
หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.
1 29 ก.ค. 59 ร่วมกนัใช้ใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับลักลอบท า

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

ส.เพชรสมุทร 
๑๑

535200363 นายเรวตั  
บุญสพ

นายเรวตั  
บุญสพ

30 33.65 นายเรวตั บุญสพ ส่ังกกัเรือประมงชื่อ 
ส.เพชรสมุทร ๑๑ 
โดยให้เรือและ
ทรัพย์สินภายในเรือ
อยู่ในความดูแลของ
รับผิดชอบของนาย
เรวตั บุญสพ

อยู่ระหวา่งด าเนินคดี ท่าเรือน้ าลึกปาก
ทางคลองจิหลาด

ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามทะเลเขต
 3 (กระบี่) ผู้จับ: 
นายประชุม หนักแน่น

075-
620510, 
076-
453336, 
081-
7977867

กระบี่

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

ชาญอุดมสมบัติ
 2

338500087 นายอรุนัย 
ชาญศิริวริิยะกลุ

นายพิสิทฐ์  
แย้มคล้าย

24 60.04 นายอรุนัย ชาญศิ
ริวริิยะกลุ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดสัตวน์้ า เคร่ืองมือ
 และส่ังกกัเรือ

เรือออกท าการประมงแล้ว 
(เหลืออุทรณ์ลูกเรือ)

แพโกตา จ.ระนอง หน่วยฯ สุรินทร์ พังงา
 ผู้จับ นายสมพร ค า
สุงรรณโณ ,ศบท.เขต
 3 กระบี่

081-
2758792

คุระบุรี

3 5 ม.ค. 60 1) ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกนัลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่สายมานท าการประมง
ในที่จับสัตวน์้ 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 สัตวน์้ า 
และกกัเรือประมง

อยู่ระหวา่งด าเนินคดี ท่าเทียบเรือ
สะพานมะตังใต้ อ.
กนัตัง จ.ตรัง

ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามทะเลเขต
 3 (กระบี่)             
      ผู้จับ นายเอกชัย
 ช่วยแป้น

075-
620510, 
087-
2695973

กระบี่

4 3 ก.พ. 60 1) ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่
ได้รับใบอนุญาติท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกนัลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่มีสายมานท าการประมง
ในที่จับสัตวน์้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
71(1) โทษ ม.147,169

พรสุปราณี 19 331002347 นายสมพร สง
นวล

นายธรีวฒัน์  
อินทร์เมือง

29 71.43 นายสมพร สงนวล ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตวน์้ า 
พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

อยู่ในชั้นอุธรณ์ แพสหกจิ ต.ปากน้ า
 อ.เมืองระนอง

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จับ วา่ที้อยตรี
ประเสริฐ คงเยี้ยน

086-
9479405

คุระบุรี

5 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. - ภูเกต็

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

6 25 มี.ค. 60 1)ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับปลา
กะตักที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม. 38 โทษ ม.130,169
   2)ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่
มีสายมานท าการประมงในที่จับสัตวน์้ 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 พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

เปรียบเทียบปรับแล้วเสร็จ โดย
คณะกรรมการเรียบเทียบรับ
จังหวดัภูเกต็ (เปรียบเทียบรับ 
200,000 บาท/คน เป็นเงินรวม
 1,800,000 บาท) ช าระเงิน
แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 
2560 ถือวา่คดีเลิกกนั

แพอ๋องเจริญกจิ 
ต.รัษฎา อ.เมืองูกต็
 จ.ภูเกต็

ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่) 
ผู้จับ นายเทิดศักด์ิ 
มิตรวงศ์

076-
453336, 
093-
6052138

ภูเกต็

7 25 มี.ค. 60 1)ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับปลา
กะตักที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ม. 38 โทษ ม.130,169
   2)ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่
มีสายมานท าการประมงในที่จับสัตวน์้ 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

นายวชิัย  ช่วย
การกล้า

7 28.25 นายโหด ทองเกดิ ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตวน์้ า 
พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

เปรียบเทียบปรับแล้วเสร็จ โดย
คณะกรรมการเรียบเทียบรับ
จังหวดัภูเกต็ (เปรียบเทียบรับ 
200,000 บาท/คน เป็นเงินรวม
 1,400,000 บาท) ช าระเงิน
แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 
2560 ถือวา่คดีเลิกกนั

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

ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่) 
ผู้จับ นายเทิดศักด์ิ 
มิตรวงศ์

076-
453336, 
093-
6052138

ภูเกต็,พังงา

8  24 ธ.ค. 59
 (14.20 น.)

1) ร่วมกนัลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง ผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 
โทษ ม.130,169 2)ร่วมกนัลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่สายมานท าการประมง
ในที่จับสัตวน์้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
71(1) โทษ ม.147,169

มุสลิม 535001395 นายดล  คง
ห้อย

นายดล  คง
ห้อย

7 12.91 นายดล  คงห้อย ยึดเคร่ืองมือประมง
อวนล้อมที่มีสายมาน
 1 ผืน ยึดสัตวน์้ า
ประมาณ 50 
กโิลกรัม และกกั
เรือประมง

มีค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ท่าเทียบเรือบ้าน
เกาะเค่ียม 104/1
 หมู่ที่ 4 ต.กนัตังใต้
 อ.กนัตัง    จ. ตรัง

ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 กระบี่  ผู้
จับนายเอกชัย ช่วย
แป้น หัวหน้าชุดเรือ
ตรวจการประมงทะเล
 กรมระมง

075-
620510, 
087-
2695973

ตรัง



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

9  29 ธ.ค. 59
 (12.30น.)

มาตรา 38 และ 71 (1)  ตามพรก.ประมง 
2558

โชคจิราพัชร 565000345 นายอานนท์  
เตะเส็น

นายอานนท์  
เตะเส็น

5 13.03 นายอานนท์  
เตะเส็น

ยึดเคร่ืองมือประมง
อวนล้อมจับที่มีสาย
มาน 1 ผืน เกบ็ไว้
ประจ าเรือ ยึดสัตว์
น้ าประมาณ 100 
กโิลกรัม(เน่าเสีย
ท าลายทิ้ง)ยึด
เรือประมง 1 ล า

ผู้ต้องหาลงชื่อปฏิเสธ ส าส่ัง
คณะกรรมการเปรียบรับ ปัจจุบัน
คดีอยู่ในชั้นอัยการ

ให้ประกนัเรือของ
กลางอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 231 
หมู่ที่ 4 ต.กนัตังใต้
 อ.กนัตัง จ.ตรัง

กองก ากบัการ 9 กอง
บังคับการต ารวจน้ า 
เรือตรวจการณ์ 637
 ตท.ฉัตรชัย ศิลลา 
และคณะ เรือตรวจ
การณ์ 521 พตท.ก
นกพงษ์ ส าราญใจ 
และคณะ

075-
710659

ตรัง

10 26 พ.ย. 60 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2558 เร่ืองการแกไ้ขปัญหา
การท าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ตามข้อ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 3

202101210 นางสุณีย์ ล่ื
วถนอมวงศ์

นายวเิชียร มัด
เจริญ

- 66.36 นางสุณีย์ ล่ืวถน
อมวงศ์

- รวบรวมพยานหลักฐานส่ง 
พสส.สภ.กนัตัง

- นายยุทธนา มาลา
กาญจน์ นายช่าง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจ้า
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนย์บริการจัดการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

- ตรัง

11 26 พ.ย. 58 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2558 เร่ืองการแกไ้ขปัญหา
การท าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ตามข้อ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 5

307404884 นางสุณีย์ ล่ื
วถนอมวงศ์

นายอรุณ จิตต์
ตรง

- 58.01 นางสุณีย์ ล่ืวถน
อมวงศ์

- พยานหลักฐานส่ง พสส.สภ.กนัตัง - นายยุทธนา มาลา
กาญจน์ นายช่าง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจ้า
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนย์บริการจัดการ
ประมงทะเลฝ่ังอันดา
มัน กระบี่

- ตรัง



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

23 พ.ย. 59 1.น าสัตวน์้ าออกไป หรือท าด้วยประการใดใด
ให้เป็นอันตรายแกสั่ตว(์สัตวน์้ า) ในเขตอุทยาน
แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16(3)

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

3.น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตวห์รือจับสัตว ์หรือ
อาวธุใดใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดย
ไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 มาตรา 16(15)

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

13 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
ล้อมจับมีสาย
มาน)

505350285 นายประเวศ 
ลูกอินทร์

- 4 4.67 - กกัเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหวา่งขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - - ระนอง

14 4 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมาย
ประจ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
มาตรา 81(1)(3)(4),165,166

จ.กอ้งวฒันา 55 470000391 นายวรีะศักด์ิ 
ดังกอ้ง

- 4 33.88 - - - - - - ระนอง

15 12 ก.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือประมง ซ่ึงได้รับอนญาตประมง
พาณิชย์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
38,130,169

โชคกจิตระกลู 1 398501166 นายสุด รักษ์
วงศ์ไทย

- 5 24.62 - กกัเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหวา่งขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - - ระนอง

16 12 ก.ค. 59 ใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้งาน ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83,153

พรวนัเพ็ญ 319100577 นายอิทธพิล 
วจิิตรไพศาล

- - - - - โทษปรับ รอลงอาญา - - - ระนอง

17 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
ส่ังฟ้องคดี

- - - ระนอง

18 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

ชุดปราบปรามพิเศษ 
ภ.จว.สตูล

- ศจร.ปากบา
รา

21 44.47 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

กกัเรือประมง อยู่ระหวา่งด าเนินคดี แพณรงค์ชัย12 ณรงค์ชัยวารี 10 429101665 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

นายเอกลักษณ์
 ชูประสิทธิ์



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

19 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมาย
ประจ าเรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 
มาตรา 165,166

จ.กอ้งวฒันา 52 585305082 - นายวรีศักด์ิ 
ดังกอ้ง

1 31.99 - - อยู่ระหวา่งเปรียบเทียบ - - - ระนอง

20 1 ก.ย. 59 ใช้เคร่ืองมือลอบพับ หรือไอ้โง่ ท าการประมง 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(2),147,169

อ.หงษ์ฟ้า 390901794 - นายสมศักด์ิ 
พูลสวสัด์ิ

5 13.58 - กกัเรือประมง และ
ยึดเคร่ืองมือ

- - - - ระนอง

21 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 71(1)

โคณัชนิชา 55301236 - นายสุริยัน ศรี
พิทักษ์

1 3.56 - - พิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ

- - - ระนอง

22 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ประกอบเคร่ือง
ปั่นไฟ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 71(1) โทษ ม.147,169

ทรัพย์พิลัย 585305325 นางสาวชลิดา 
ศรีจันทร์

นายส าเริง 
สวา่งฟ้า

1 4.66 นางสาวชลิดา ศรี
จันทร์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พังงา
 ผู้จับ นายสุขเกษม 
ศรีงาม

089-
7252236

ระนอง

23 9 พ.ค. 60 1)มีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
 ม. 38 โทษ ม.130,169  2)ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับวนัที่ 12 
ก.พ. 2559 โทษ ม.147,169

น าโชค 398201130 นางจุฑารัตน์ 
เรืองวมิลเวทย์

นายส้าหนี 
นาววีอ่ง

8 28.57 นางจุฑารัตน์ 
เรืองวมิลเวทย์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

เปรียบเทียบรับแล้วเสร็ โดย
คณะกรรมการเรียบเทียบจังหวดั
พังงา  มีมติเปรียบเทียบปรับเป็น
รายบุคคล จ านวน 8 คนๆละ 
200,000 บาท รวมเป็นเงิน 
1,600,000 บาท ซ่ึงผู้ต้องหา
ยินยอมช าระค่าปรับแล้วเมื่อวนัที่
 22 มิถุนายน 2560 ถือวา่คดี
เลิกกนั

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

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จับ นายเอกชัย ช่วย
แป้น

075-
620510, 
087-
2695973

พังงา

24 ๗ เม.ย ๖๐ ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๑๒๐๒/๕๙ ลงวนัที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของสถานี
ต ารวจบางเขน กองบังคับการต ารวจนครบาล 
๒ กองบัญชาการต ารวจนครบาล

สิทธปิระมง ๖ 249113672 นายมูห้ าหมาด
 ปราบดิน

- - 63.77 นายวเิชียร ตันติ
อาภรณ์

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

ชั้นพนักงานสอบสวน อยู่ระหวา่ง
ด าเนินคดี

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

กรมประมง - กระบี่



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

25 29 ก.ค. 59 ร่วมกนัท าประมง เรือพาณิชย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีความผิดตามพรก.การประมง พ.ศ. 
2558 ม.36 โทษ129 มาตราการปกครอง 
ม.115(2)

โชคอรนุช 575401064 นายโชติ ตะวนั นายธวชั มัธกลุ 7 14.13 - กกัเรือ อยู่ระหวา่งการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือช่อง
หลาด ม.2 ต.เกาะ
ยาว จ.พังงา

หน่วยฯ สิมิลัน พังงา 
ผู้จับ นายประสาร ศรี
งาม

076-
453336, 
081-
8933553

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

26 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
พิทักษ์

นายสุริยันศรี
พิทักษ์

1 1.92 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกกั
เรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พังงา
 ผู้จับนายสุขเกษม ศรี
งาม

089-
7252236

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

27 13 มี.ค. 60 1)ร่วมกนัลักลอบท าการประมงอวนครอบ 
อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบ
เคร่ืองปั่นไฟท าการประมงในที่จับสัตวน์้ าใน
เขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต มี
ความผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เร่ืองก าหนดเคร่ืองมือท าการ วธิที า
การประมงและพืน้ที่ท าการประมงในที่จับสัตว์
น้ า พ.ศ. 2559 ข้อ 1(7) ฉบับวนัที่ 12 ก.ฑ. 
2559    2)ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ ท าการประมงในเขตชายฝ่ัง ผิด
ตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.38,71(1)
 โทษ ม.130,147,169

โชคอภิสิทธิ ์3 399001761 นายสมพร ช่วย
เมือง

นายชัชภูมิ 
เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา

16 50.31 นายสมพร ช่วย
เมือง

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตวน์้ าและ
กกัเรือประมง

อยู่ระหวา่งการด าเนินคดี 
(คณะกรรมการประมงจังหวดั)

แพปลาวชัรินทร์ ม.
2 ต.ปากน้ า อ.ละงู
 จ.สตูล

หน่วยบริหารจัดการ
ประมงทะเลดกาะหลี
เป๊ะ สตูล ผู้จับ นาย
ประเสริฐ องศารา

081-
2772416, 
075-
620510

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

28 21 เม.ย. 60 1)ร่วมกนัท าการประมงพาณิชย์ในน่านน้ าไทย 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดตาม พรก.การประมง 
พ.ศ.2558 ม.36   2)ร่วมกนัท าประมงโดยไม่
มีใบอนุญาตท าการประมง หรือไม่มีใบอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองประมง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ร้ายแรง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.
114(2)   3)ร่วมกนัน าเรือประมงที่ไม่ใช่เรือ
ไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฏหมายเข้ามาในอาณาจักร ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.159   4)ผู้ต้องหาที่ 1 
ผุ้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติ
ต่างประเทศ หรือเรือเป็นของคนต่างด้าวท า
การประมงในเขตการประมงไทย ผิดพรบ.วา่
ด้วยสิทธกิารประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 
2482  ม.71(1),11   ผู้ต้องหาที่ 2-7 เป็น
ลูกเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ หรือ
เรือเป็นของคนต่างด้าวท าการประมงในเขต
การประมงไทย ผิดพรบ.วา่ด้วยสิทธกิารประมง
ในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482 ม.7(1),11

YADANAMOE - - นายแมะ ชาว
เมียร์มา

7 59.93 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกกั
เรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พังงา
  ผู้จับ วา่ที่ร้อยตรี
ประเสริฐ คงเยี้ยน

086-
9479405

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)

29 20 ก.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ท า
การประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 67 (4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายบรรเจิด 
เสียมไหม

- - ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร 
ยาว 11.00 

เมตร ลึก 
0.50 เมตร

- - อยู่ระหวา่งพิจารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วยแป้น
 จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจ้า
พนักงาน รวม 8 คน 
ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง

30 12 พ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไวใ้นครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี้ (1) 
เคร่ืองมือโพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน 
เคร่ืองมือลี หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและ
วธิกีารคล้ายคลึงกนั ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี (1) นายวติ 
ปราบเสร็จ     
           (2) 
นายอนุชา 
ปานศิริ

- - ขนาดกวา้ง 
1.80 เมตร 
ยาว 10.00 

เมตร ลึก 
1.00 เมตร

- - อยู่ระหวา่งพิจารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วยแป้น
 จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจ้า
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนย์ป้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี่)

087-
2695973

ตรัง



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

31 15 ม.ค. 60 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนท าการประมง โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ตามพรก.การประมง พ.ศ.
2558 มาตรา 67(1)

ไม่มี 
(เรือประมงหาง
ยาว (เรือบรีส) 
พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี นายธรีภัทร 
ทองสิงห์

- - ขนาดกวา้ง 
1.2 เมตร 
ยาว 4.0 
เมตร ลึก 
0.5 เมตร

- กกัเรือประมง อยู่ระหวา่งพิจารณาคดีของสาล/
ศาลมีค าส่ังคุมประพฤติ

- นายนภดล สิทธ ี
จพง.ประมง
ปฏิบัติงาน ศูนย์
ป้องกนัฯ เขต 3 
(กระบี่) สภ.กนัตัง 
เลขคดี 87/60 รตอ.
ชัยสิทธิ ์มณีกาญจน์ 
โทร.084-6907487

087-
1356466

ตรัง

32 18 เม.ย. 60 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวคานถ่างแผ่นตะเฆ่
ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเล
ชายฝ่ัง (3ไมล์ทะเล) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงมี
ความผิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง 
ก าหนดเคร่ืองมือทพการประมง วธิกีารท า
ประมง และพืน้ที่การท าประมงที่ห้ามใช้การท า
ประมงในที่จับสัตวน์้ า และประกาศกระทรวง
เกษตรฯ เร่ือง ก าหนดห้ามใช้เคร่ืองมือท าการ
ประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูที่มีไข่ และ
วางไข่ เล้ียงลูกในที่จับสัตวน์้ า บางส่วนของ
จังหวดัภูเกต็ พังงา กระบี่ และตรัง ภายใน
ระยะที่ก าหนด

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายสนุด หวงั
บริสุทธิ์

- - ขนาดกวา้ง 
2.30 เมตร 

ยาว 12 
เมตร ลึก 

1.50 เมตร

- - อยู่ชั้นพนักงานสอบสวน สภ.
หาดส าราญ/คดีอาญาเลขที่ 
58/60 พสส.ร.ต.อ.ธรีะพัฒน์ 
เจริญฤทธิ ์โทร.089-1974898

- - 081-
0873231

ตรัง

33 22 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการ
ประมง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายฉพีอี กรีชัย - 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหวา่งขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - - ระนอง

34 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 อยู่ระหวา่งขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - - ระนอง

35 22 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการ
ประมง ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายสมหวงั 
ประมงกจิ

- 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหวา่งขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - - ระนอง



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วนัที่จับกมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกมุ

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวขอ้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

35 20 มิ.ย. 60 1.เป็นบุคลต่างด้าวใช้เรือไทย ออกไปท าการ
ประมงมีความผิดตามพรบ.วา่ด้วยสิทธกิาร
ประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 
มาตรา 5 ทว ิตามบทบัญญัติมาตรา 7 (2) บท
ก าหนดโทษตามมาตรา 11                        
  2.เจ้าของเรือยินยอมให้บุคคลใดๆน า
เรือประมงซ่ึงปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย
ออกไปท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตมี
ความผิดตามค าส่ัง คสช.ที่  10/2558 เร่ือง
เร่ืองการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ       
ควบคุม ลงวนัที่ 29 เมษายน 2558 ข้อ8(3) 
บทก าหนดโทษตาม ค าส่ัง คสช.ที่ 10/2559 
ข้อ18

ส.ทรัพย์ทัสนัย 9 533100020 นายสุภาพ 
เวยีงจันทร์

นายชงบุญ
เทือง (กมัพูชา)

4 27.64 นายสุภาพ เวยีง
จันทร์

กกัเรือ - แพปลาเกษม ม.2 
ต.ปากน้ าอ.ละงู จ.
สตูล

หน่วยฯหลีเป๊ะ สตูล  
 ผู้จับนายระเสริฐ 
องศารา

081-
2772416

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี่)


