfish) เบ็น ชีฟล่ ี (Ben Chifley), เบอร์เร็นดอง (Burrendong), แช็ฟฟี่ (Chaffey), โค็ปตัน (Copeton), เกล็นบอน (Glenbawn), เกล็นนี ครีก (Glennies Creek),  
คิปปิด (Keepit), พินดาริ (Pindari), สปลิต ร็อค (Split Rock), วินเดอะเมีย (Windamere), ไวยังกาล่า (Wyangala), ท่านยังสามารถจับปลาดุกได้จากเขื่อนตะวันออกและแม่นํ้าตะวันออกอื่นๆ ทั้งหมด 

การวดัขนาดตวัปลา

ความวาวตํ่าสุด/สูงสุดนั้นให้วัดจากขอบปากของปลาไปยังปลายหาง

การวดัขนาดเครย์ฟิช (หรอืกั้ง)

กระดอง

ความยาวตํ่าสุดให้วัดจากด้านท้ายของเบ้าตาไปยังบริเวณตรงกลางด้านหลังของกระดอง

จบัปลาพอเพยีงเพ่อือนาคต

 

จาํกดัขนาดปลาและปรมิาณสูงสุดในแต่ละครัง้เพือ่จะได้แน่ใจว่ามปีรมิาณปลาเพาะพนัธ์อย่าง

ถูกสุขลักษณะต่อไปและผลการจับปลาสามารถแบ่งปันกันระหว่างผู้ตกปลาอย่างยุติธรรม

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries
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วิธีการจับปลาที่อนุญาตให้ใช้

น่านนํ้าที่ไกลจากคลื่นชายฝั่งทะเล จํานวนเชือกตกปลามากที่สุดที่สามารถใช้ จํานวนตะขอเบ็ดมากที่สุดต่อเชื่อกหนึ่งเส้น
น่านนํ้าไกลชายฝั่งทะเลทั่วไป (นอกจากน่านนํ้าปลาเทร้าท์) 2 เส้น (เชือกดึงด้วยมือหรือเชือกไม้ตกปลา) 2

เขื่อนปลาเทร้าท์ทั่วไป 2 เส้น (เชือกไม้ตกปลาเท่านั้น) 2 (ตะขอเบ็ด) หรือ 3 (แมลงวันเทียม เหยื่อเท่านั้น)

ธารนํ้าปลาเทร้าท์ทั่วไป 1 เส้น (เชือกไม้ตกปลาเท่านั้น) 2

เขื่อนตกปลาฟลายฟิชชิ้งโดยใช้เหยื่อเทียม (ห้ามใช้วิธีตกปลาโดยใช้เหยื่อล่อ) 1 เส้น (เชือกไม้ตกปลาเท่านั้น) 3 (แมลงวันเทียม เหยื่อเท่านั้น)

ธารนํ้าตกปลาฟลายพิชชิ้งโดยใช้เหยื่อเทียม (ห้ามใช้วิธีตกปลาโดยใช้เหยื่อล่อ) 1 เส้น (เชือกไม้ตกปลาเท่านั้น) 2 (แมลงวันเทียม เหยื่อเท่านั้น)

1 2ธารนํ้าที่ปลาเทร้าท์วางไข (ห้ามใช้วิธีตกปลาโดยใช้เหยื่อล่อ)  เส้น (เชือกไม้ตกปลาเท่านั้น)  (แมลงวันเทียม เหยื่อเท่านั้น)

โปรดสงัเกต เชอืกทีค่ณุดแูลรับผดิชอบจะต้องอยูภ่ายในบริเวณใกล้ตวัคณุ 50 เมตรและคณุต้องประจักษ์เหน็ อนญุาตให้ใช้เหยือ่เทยีมหรือเหยือ่ตกเบด็อะไรกต็ามท่ีมตีะขอสามง่ามได้ไม่เกนิ 3 ตวั หากคณุใช้ ถอื หรือมไีว้ในครอบครองเชอืกตกปลาทีม่ดัเบด็ตะขอเรียบร้อยมากกว่าจํานวนสงูสดุของเชอืกภายใต้การดแูลรับผดิชอบของคณุ 
หรือใช้จํานวนตะขอเบ็ดที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตต่อเชือกหนึ่งเส้นภายใต้การดูแลของคุณ ย่อมถือว่าคุณได้กระทําผิดกฎหมายและอาจได้รับการทําโทษอย่างรุนแรง

ตาข่ายและกับดัก
ให้ใช้สามัญสํานึกเวลาคุณวางอุปกรณ์การตกปลาของคุณ อย่าวางในบริเวณที่มีเรือสัญจรไปมาอยู่มา 

กมายหรือเป็นช่องทางการเดินเรือ เพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่ให้อุปกรณ์ของคุณไปติดขวางผู้คนหรือเรือ 

เชือกลอยที่ใช้ในการระบุที่ตั้งของอุปกรณ์การจับปลาจะต้องทําให้สั้นที่สุดเท่าที่ปฏิบัติได้

การก่อกวนอุปกรณ์การตกปลาที่จัดวางไว้ย่อมเป็นการกระทําผิดกฎหมาย อุปกรณ์ที่จัดวางไว้จะต้อง 

เก็บคืนกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามผู้ตกปลาควรจะไปตรวจสอบอุปกรณ์ของเขาให้เป็น 

ประจําเพื่อจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่จับได้แต่ไม่ต้องการจะได้รับการปล่อยกลับไปในน่านนั้นอย่างปลอดภัย 

มีบริเวณปิดบางแห่งอาจมีการห้ามใช้หรือจํากัดจํานวนการใช้ตาข่ายและกับดัก

อวนช้อนหรืออวนยก
   ขนาดใหญ่ที่สุด อวนที่ติดมาจะต้องมีโครงห่วงอยู่ไม่

เกิน 2 ห่วงติดอยู่กับอวน แต่ไม่ให้ติดกับซึ่งกันและ

กันโดยใช้โครงแข็งแรงใดๆ ความลึกของอวน (รวมทั้ง

โครงห่วง)จะต้องไม่เกิน 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง

หรือเส้นทะแยงมุมของโครงห่วงจะต้องไม่เกิน 1.25 

เมตร

   ขนาดของตาข่าย ตาข่ายจะต้องไม่น้อยกว่า 13 มม.

   จํานวนมากที่สุด ยกเว้นจะระบุเป็นอื่น มีสิทธิ์วาง ใช้ 

หรือ มีไว้ในครอบครองอวนได้จํานวนไม่เกิน 5 ชุด

   เวลานานสุดที่มีสิทธิ์วาง ไม่สามารถวางนานเกินกว่า  

24 ชั่วโมง

   การระบุ ลูกลอยจะต้องวางไว้เหนืออวนและมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 100 มม.ไม่ว่าจะเป็นความกว้างควา 

มยาวหรือความสูงและจะต้องวางอยู่เหนือนํ้าอย่างน้อย 50 มม. พร้อมแสดงตัวอักษร HN  

และชื่อย่อนามสกุลปีเกิดและรหัสไปรษณีย์ สูง 15 มม. ในลัษณะที่เห็นชัดด้วยสีที่ตัดกันกับ

ลูกลอย หากมีเชือกผูกติดกันกับลูกลอยจะต้องไม่ลอยตัวอยู่เหนือนํ้า

   น่านนํ้า อาจใช้กับน่านนํ้าไกลจากชายฝั่งทะเลสําหรับการจับแย็บบี้ยกเว้นในน่านนํ้าที่ปิดและในนํ้า 

ที่มีปลาเทร้า (ยกเว้นแต่ในกรณีที่ใช้อวนช้อนหรืออวนยกไม่เกิน 5 ชุดในการจับแย็บบี้ที่เขื่อนกูกอง 

แดมและในทะเลสาบเล็ค ไลเอิล เล็ควอลเลส เล็คยูคัมบีน หรือ เล็คจินดาบายน์)

โปรดสังเกต อวนดังกล่าวจะได้เป็นอวนที่ใช้มือบังคับและด้วยวิธีการจุ่มลงในนํ้าแล้วยกหรือตักในแน 

วดิ่งขึ้นมาเหนือผิวนํ้าเท่านั้น

HN
ตัวอกัษรช่ือย่อและนามสกลุ

ปีที่เกิด
รหัสไปรษณีย์

อย่างน้อย 
13 มม. 

อย่าง
มาก 1 
เมตร

อย่างมาก 1.25 เมตร

กับดักกุ้ง 
   ขนาดมิติ 0.6 เมตร คูณ 0.5 เมตร คูณ 0.5 เมตร

   ขนาดตาข่าย สูงสุด 13 มม. โดยวัดจากเส้นทะ
แยงมุม 

   ปากทางเข้า รูด้านในกว้างสุดไม่เกิน 35 มม.

   จํานวนสูงสุด อาจวาง ใช้ หรือ มีไว้ในครอบครอง  
กับดักได้เพียงหนึ่งชุด

   ระยะเวลาที่วางได้นานที่สุด ห้ามไม่ให้วางนานเกิน  
24 ชั่วโมง

  การชี้ระบุ จะต้องมีฉลากพร้อมระบุมิติอย่างน้อย  80 มม. คูณ 45 มม.ติดอยู่กับกับดักตรงหรือ
อยู่เหนือนํ้าซึ่งระบุอย่างชัดเจนตัวอักษณ ST และตัวอักษรชื่อย่อ นามสกุล ปีการเกิด และรหัส
ไปรษณีย์ ของผู้ตกปลาด้วยตัวอักษรที่เห็นชัดเจนซึ่งไม่ตํ่ากว่า 15 มม.ด้วยสีสรรที่ตัดกัน

   น่านนํ้า อาจใช้บังคับเวลาอยู่ในน่านนํ้าไกลชายฝั่งทะเลเพื่อจับกุ้งนํ้าจืดและแย็บบี้ ยกเว้นแต่ในบริ 
เวณนํ้าปิดและน่านนํ้าที่มีปลาเทร้าท์ 

ST
ตวัอกัษรชือ่ย่อและนามสกลุ

สูงสุด 13 มม.            ปีแห่งการเกิด
รหัสไปรษณีย์

ไม่เกิน 0.6 เมตร

ไม่เกิน 
0.5 
เมตร

ไม่เกิน 35 มม.
ไม่เกิน 0.5 เมตร

อวนตักปลา
มีสิทธิ์ใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยตักปลาตัวที่ตกมาได้
ด้วยเชือกมือถือหรือเชื่อกติดคานไม้ตกปลาเท่านั้น

อวนแย็บบี้ที่ฉุดลากด้วยมือ
   มิติใหญ่ที่สุด ความยาวไม่เกิน 6 เมตรโดยวัดจากเส้น

ตอนต้น 

   ขนาดตาข่าย ไม่เกิน 40 มมโดยวัดเส้นทะแยงมุม

   ปริมาณสูงสุด ขับเคล่อนด้วยบื ุคคลคนหน่ง บึ ุคคลอีกคนหน่งสามารถให้ความช่วยเหลึ ือในกา 
รปฏิบัติงานของอวน อาจใช้เชือกหรือคานไม้ลากหรือไม่ก็ตาม

   ระยะเวลาที่ปล่อยทิ้งไว้นานสุด ศูนย์ จะต้องขับ
เคลื่อนด้วยมือและอย่างต่อเนื่อง ห้ามไม่ให้ปล่อย
อวนดัก รัดติดไว้กับเสา หรือ เชื่อมติดต่อกันกับอวน
ชุดอื่นๆ 

  น่านนํ้าที่ใช้ มีสิทธิ์ใช้ในการจับแย็บบี้ในน่านนํ้าที่ไกล 
ฝง่ั ทะเลเท่าน้น ซั ่งเป็นบ่อดึ ิน คูน้าทํ ่ขี ุดเจาะ หรือ  
บึงทะเลสาบ ห้ามใช้ในแม่นํ้าหรือเข่อนสาธารณะื   
หรือในบริเวณปิดหรือในน่านนํ้าท่มี ีปลาเทร้าท์

   จะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอยด้วยมือเปล่าเท่านั้น 

ไม่เกิน 6 เมตร

ไม่เกิน 40 มม.

การวางกับดักจับแย็บบี้ (รวมทั้งโอเปร่าเฮ้าส์และกุลไกนย์)
   มิติสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร คูณ 0.6 เมตร คูณ 0.3 เมตร
   ขนาดตาข่ายกับดักเล็กที่สุดไม่เกิน 13 มม. วัดจากปมเชือกมัดตรงมุมเส้นทะแยงมุมๆหนึ่งไป
ยังมุมตรงข้าม ห้ามไม่ให้ใช้ตาข่ายแข็งเช่นที่ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็ง 

   ปากกรวยจะต้องติดตั้งด้วยวงแหวนแข็งแรงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 มม. เพื่อที่จุดที่แคบ
ที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 มม. ทั้งนี้เพื่อปกป้องตุ่นปากเป็ด เต่า และนกเพื่อจะได้ไม่
ต้องถูกกักโดยกับดักเวลาสรรหาอาหารไม่ระวังถูกกับดักจับไป

   นักตกปลายังได้รับการส่งเสริมให้สร้างช่องหลบหนีที่เป็นวงกลมไว้ตรงจุดที่สุดที่สุดของกับดัก
แย็บบี้ใดก็ตาม ช่องทางหนีดังกล่าวต้องมีวงกลมแข็งแรงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 90 มม. 
เช่นกัน

   ปริมาณมากที่สุด ยกเว้นแต่ในกรณีที่ระบุเป็นอื่น มีสิทธิ์ที่จะวางกับดัก หรือใช้ หรือมีอยู่ใน
ครอบครอง จํานวนกับดักไม่เกิน 5 อัน

   เวลานานที่สุดในการวางกับดัก ห้ามไม่ให้ทิ้งกับดักไว้นานเกินกว่า 24 ชม.
   เอกลักษณ์ ที่ตั้งของกับดักที่สามารถหาได้โดยลูกบอลลอยตัว หรือแถบป้ายระบุ หากกับดัก

สามารถชี้ตัวได้ด้วยลูกบอลลอยตัว มันจะต้องตั้งอยู่เหนือกับดักและมีขนาดกว้างไม่ต้อยกว่า 
100 มม.  
เมื่อวัดจากทุกๆ ด้านและจําต้องโผล่เหนือนํ้า 50 มม. หากกับดักสามารถชี้ระบุได้ด้วยแถบ
ฉลาก  
มันจะต้องติดอยู่กับกับดัก ณ หรืออยู่เหนือระดับนํ้า และมีขนาดกว้างยาว 80 มม. คูณ 45 
มม. ฉลากชี้ระบุและลูกบอลลอยนํ้าจะต้องแสดงให้เห็นตัวอักษร YT โดยมีตัวอักษรย่อของชื่อ  
นามสกุลและปีเกิดพร้อมรหัสไปษณีย์ของบุคคลผู้ใช้กับดักดังกล่าว จะต้องให้เห็นตัวอักษรอย่าง
ชัดเจนโดยมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 15 มม. โดยมีสีที่ตัดกันเห็นได้ชัดเจน 

   เขตน่านนํ้า อาจใช้ในเขตน่านนํ้าเพื่อจับแย็บบี้และกุ้งนํ้าจืด ยกเว้นในนํ้าที่มีปลาเทร้าท์และนํ้านิ่ง 
พร้อมกับบริเวณดังต่อไปนี้ซึ่งสามารถพบตุ่นปากเป็ด คือ

 ก.  เขตน่านนํ้าที่อยู่ด้านตะวันออกของทางหลวงนิวเอิลล์
 ข.  แม่นํ้ามาร์รี่ ตั้งแต่ปลายทางนํ้าไหลตั้งแต่ทางหลวงนิวเอิลล์ตรงโทคัมวาลไปยังสะพานถนน

ยูชูก้า
 ค.  แม่นํ้าเอ็ดเวิร์ดตั้งแต่แม่นํ้ามาร์รีตรงพิคนิคพอยน์ตามทางนํ้าไหลลงไปหาเขื่อนสติฟเฟ่นส์

เวียร์
 ง.  แม่นํ้ามารัมบิดจีตั้งแต่เนอแรนดร้าไปยังสะพานถนนดาร์ลิ้งพอยท์

การตกปลาด้วยคันธนู (Bowfishing)
โครงการตกปลาทดลองใหม่ที่ยอมให้ใช้คันศรหรือธนู สําหรับการจับปลาคาร์พ ในเขตน่านนํ้าภายใน  
ได้มีการปฏิบัติข้นแล้วในปลายปี ึ 2015 การทดลองปฏิบัติดังกล่าวมีการควบคุมอย่างเค่มงวด ณ  
สถานท่ซี ึ่งเป็นน่านน้าภายในจํ ํานวนจํากัดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และได้รับการจัดการร่วมกันระหว่าง  
หน่วยงานการออกใบอนุญาตจับปลาเพื่อสันทนาการ และฝ่ายการประมงของกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐาน(DPI) โปรดหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpi.nsw.gov.au/hunting/game-and-
pests/bowfishing-for-carp

http://www.dpi.nsw.gov.au/hunting/game-and-pests/bowfishing-for-carp
http://www.dpi.nsw.gov.au/hunting/game-and-pests/bowfishing-for-carp
http://www.dpi.nsw.gov.au/hunting/game-and-pests/bowfishing-for-carp
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วิธีและกิจกรรมที่ต้องห้ามสําหรับการตกปลา
การตกปลา – ห้ามไม่ให้คุณ

   ตกด้วยเบ็ดปลาหลายอันต่อเชื่อกหนึ่งเส้น ใช้เฉือกแตกสาขาออกจากเชือกเส้นหลัก 
หรือ ตกโดยกระชากเชือกตกปลาที่มีเบ็ดสามง่าม (ตกปลาขี้โกง)

   ใช้เชือกที่ถึงด้วยมือในนํ้าที่มีปลาเทร้าท์ (อนุญาตให้ใช้เฉพาะเชือกที่ป้อนจากไม้ตกปลา
เท่านั้น)

   ใช้ นําติดตัว หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง เชื่อขึงเกินกว่าจํานวนเชือกสูงสุดที่อยุญาตให้ใช้  
ย่อมถือว่ามีความผิดและอาจได้รับโทรษอย่างหนัก เชือกที่เผื่อเหลือจะต้องไม่มีการขึง  
ตัวอย่างเช่น จะต้องไม่มีเข็ดหรือเหลื่อติดอยู่ และควรจะจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์และวิธี – ห้ามไม่ให้คุณใช้
   ตะขอในนํ้าที่มีที่ตั้งไกลทะเล
   หอก ปีนยิงหอก หรือ ธนูและคัน ในน่านนํ้าอยู่ไกลจากทะเล (*ให้ดูการอ้างอิงถึง การ
ตกปลาด้วยคันศรหรือธนู)

   สาระระเบิด ปืน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
   กบัดกัปลา ตาข่ายดกัเงือกปลา ตาข่ายรูปกลอง ตาข่ายตกปู ตาข่ายเหวีย่ง หรืออปุกรณ์ท่ี

ผดิกฎหมายอืน่ๆ 
   ไฟหรือมือของคุณ(ตัวอย่างเช่น “จั๊กจี”้) ในการจับปลาเทร้าท์และซัลมอน
   ใช้ตาข่ายจับแย็บบี้ที่ทอดด้วยมือในแม่นํ้าหรือเขื่อนในการจับแย็บบี้
   วางกับดักและตาข่ายในน่านนํ้าที่มีปลาเทร้าท์ยกเว้นแต่การใช้ตาข่ายยก(hoop หรือ 

lift nets) ในการจับแย็บบี้ที่เขื่อนกูกองและในทะเลสาบไลเอิล วอลเลส ยูคัมบีน หรือ
จินดาบายน์เท่านั้น

การแล่เนื้อปลา
คุณจะต้องไม่เปลี่ยนความยาวของปลาซึ่งได้รับการจํากัดขนาดเล็กที่สุดหรือใหญ่ที่สุดใน
ขณะที่คุณอยู่ในหรืออยู่ใกล้กับน่านนํ้าใดก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามนอกเสียจากการทําสะอาด
ท้องปลา ถอดเหงือกปลาและขอดเกล็ดปลา ห้ามไม่ให้คุณตัดหัวหรือหางทิ้งไป กฎระเบียบ
ข้อนี้จะไม่นํามาใช้บังคับในกรณีที่คุณกําลังเตรียมบริโภคปลาตัวนั้นทันทีหรือกําลังเตรียมใช้
เป็นเหยื่อตกเบ็ดในทันที หากการชําระล้างปลากระทําขึ้นที่บริเวณสําหรับการชําระล้างปลา
หรือโต๊ะล้างปลาตรงบริเวณนําเรือขี้นจากนํ้า หรือในกรณีที่เป็นปลาที่ไม่มีการจํากัดความ
ยาวตามกฎหมาย 

เหยื่อตกเบ็ด ห้ามไม่ให้คุณใช้
   กบ
   ปลามีครีบเป็นๆในน่านนํ้าไกลทะเลรวมทั้งปลาคาร์พเป็นหรือพันธุ์ปลาที่เป็นสัตว์รบ
กวนอื่นๆ 

   ปลาที่ไม่ใช่ปลาพื้นเมืองหรือส่วนหนึ่งของปลาไม่ว่าจะยังเป็นอยู่หรือตายแล้วก็ตาม นอก
เสียจากเป็นปลาคาร์พที่ตายไปแล้ว

   นกเป็นๆหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังเป็นๆอยู่
   ปลาที่มีการจํากัดขนาดต้องห้ามมาเป็นเหลื่อตกเบ็ด
   ไข่ปลาเทร้าท์และปลาซัลมอนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีไข่ปลาพวกนี้อยู่ในนั้น
  เพาเวอร์เบ็ต เครื่องหมายการค้า หรือผลิตภัณฑ์เหยื่อตกเบ็ดที่ผลิตเทียมในแมลงวันปลอมและ
น่านนํ้าเหยื่อล่อและธานนํ้าที่ปลาเทร้าท์วางไข่

กุ้งก้ามกราม – ห้ามไม่ให้คุณ
   จับกุ้มก้ามกรามมาร์รี่จากน่านนํ้าไหนก็ตามในรัฐนิวเสาท์เวลส์นอกจากแม่นํ้ามาร์รัมบิด
จี รีเวอร์และแควนํ้าสาขายกเว้นโอล์แมนครีกระหว่างสะพานถถนฮูมไฮเวย์ กันดากาย 
และระยะทวนนํ้าหน้าเขื่อน 100 เมตร ณ เขื่อนเบเร็มเบ็ดใกล้แกนเมียนและในแม่นํ้า 
มาร์รีรีเวอร์และแควนํ้าสาขาตั้งแต่ด้านล่างของเขื่อนฮูมเวียร์ใกล้อัลเบอร์รีระยะ 130 
เมตรไปยังสะพานถนนนิวเอิลไฮเวย์ที่โทคัมวัล ตั้งแต่เดือนมิถุนายนและสิ่งหาคม

   ตัดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง หัว หาง และหรือก้าม ในขณะที่คุณอยู่ในหรืออยู่ใกล้ 
น่านนํ้า กฎเกณฑ์นี้จะไม่นํามาใช้บังคับในกรณีที่คุณกําลังจัดเตรียมกุ้มก้ามกรามสําหรับ 
การบริโภคทันที หรือกําลังจะใช้ทําเป็นเหยื่อตกเบ็ด ในระหว่างการชําระล้างกุ้งก้าม
กามตรงบริเวณที่จัดสํารองไว้สําหรับการชําระล้างปลาหรือ ณ บริเวณหรือสถานที่ซึ่งจัด
เตรียมไว้เป็นพิเศษหรือตามปกติสําหรับการชําระล้างปลาโดยที่ไม่ได้อยู่ในหรืออยู่เหนือ
น่านนํ้าใดก็ตาม

   จับกุ้งก้ามกามรวมทั้งแย็บบี้ กุ้งก้ามกามมาร์รี่หรือกุ้งก้ามกามมีหนามที่มีไข่หรือเพื่อตัด
ไข่ออกไป กุ้งก้ามกามที่มีไข่จําเป็นต้องคืนสู่น่านนํ้า

โดยทั่วไป – ห้ามไม่ให้คุณ
   จับหรือพยายามจับสัตว์นํ้าพันธ์ใดก็ตามที่ห้ามไม่ให้จับ

   มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การตกหรือจับปลาที่ต้องห้ามหรือปริมาณมากเกินไปใน
ขณะที่อยู่ในหรือใกล้น่านนํ้า

   จับสัตว์นํ้าพันธ์ที่ได้รับการคุ้มครองหรือที่สายพันธ์มีความเสี่ยงอาจศูนย์พันธ์

   เกบ็ปลาทีม่ขีนาดเป็นทีต้่องห้าม – ปลาทีม่ขีนาดเป็นท่ีต้องห้ามจะต้องคนืกลับสูน่่านนํา้อย่าง
ปลอดภยัในทันที

   มีไว้ในครอบครองซึ่งจํานวนปลาที่จํากัดปริมาณการจับของคุณในขณะที่ขนส่งหรือจัด
เก็บปลาชนิดนั้นๆ ยกเว้นว่าปลาเหล่านัน้เป็นปลาทีซ้ื่อมาจากผูรั้บปลาทีไ่ด้รับการจดทะเบยีน
อนญุาต ตวัอย่างเช่น ร้านขายปลา

   ใช้วิธีใดก็ตาม (ตัวอย่างเช่น เชือกตกปลา กับดัก ตาข่าย การใช้จําพวกเหยื่อตกเป็ด
ต่างๆ) ในบริเวณน่านนํ้าปิด 

   นําปลาที่จับได้จากการจับปลาสมัครเล่นไปขาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
กฎเกณฑ์การตกปลาในอัลปสารแผ่นพับฉบับนี้มีผลใช้บังคับในขณะตีพิมพ์และไม่สามารถ
ใช้เป็นมูลกฎหมายในการแก้ต่างคดีในศาล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตก
ปลาให้ติดต่อกับสํานักงานการประมง กรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานแห่งรัฐนิวเสาท์เวลส์หรือ
ตรวจดูเว็บไซต์ www.dpi.nsw.gov.au/fisheries

บทสรุปเกี่ยวกับกฎระเบียบสําหรับการจับปลานํ้าเค็มสามารถหาอ่านได้ในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน พร้อมกับคู่มือการตกปลาสมัครเล่นโดยระเอียด

ให้โทรศัพท์แจ้งการจับปลาที่ผิดกฎหมายมายังสํานักงานการประมงกรม
การอุตสาหกรรมพื้นฐานรัฐนิวเสาท์เวลส์หรือองค์การรักษากา 
รณ์นักจับปลาหมายเลขโทรศัพท์ 1800 043 536 

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries



