
หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.
1 29 ก.ค. 59 ร่วมกันใช้ใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัลักลอบท า

ประมงในเขตพืน้ที่ชายฝ่ังโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผิดพรก.การประมง 2558 ม.๓๘,โทษ ม.130
 และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ม. ๗๑(๑)ข้อ ๑ (๒)

ส.เพชรสมุทร 
๑๑

535200363 นายเรวัต  
บุญสพ

นายเรวัต  
บุญสพ

30 33.65 นายเรวัต บุญสพ ส่ังกักเรือประมงชื่อ 
ส.เพชรสมุทร ๑๑ 
โดยให้เรือและ
ทรัพย์สินภายในเรือ
อยู่ในความดูแลของ
รับผิดชอบของนาย
เรวัต บุญสพ

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ท่าเรือน้ าลึกปาก
ทางคลองจหิลาด

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามทะเลเขต
 3 (กระบี่) ผู้จบั: 
นายประชุม หนักแน่น

075-
620510, 
076-
453336, 
081-
7977867

กระบี่

2 10 ธ.ค. 59 1)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การประมง 
2558 ม. 38 โทษ ม.130,169 2)ร่วมกัน
ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มีสายมานท า
การประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอณุญาต ผิด พรก.การประมง พ.ศ. 
2558 ม.71(1) โทษ ม.147.169

ชาญอุดมสมบัติ
 2

338500087 นายอรุนัย 
ชาญศิริวิริยะกุล

นายพสิิทฐ์  
แย้มคล้าย

24 60.04 นายอรุนัย ชาญศิ
ริวิริยะกุล

พนักงานเจา้หน้าที่
ยึดสัตว์น้ า เคร่ืองมือ
 และส่ังกักเรือ

ศาลตัดสินแล้ว แพโกตา จ.ระนอง หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบั นายสมพร ค า
สุงรรณโณ ,ศบท.เขต
 3 กระบี่

081-
2758792

คุระบุรี

3 5 ม.ค. 60 1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกันลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่สายมานท าการประมง
ในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
71(1) โทษ ม.147,169

ทรัพย์อันดา ๒ 575000559 นายเอกชัย  มี
เล็ก

นายเอกชัย  มี
เล็ก

8 11.35 นายเอกชัย มีเล็ก ส่ังยึดเคร่ืองมือท า
การประมง สัตว์น้ า 
และกักเรือประมง

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ท่าเทียบเรือสะพาน
มะตังใต้ อ.กันตัง จ.
ตรัง

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามทะเลเขต
 3 (กระบี่)              
     ผู้จบั นายเอกชัย 
ช่วยแป้น

075-
620510, 
087-
2695973

กระบี่

4 3 ก.พ. 60 1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่
ได้รับใบอนุญาติท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกันลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มีสายมานท าการประมง
ในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
71(1) โทษ ม.147,169

พรสุปราณี 19 331002347 นายสมพร สง
นวล

นายธีรวัฒน์  
อินทร์เมือง

29 71.43 นายสมพร สงนวล ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตว์น้ า 
พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี แพสหกิจ ต.ปากน้ า
 อ.เมืองระนอง

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จบั ว่าที้อยตรี
ประเสริฐ คงเย้ียน

086-
9479405

คุระบุรี

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

5 22 ก.พ. 60 1)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัปลา
กะตักที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม. 38 โทษ ม.130,169 
  2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มี
สายมานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.71(1)   3)เป็นเจา้ของ
เรือหรือผู้ควบคุมเรือที่มีขนาด ต้ังแต่ 10 ตัน
กรอสขึ้นไปออกไปท าการประมงพาณิชย์โดยไม่
แจง้เข้า-ออก ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
ม. 81(3) โทษ 171,152,169

เกียรติวารินทร์ 308200592 นายเอกพงษ์ 
ปลูกไม้ดี

นายวิมล ด า
สมุทร

5 18.92 นายด ารงศักด์ิ 
เบ็ญอ้าหมาด

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตว์น้ า 
พร้อมส่ังกัก
เรือประมง             
                          
   (เพกิถอนแล้ว)

เปรียบเทียบปรับ  แล้วเสร็จโดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบ
จงัหวัดพงังา
การเปรียบเทียบ แจง้ปรับเป็น
รายบุคคล รวม 5 คนๆละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  และปรับไม่ท า
การแจง้ออก อีก ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมปรับเป็นเงินทั้งส้ิน 
510,000 บาท

ท่าเทียบเรือแหลม
ใหญ่ ม.7 ต.พรุใน 
อ. เกาะยาว จ.พงังา

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จบั นายพรีะพงษ์ นบ
นอบ

075-
620510, 
076-
6548979

พงังา

6 5 มี.ค. 60 ประกาศ คสช.ที่ 10/2558 โชควัชระ 228305785 นางสวิง จเุรศ นายสุทธิ หาญ
ชนะ

1 29.76 นางสวิง จเุรศ  - อยู่ระหว่างขั้นพนักงงานสอบสวน - เรือ ต.221 - พงังา

7 6 มี.ค. 60 ค าส่ังหัวหน้า คสช. ที่10/2558 ข้อ 8(3) ส.เอกวราภรณ์ 3 208604672 นายสุรชัย 
เสียงไพเราะ

นายสมโภชน์ 
ทองอยู่

1 89.26 นายสุรชัย เสียง
ไพเราะ

อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน  - ทร. - ภูเก็ต

8 25 มี.ค. 60 1)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัปลา
กะตักที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม. 38 โทษ ม.130,169 
  2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มี
สายมานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิด พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม.71(1) ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ 12 ก.พ. 
2559 ข้อ 1(1) โทษ ม.147,169

อ๋องสถาพร 258307474 นายสุเมธ อง
คะริยะพงษ์

นายสุวรรณ 
เหมทอง

9 23.34 นายสุเมธ องคะริ
ยะพงษ์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างด าเนินคดี แพอ๋องเจริญกิจ 
ต.รัษฎา อ.เมืองูก็ต 
จ.ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่) 
ผู้จบั นายเทิดศักด์ิ 
มิตรวงศ์

076-
453336, 
093-
6052138

ภูเก็ต



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

9 25 มี.ค. 60 1)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัปลา
กะตักที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม. 38 โทษ ม.130,169 
  2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มี
สายมานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิด พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม.71(1) ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ 12 ก.พ. 
2559 ข้อ 1(1) โทษ ม.147,169

สอดสิน 5 328200724 นางสาวอดิศรี 
ปลุกไม้ดี

นายวิชัย  ช่วย
การกล้า

7 28.25 นายโหด ทองเกิด ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตว์น้ า 
พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือแหลม
ใหญ่ ม.7 ต.พรุใน 
อ. เกาะยาว จ.พงังา

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่) 
ผู้จบั นายเทิดศักด์ิ 
มิตรวงศ์

076-
453336, 
093-
6052138

ภูเก็ต,พงังา

10 21 เม.ย. 60 1)ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พาญิชย์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง มี
ความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558  ม.
38 โทษ ม.130,169   2)มีความผิด ม.71(1)
 โทษ ม.169   3)มีความผิด ม.81(3) โทษ ม.
152,169 และประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เร่ืองก าหนดเคร่ืองมือประมง วิธีการ
ท าประมง และพืน้ที่การท าประมงที่ห้ามใช้การ
ท าประมงในที่จบัสัตส์น้ า พ.ศ.2559 ข้อที่1(2)
 ตามม. 71(1)

ว.แสงชัย 585105929 นางวิมล อ่อน
ทอง

นายพนม คง
เมฆ

5 15.6 นางวิมล อ่อนทอง ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกัก
เรือประมง             
                          
   (เพกิถอนแล้ว)

เปรียบเทียบปรับ  แล้วเสร็จ โดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบ
จงัหวัดพงังา การพจิารณา
เปรียบเทียบปรับตามข้อกล่าวหา
 1 และ 2 รายบุคคล รวม 5 
คนๆละ 100,000 บาท  และ
เปรียบเทียบปรับไม่ท าการแจง้
ออกเรือ อีก 10,000 บาท รวม
ปรับเป็นเงินทั้งส้ิน 810,000 
บาท

ท่าเทียบเรือช่อง
หลาด ม.2 ต.เกาะ
ยาว จ.พงังา

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จบั นายนพดล สิทธี

075-
620510, 
087-
1356466

พงังา

11  24 ธ.ค. 59 
(14.20 น.)

1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกันลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่สายมานท าการประมง
ในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
71(1) โทษ ม.147,169

มุสลิม 535001395 นายดล  คงห้อย นายดล  คงห้อย 7 12.91 นายดล  คงห้อย ยึดเคร่ืองมือประมง
อวนล้อมที่มีสายมาน
 1 ผืน ยึดสัตว์น้ า
ประมาณ 50 
กิโลกรัม และกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือบ้าน
เกาะเค่ียม 104/1
 หมู่ที่ 4 ต.กันตังใต้
 อ.กันตัง    จ. ตรัง

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 กระบี่  ผู้
จบันายเอกชัย ช่วย
แป้น

075-
620510, 
087-
2695973

ตรัง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

12  29 ธ.ค. 59 
(12.30น.)

มาตรา 38 และ 71 (1)  ตามพรก.ประมง 
2558

โชคจริาพชัร 565000345 นายอานนท์  
เตะเส็น

นายอานนท์  
เตะเส็น

5 13.03 นายอานนท์  
เตะเส็น

ยึดเคร่ืองมือประมง
อวนล้อมจบัที่มีสาย
มาน 1 ผืน เก็บไว้
ประจ าเรือ ยึดสัตว์
น้ าประมาณ 100 
กิโลกรัม(เน่าเสีย
ท าลายทิ้ง)ยึด
เรือประมง 1 ล า

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ในชั้นอัยการ
                       ผู้ต้องหา
เซ็นชื่อปฏิเสธ การเข้าสู่
คณะกรรมการเปรียบเทียบ (นาย
อานนท์ เตะเส็น) เซ็นชื่อ 15 พ.ค.
 2560 ผู้ต้องหารอีก 5 คน 
เซ็นต์ชื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560

ให้ประกันเรือของ
กลางอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 231 
หมู่ที่ 4 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง

กองก ากับการ 9 กอง
บังคับการต ารวจน้ า

- ตรัง

13 26 พ.ย. 60 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ที่ 10/2558 เร่ืองการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ตามข้อ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 3

202101210 นางสุณีย์ ล่ื
วถนอมวงศ์

นายวิเชียร มัด
เจริญ

- 66.36 นางสุณีย์ ล่ืวถน
อมวงศ์

- รวบรวมพยานหลักฐานส่ง 
พสส.สภ.กันตัง

- นายยุทธนา มาลา
กาญจน์ นายช่าง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจา้
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนย์บริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

- ตรัง

14 26 พ.ย. 58 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ที่ 10/2558 เร่ืองการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ตามข้อ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 5

307404884 นางสุณีย์ ล่ื
วถนอมวงศ์

นายอรุณ จติต์
ตรง

- 58.01 นางสุณีย์ ล่ืวถน
อมวงศ์

- พยานหลักฐานส่ง พสส.สภ.กันตัง - นายยุทธนา มาลา
กาญจน์ นายช่าง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจา้
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนย์บริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

- ตรัง

15 8 ธ.ค. 58 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเคร่ืองยนต์
ท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าบางแห่งของ
จงัหวัดตรัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดค าส่ัง คสช.
24/2558

ไม่มี (เรือหาง
ยาว พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี - - - - - - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 2 ลว.9 ธ.ค. 
58

- นายนภดล สิทธี จพง.
ประมงปฏิบัติงาน 
พร้อมเจา้พนักงาน 
รวม 5 คน 
ศูนย์บริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

087-
1356466

ตรัง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

16 10 ธ.ค. 58 ใช้เคร่ืองมืออวนรังและเฝือกรังท าการประมงใน
แม่น้ าล าคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71 (1) ,171

ไม่มี ไม่มี ผู้กระท าผิด
หลบหนีขณะ
จบักุม

ผู้กระท าผิด
หลบหนีขณะ
จบักุม

- - - - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 9 ลว.10 ธ.ค.
 58

- นายนภดล สิทธี จพง.
ประมงปฏิบัติงาน 
พร้อมเจา้พนักงาน 
รวม 5 คน 
ศูนย์บริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

087-
1356466

ตรัง

17 10 ม.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเคร่ืองยนต์
ท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าบางแห่งของ
จงัหวัดตรัง โดยไม่ได้รับอนุญาตพรก.การประมง
 พ.ศ.2558 มาตรา 67(4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี นายประดิษฐ์ 
อนุเผ่า

- - - - - ศาลพพิากษาจ าเลยรับสารภาพ 
ลดกึ่งหนึง่ คงจ าคุกคนละ 3 เดือน
 ปรับคนละ 3,000 บาท โทษ
จ าคุกคนละ 1 ปี สภ.กันตัง คดี
ด าที่ 133/59 ลง 11 ม.ค. 59

- นายชูชาติ สาหร่าย 
นายท้ายเรือกล
ชายทะเล ส.4 พร้อม
เจา้พนักงาน รวม 5 
คน ศูนย์บริการ
จดัการประมงทะเล
ฝ่ังอันดามัน กระบี่

075-
620510

ตรัง

18 20 ม.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนรังและเฝือกรังขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 100 เมตร จ านวน 5 ปากท าการ
ประมงในแม่น้ าล าคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71 (1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี ไม่พบผู้กระท า
ผิดขณะตรวจ
ยึด

- - - - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 5 ลว.24 ม.ค.
 59

- นายนภดล สิทธี จพง.
ประมงปฏิบัติงาน 
พร้อมเจา้พนักงาน 
รวม 3 คน 
ศูนย์บริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

087-
1356466

ตรัง

19 30 พ.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือท าการ
ประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การประมง
 พ.ศ.2558 มาตรา 67 (4)

ไม่มี 
(เรือประมงหาง
ยาว (เรือบรีส) 
พร้อม
เคร่ืองยนต์ย่ีห้อ
อีซูซุ)

ไม่มี ผู้กระท าผิด
หลบหนีขณะ
เข้าท าการ
จบักุม

- - ขนาดกว้าง 
1.42 เมตร 
ยาว 3.00 
เมตร ลึก 

0.50  เมตร

- - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 1 ลว.30 พ.ค.
 59

- นายชูชาติ สาหร่าย 
นายท้ายเรือกล
ชายทะเล ส.4 พร้อม
เจา้พนักงาน รวม 5 
คน ศูนย์บริการ
จดัการประมงทะเล
ฝ่ังอันดามัน กระบี่

075-
620510

ตรัง

20 12 มิ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ตามพรก.การประมง 
พ.ศ.2558 มาตรา 67(4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี ผู้กระท าผิด
กระโดดน้ า
หลบหนีขณะ
เข้าท าการ
จบักุม

- - ขนาดกว้าง 
1.10 เมตร 
ยาว 6.00 
เมตร ลึก 

0.50  เมตร

- - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 1 ลว. 12 
มิ.ย. 59

- นายชูชาติ สาหร่าย 
นายท้ายเรือกล
ชายทะเล ส.4 พร้อม
เจา้พนักงาน รวม 5 
คน ศูนย์บริการ
จดัการประมงทะเล
ฝ่ังอันดามัน กระบี่

075-
620510

ตรัง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

21 28 มิ.ย. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ท า
การประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 67 (4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี ไม่พบผู้กระท า
ผิดขณะตรวจ
ยึด

- - ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ยาว 9.00 

เมตร

- - ตรวจยึดเคร่ืองมือประมง 
ปจว.สภ.ปะเหลียน ข้อ 2 ลว. 28
 มิ.ย. 59

- นายฐาปนพนัธ์ สุรจติ 
เจา้พนักงานประมง
ปฏิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 8 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

075-
620510

ตรัง

22 20 ก.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ท า
การประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 67 (4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายบรรเจดิ 
เสียมไหม

- - ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ยาว 11.00 

เมตร ลึก 
0.50 เมตร

- - อยู่ระหว่างพจิารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 8 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง

23 12 พ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี ้(1) 
เคร่ืองมือโพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน 
เคร่ืองมือลี หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและ
วิธีการคล้ายคลึงกัน ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี (1) นายนิเวศน์
 เพชรพรหม    
    (2) นาย
อาวรณ์ 
ทองย้อย

- - ขนาดกว้าง 
1.80 เมตร 
ยาว 10.00 

เมตร ลึก 
0.70 เมตร

- - เปรียบเทียบ พสส.ร.ต.อ.ศราวุธ 
สูงกี่

- นายเอกชัย ช่วยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง

24 12 พ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี ้(1) 
เคร่ืองมือโพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน 
เคร่ืองมือลี หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและ
วิธีการคล้ายคลึงกัน ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี (1) นายวิต 
ปราบเสร็จ     
           (2) 
นายอนุชา 
ปานศิริ

- - ขนาดกว้าง 
1.80 เมตร 
ยาว 10.00 

เมตร ลึก 
1.00 เมตร

- - อยู่ระหว่างพจิารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

25 12 พ.ย. 59 ร้ือถอนเสาโพงพางในเขตพืน้ที่ ต.นาเกลือ อ.
กันตัง จ านวน 20 ช่อง ผิดค าส่ัง คสช.
24/2558

- - ไม่มีผู้แสดงตัว
เป็นเจา้ของ

- - - - - ร้ือถอนท าลาย ปจว.สภ.กันตัง - นายเอกชัย ช่วยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง

26 22 พ.ย. 58 ใช้เคร่ืองมืออวนลากประกอบเรือยนต์ลักลอบ
ท าการประมงในเขตหวงห้าม 3,000 เมตร

โชคบุญมี 419100887 นายสมพร ช่วย
เมือง

นายวิชัย สา
สว่าง

3 37.77 นายสมพร ช่วย
เมือง

กักเรือประมง ศาลพพิากษาริบของกลาง แพวัชรินทร์ หน่วยบริหารจดัการ
ประมงทะเลดกาะหลี
เป๊ะ สตูล

075-620-
510

ศจร.ปากบา
รา

27 10 พ.ค. 59 ร่วมกันใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบัปลากะตัก
กลางวันท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงฝ่าฝืนประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 12 กพ. 
2559

ก.โชคเจริญ 328200685 นายสมชัย 
เลียงประสิทธ์

นายสมชาย 
สาลี

32 86.12 นายสมชัย เลียง
ประสิทธ์ิ

กักเรือประมง ศาลพพิากษาริบของกลาง แพโกชัย หน่วยบริหารจดัการ
ประมงทะเลดกาะหลี
เป๊ะ สตูล

075-620-
510

ศจร.ปากบา
รา

23 พ.ย. 59 1.น าสัตว์น้ าออกไป หรือท าด้วยประการใดใดให้
เป็นอันตรายแก่สัตว์(สัตว์น้ า) ในเขตอุทยาน
แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อุทบาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16(3)

2.เข้าไปด าเนินการใดใดในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เพือ่หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศง 2504 มาตรา 16(13)

3.น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตว์หรือจบัสัตว์ หรือ
อาวุธใดใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้
รับอนุญาต พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
มาตรา 16(15)

4.เป็นผู้ได้รับอนุญาตประมงพาณิชย์ท าการ
ประมงในเขตชายฝ่ังโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม 
พรก.ประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 38

28 ณรงค์ชัยวารี 10 429101665 นายอรุณ ชู
ประสิทธ์ิ

นายเอกลักษณ์
 ชูประสิทธ์ิ

ชุดปราบปรามพเิศษ 
ภ.จว.สตูล

- ศจร.ปากบารา21 44.47 นายอรุณ ชู
ประสิทธ์ิ

กักเรือประมง อยู่ระหว่างด าเนินคดี แพณรงค์ชัย



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

29 14 พ.ย. 59 ร้ือถอนเสาโพงพางในเขตพืน้ที่ (1) อ.กันตัง 
จ านวน 361 ช่อง(2) อ.หาดส าราญ จ านวน 
165 ช่อง ผิดค าส่ัง คสช.24/2558

- - ไม่มีผู้แสดงตัว
เป็นเจา้ของ

- - - - - ร้ือถอนท าลาย ปจว.สภ.กันตัง - นายฐาปนพนัธ์ สุรจติ 
เจา้พนักงานประมง
ปฏิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 13 คน
 ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

075-
620510

ตรัง

30 19 พ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี ้(1) 
เคร่ืองมือโพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน 
เคร่ืองมือลี หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและ
วิธีการคล้ายคลึงกัน ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี (1) นายทิวา 
หยังหลัง  (2) 
นายอนันต์ 
มานะกล้า

- - เคร่ืองยนต์ 4
 สูบ ขนาด
กว้าง 2.3 
เมตร ยาว 

10.0 เมตร 
ลึก 1.0 เมตร

- - ชั้นอัยการ/คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ สภ.ปะเหลียน/
คดีอาญาเลขที่ 354/59 
พสส.ร.ต.อ.สมพงษ์ ด าจติุ โทร.
087-2815426

- นายฐาปนพนัธ์ สุรจติ 
เจา้พนักงานประมง
ปฏิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

075-
620510

ตรัง

31 19 พ.ย. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนท าการประมง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี ผู้ต้องหา
กระโดดน้ า
หลบหนี ขณะ
เข้าท าการ
จบักุม

- - เคร่ืองยนต์ 4
 สูบ ขนาด
กว้าง 1.3 
เมตร ยาว 
6.0 เมตร 

ลึก 0.7 เมตร

- - ยึดของกลาง รวบรวม
พยานหลักฐาน ปจว. ข้อ 3 สภ.
ย่านตาขาว/พสส.ร.ต.อ.ชนวีร์ ชุม
จลุ โทร.086-2711138

- นายฐาปนพนัธ์ สุรจติ 
เจา้พนักงานประมง
ปฏิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 8 คน 
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

075-
620510

ตรัง

32 15 ม.ค. 60 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนท าการประมง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี 
(เรือประมงหาง
ยาว (เรือบรีส) 
พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี นายธีรภัทร 
ทองสิงห์

- - ขนาดกว้าง 
1.2 เมตร 
ยาว 4.0 
เมตร ลึก 
0.5 เมตร

- กักเรือประมง อยู่ระหว่างพจิารณาคดีของสาล/
ศาลมีค าส่ังคุมประพฤติ

- นายนภดล สิทธี จพง.
ประมงปฏิบัติงาน 
ศูนย์ป้องกันฯ เขต 3 
(กระบี่) สภ.กันตัง 
เลขคดี 87/60 รตอ.
ชัยสิทธ์ิ มณีกาญจน์ 
โทร.084-6907487

087-
1356466

ตรัง

33 27 ก.พ. 60 ใช้เคร่ืองมืออวนรังและเฝือกรังท าการประมงใน
แม่น้ าล าคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต เคร่ืองมือ
อวนรังขนาดกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 
100-150 เมตร จ านวน 11 ปาก ผิดพรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71(1)

- - ไม่มีผู้แสดงตัว
เป็นเจา้ของ

- - - - - ยึดของกลาง ปจว. ส่งพสส.สภ.
กันตัง

- นายนภดล สิทธี จพง.
ประมงปฏิบัติงาน 
พร้อมเจา้พนักงาน 
รวม 8 คน ศูนย์
ป้องกันฯ เขต 3 
(กระบี่)

087-
1356466

ตรัง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

34 18 เม.ย. 60 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวคานถ่างแผ่นตะเฆ่
ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง (3ไมล์ทะเล) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงมี
ความผิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง 
ก าหนดเคร่ืองมือทพการประมง วิธีการท า
ประมง และพืน้ที่การท าประมงที่ห้ามใช้การท า
ประมงในที่จบัสัตว์น้ า และประกาศกระทรวง
เกษตรฯ เร่ือง ก าหนดห้ามใช้เคร่ืองมือท าการ
ประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูที่มีไข่ และ
วางไข่ เล้ียงลูกในที่จบัสัตว์น้ า บางส่วนของ
จงัหวัดภูเก็ต พงังา กระบี่ และตรัง ภายใน
ระยะที่ก าหนด

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายสนุด หวัง
บริสุทธ์ิ

- - ขนาดกว้าง 
2.30 เมตร 

ยาว 12 
เมตร ลึก 

1.50 เมตร

- - อยู่ชั้นพนักงานสอบสวน สภ.หาด
ส าราญ/คดีอาญาเลขที่ 58/60 
พสส.ร.ต.อ.ธีระพฒัน์ เจริญฤทธ์ิ 
โทร.089-1974898

- - 081-
0873231

ตรัง

35 16 ธ.ค. 58 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท า
การประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 41,171,169

ช.สมเจริญพร 2 329001408 นายอนันต์ 
หอมถวิล

นายสมภาส 
อักษรศรี

13 37.12 นายสมนึก เมฆ
หมอก

กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

ปรับคนละ 100,000 บาท ขาย
สัตว์น้ าทอดตลาด

- - - ระนอง

36 28 ม.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท า
การประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 41,171,169

กิตติศักด์ิ 208502309 นายสมใจ เยม
คล้าย

- 6 23.71 นางจรรยา แซ่ไหน กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

จ าเลยที่ 1 รับ 105,000 บาท 
จ าเลยที่ 2-6 ปรับคนละ 
110,000 บาท สัตว์น้ าขาย
ทอดตลาด

- - - ระนอง

37 28 ม.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท า
การประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 41,171,169

ศรีวิชัยนาวี 399001070 นายอภิวัฒน์ ณ
 ปัตตานี

- 8 57.82 นายชานนท์ สิทธิ
กุล

กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

จ าเลยที่ 1 รับ 105,000 บาท 
จ าเลยที่ 2 ปรับ 100,000 บาท
 จ าเลยที่ 3-8 ปรับคนละ 
110,000 บาท สัตว์น้ าขาย
ทอดตลาด

- - - ระนอง

38 22 มี.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนรัง เคร่ืองมือต้องห้าม ผิดพรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71,147,169

ไม่มี (เคร่ืองมือ
อวนรัง)

ไม่มี นายพรเทพ 
มิตรศิริ

- 2 - - - ปรับรับคนละ 5,000 บาท - - - ระนอง

39 7 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจบั ซ่ึงมีสายมานระกอบ
เรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง/
ร่วมกันใช้เคร่ืองมือ ซ่ึงได้รับอนุญาตประมง
พาณิชย์ท าการระมงในเขตทะเลชายฝ่ัง  ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
38,71,130,171,169

ส.รัตนสิงห์
สมุทร 99 
(อวนล้อมจบั)

398603104 นายสิงห์หล 
จรัสรัตนรักษ์

- 15 23.28 นางสาวรุจรัีตน์ 
เงาศรี

กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

พนักงานสอบสวนปรับ คนละ 
100,000 บาท ริบของกลาง

- - - ระนอง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

40 14 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท า
การประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
38,71,130,171,169

ร.สุรเชษฐ์ (อวน
ล้อมจบัมีสาย
มาน)

515380177 นายสินชัย บุญ
เรือง

- 4 6.51 นางสาวเรณู 
คล้อยดี

กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

ปรับ คนละ 5,000 บาท ริบของ
กลาง

- - - ระนอง

41 14 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท า
การประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
38,71,130,171,169

กาโลชินา
บอลอย๊ะ (อวน
ล้อมจบัมีสาย
มาน)

505350285 นายประเวศ 
ลูกอินทร์

- 4 4.67 - กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - - ระนอง

42 22 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการ
ประมง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายฉพอีี กรีชัย - 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - - ระนอง

43 22 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการ
ประมง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายเชด ขุน
ภักดี

- 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - - ระนอง

44 22 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการ
ประมง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายสมหวัง 
ประมงกิจ

- 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - - ระนอง

45 22 มิ.ย. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายระ
จ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
165(3)

จ.พรภัทร์สินี 2 585305309 นางสาวภัทร์
สินี สักกะ
มงคลศิริ

- 3 - - - ปรับลดกึ่งหนึง่ เหลือคนละ 
100,000 บาท และเพกิถอน
ใบอนุญาต

- - - ระนอง

46 4 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายระ
จ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
81(1)(3)(4),165,166

จ.ก้องวัฒนา 55 470000391 นายวีระศักด์ิ 
ดังก้อง

- 4 33.88 - - - - - - ระนอง

47 12 ก.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือประมง ซ่ึงได้รับอนญาตประมง
พาณิชย์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
38,130,169

โชคกิจตระกูล 1 398501166 นายสุด รักษ์
วงศ์ไทย

- 5 24.62 - กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - - ระนอง

48 12 ก.ค. 59 ใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้งาน ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83,153

พรวันเพญ็ 319100577 นายอิทธิพล 
วิจติรไพศาล

- - - - - โทษปรับ รอลงอาญา - - - ระนอง

49 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมาย
ประจ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
มาตรา 165,166

ลาภเจริญชัย 9 308500578 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 43.62 - - ไม่ประสงค์เปรียบเทียบ อัยการ
ส่ังฟอ้งคดี

- - - ระนอง

50 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมาย
ประจ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
มาตรา 165,166

จ.ทรัพย์มงคล
ชัย 13

575300713 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 40.6 - - - - - - ระนอง



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

51 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมาย
ประจ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
มาตรา 165,166

จ.ก้องวัฒนา 52 585305082 - นายวีรศักด์ิ ดัง
ก้อง

1 31.99 - - อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ - - - ระนอง

52 31 ก.ค. 59 ไม่น าเรือกลับเข้าเทียบท่า ภายในวันที่ก าหนด  
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
81(5),152 และ 169

โชคภูวนัย 6 398002023 - นายภินัน ล่อง
ลม

- - - - โทษปรับ 50,000 บาท - - - ระนอง

53 28 ส.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือคราดหอยท าการประมง  ผิดพรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10,123

ไม่มี (เคร่ืองมือ
คราดหอย)

ไม่มี - นายสมศักด์ิ 
พนัธ์ุรัตน์

2 2.82 - - โทษปรับ 5,000 บาท - - - ระนอง

54 1 ก.ย. 59 ใช้เคร่ืองมือลอบพบั หรือไอ้โง่ ท าการประมง 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(2),147,169

อ.หงษ์ฟา้ 390901794 - นายสมศักด์ิ 
พลูสวัสด์ิ

5 13.58 - กักเรือประมง และ
ยึดเคร่ืองมือ

- - - - ระนอง

55 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71(1)

โคณัชนิชา 55301236 - นายสุริยัน ศรี
พทิักษ์

1 3.56 - - พจิารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ

- - - ระนอง

56 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ประกอบเคร่ือง
ปั่นไฟ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 71(1) โทษ ม.147,169

ทรัพย์พลัิย 585305325 นางสาวชลิดา 
ศรีจนัทร์

นายส าเริง 
สว่างฟา้

1 4.66 นางสาวชลิดา ศรี
จนัทร์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือโดยสาร
เกาะพยาม ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบั นายสุขเกษม 
ศรีงาม

089-
7252236

ระนอง

57 17 ธ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือคราดหอยท าการประมง ผิดพรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10,71,123

ไม่มี (เคร่ืองมือ
คราดหอย)

ไม่มี - นายเด่น ดวง
อินทร์

2 - - - ปรับคนละ 5,000 บาท - - - ระนอง

58 9 พ.ค. 60 1)มีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
 ม. 38 โทษ ม.130,169  2)ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับวันที่ 12 ก.พ.
 2559 โทษ ม.147,169

น าโชค 398201130 นางจฑุารัตน์ 
เรืองวิมลเวทย์

นายส้าหนี 
นาวีว่อง

8 28.57 นางจฑุารัตน์ เรือง
วิมลเวทย์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือแหลม
ใหญ่ ม.7 ต.พรุใน 
อ. เกาะยาว จ.พงังา

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จบั นายเอกชัย ช่วย
แป้น

075-
620510, 
087-
2695973

พงังา

59 ๗ เม.ย ๖๐ ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๑๒๐๒/๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของสถานี
ต ารวจบางเขน กองบังคับการต ารวจนครบาล ๒
 กองบัญชาการต ารวจนครบาล

สิทธิประมง ๖ 249113672 นายมูห้ าหมาด
 ปราบดิน

- - 63.77 นายวิเชียร ตันติ
อาภรณ์

ศจร.กระบี่ได้
ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๐๕(๒) 
ตามหนังสือ ที่ กษ. 
๐๕๑๑.๓/๔๓๒ ลว
 ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
เร่ือง ด าเนินการกัก
เรือประมงที่อยู่
ระหว่างด าเนินคดี

ชั้นพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี

ท่าเทียบเรือก านัน
ฉุย ม.๒ ต.หนอง
ทะเล อ.เมือง จ.
กระบี่

กรมประมง - กระบี่



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

60 26 ก.ค. 59 1)ร่วมกันใช้เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ซ่ึง
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงลักลอบท าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.38 โทษ ม.
130 และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับที่ 12 ก.พ. 2559 ผิด พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558  ม. 71(1) โทษ 147

โชคธวัชชัย 327101389 นายระเบียบ 
เพช็รเส็ง

นายสุทัต แซ่เอ้ว 3 13.8 นางระเบียบ เพช็ร
เส็ง

กักเรือ (เพกิถอนแล้ว) ศาลตัดสินแล้วคืนของกลาง แพไทจิน้ฮวด ต.
เจะ๊บิลัง อ.เมือง จ.
สตูล

หน่วยฯ หลีเป๊ะ ตลูล  
     ผู้จบันายเกษม 
ฮ่อบุตร

- ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

61 29 ก.ค. 59 ร่วมกันท าประมง เรือพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.36 โทษ129 มาตราการปกครอง ม.115(2)โชคอรนุช 575401064 นายโชติ ตะวัน นายธวัช มัธกุล 7 14.13 - กักเรือ อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือช่อง
หลาด ม.2 ต.เกาะ
ยาว จ.พงังา

หน่วยฯ สิมิลัน พงังา ผู้จบั นายประสาร ศรีงาม076-453336, 081-8933553ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

62 20 พ.ย. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนครอบหมึกประกอบ
เคร่ืองปั่นไฟ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พรก.การป
รมง พ.ศ. 2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

โชคนัฐนิชา 2 555301236 นายนพพร ศรี
พทิักษ์

นายสุริยันศรีพทิักษ์

1 1.92 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเอโดยสาร
เกาะพยาม ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบันายสุขเกษม ศรี
งาม

089-
7252236

ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

63 22 ม.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนครอบหมึกประกอบ
เคร่ืองปั่นไฟ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

คล่ืนน าโชค 543101492 นายส าราญ 
หวานสนิท

นายส าราญ 
หวานสนิท

1 3.38 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกัก
เรือประมง (เพกิ
ถอนแล้ว)

เปรียบเทียบปรับแล้วเสร็จ โดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบ จ.
พงังา 10 ก.พ. 2560

75/2 ม.7 ต.ค า
พวน อ.สุขส าราญ 
จ.ระนอง

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบันายสุขเกษม ศรี
งาม

089-
7252237

ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)



หน่วยงาน ช่ือผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จบักุม/
กล่าวโทษ

ข้อกล่าวหา มาตรา/ค าส่ัง ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ เจา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ
จน.ผู้กระท า

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จบักุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรปุข้อมุลผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

64 13 มี.ค. 60 1)ร่วมกันลักลอบท าการประมงอวนครอบ อวน
ช้อนหรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเคร่ือง
ปั่นไฟท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเล
ชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง
ก าหนดเคร่ืองมือท าการ วิธีท าการประมงและ
พืน้ที่ท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ า พ.ศ. 2559 
ข้อ 1(7) ฉบับวันที่ 12 ก.ฑ. 2559    2)ห้าม
มิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ท า
การประมงในเขตชายฝ่ัง ผิดตามพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม.38,71(1) โทษ ม.
130,147,169

โชคอภิสิทธ์ิ 3 399001761 นายสมพร ช่วย
เมือง

นายชัชภูมิ 
เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา

16 50.31 นายสมพร ช่วย
เมือง

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตว์น้ าและ
กักเรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี แพปลาวัชรินทร์ ม.
2 ต.ปากน้ า อ.ละงู 
จ.สตูล

หน่วยบริหารจดัการ
ประมงทะเลดกาะหลี
เป๊ะ สตูล ผู้จบั นาย
ประเสริฐ องศารา

081-
2772416

ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

65 21 เม.ย. 60 1)ร่วมกันท าการประมงพาณิชย์ในน่านน้ าไทย 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดตาม พรก.การประมง 
พ.ศ.2558 ม.36   2)ร่วมกันท าประมงโดยไม่
มีใบอนุญาตท าการประมง หรือไม่มีใบอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองประมง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ร้ายแรง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
114(2)   3)ร่วมกันน าเรือประมงที่ไม่ใช่เรือ
ไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฏหมายเข้ามาในอาณาจกัร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.159   4)ผู้ต้องหาที่ 1 
ผุ้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ
 หรือเรือเป็นของคนต่างด้าวท าการประมงใน
เขตการประมงไทย ผิดพรบ.ว่าด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482  ม.
71(1),11   ผู้ต้องหาที่ 2-7 เป็นลูกเรือฝ่าฝืน
ใช้เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ หรือเรือเป็นของ
คนต่างด้าวท าการประมงในเขตการประมงไทย 
ผิดพรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตประมง
ไทย พ.ศ. 2482 ม.7(1),11

YADANAMOE - - นายแมะ ชาว
เมียร์มา

7 59.93 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี แพไทยเสรี ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา 
 ผู้จบั ว่าที่ร้อยตรี
ประเสริฐ คงเย้ียน

086-
9479405

ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)


