
หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.
1 14 พ.ค. 59 ใชเ้คร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท าการ

ประมงในเขต 3,000 เมตร ผิดพรก.การประมง 
พ.ศ.2558 มาตรา38,71,130,171,169

กาโลชนิา
บอลอยะ๊ (อวน
ล้อมจบัมีสาย
มาน)

505350285 นายประเวศ 
ลูกอนิทร์

- 4 4.67 - กกัเรือประมง ยดึ
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

2 4 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายประจ า
เรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
81(1)(3)(4),165,166

จ.กอ้งวัฒนา 55 470000391 นายวีระศักด์ิ 
ดังกอ้ง

- 4 33.88 - - - - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

3 12 ก.ค. 59 ใชเ้คร่ืองมือประมง ซ่ึงได้รับอนุญาตประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 38,130,169

โชคกจิตระกลู 1 398501166 นายสุด รักษ์
วงศ์ไทย

- 5 24.62 - กกัเรือประมง ยดึ
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

4 12 ก.ค. 59 ใชแ้รงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตใชง้าน ผิดพรก.
การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 83,153

พรวันเพญ็ 319100577 นายอทิธิพล 
วิจติรไพศาล

- - - - - โทษปรับ รอลงอาญา - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

5 20 ก.ค. 59 ลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ท าการ
ประมง 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 - นายเอกชยั ชว่ยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 8 คน 
ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี)่

087-
2695973

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

6 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายประจ า
เรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
165,166

ลาภเจริญชยั 9 308500578 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 43.62 - - ไม่ประสงค์เปรียบเทียบ อยัการ
ส่ังฟอ้งคดี

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

7 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายประจ า
เรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
165,166

จ.ทรัพยม์งคล
ชยั 13

575300713 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 40.6 - - - - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

8 22 ก.ค. 59 ปลอมแปลง ปิดบัง เปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายประจ า
เรือ ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
165,166

จ.กอ้งวัฒนา 52 585305082 - นายวีรศักด์ิ 
ดังกอ้ง

1 31.99 - - อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

9 29 ก.ค. 59 ร่วมกนัใชใ้ชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัลักลอบท าประมง
ในเขตพืน้ที่ชายฝ่ังโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง 2558 ม.๓๘,โทษ ม.130 และฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม. ๗๑(๑)ขอ้
 ๑ (๒)

ส.เพชรสมุทร 
๑๑

535200363 นายเรวัต  
บุญสพ

นายเรวัต  
บุญสพ

30 33.65 นายเรวัต บุญสพ ส่ังกกัเรือประมง
ชื่อ ส.เพชรสมุทร
 ๑๑ โดยให้เรือ
และทรัพยสิ์น
ภายในเรืออยู่ใน
ความดูแลของ
รับผิดชอบของ
นายเรวัต บุญสพ

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ท่าเรือน้ าลึกปาก
ทางคลองจหิลาด

ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามทะเลเขต 
3 (กระบี่) ผู้จบั: นาย
ประชมุ หนักแน่น

075-
620510, 
076-
453336, 
081-
7977867

กระบี่

10 29 ก.ค. 59 ร่วมกนัท าประมง เรือพาณิชยโ์ดยไม่ได้รับอนุญาต 
มีความผิดตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.36 
โทษ 129 มาตราการปกครอง ม.115(2)

โชคอรนุช 575401064 นายโชติ ตะวัน นายธวัช มัธกลุ 7 14.13 - กกัเรือ อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ท่าเทียบเรือชอ่ง
หลาด ม.2 ต.เกาะ
ยาว จ.พงังา

หน่วยฯ สิมิลัน พงังา 
ผู้จบั นายประสาร ศรี
งาม

076-
453336, 
081-
8933553

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

11 1 ก.ย. 59 ใชเ้คร่ืองมือลอบพบั หรือไอโ้ง่ ท าการประมง ผิด
พรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(2),147,169

อ.หงษ์ฟา้ 390901794 - นายสมศักด์ิ 
พลูสวัสด์ิ

5 13.58 - กกัเรือประมง 
และยดึเคร่ืองมือ

- - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

12 12 พ.ย. 59 ห้ามมิให้ผู้ใดใชห้รือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใชซ่ึ้ง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี้ (1) เคร่ืองมือ
โพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน เคร่ืองมือลี 
หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกนั
 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 - นายเอกชยั ชว่ยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี)่

087-
2695973

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

13 22 พ.ค. 59 ใชเ้คร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการประมง
 ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายฉพอี ีกรีชยั - 1 - - ยดึเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

14 22 พ.ค. 59 ใชเ้คร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการประมง
 ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายเชด ขนุ
ภักดี

- 1 - - ยดึเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - 077-
800135

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

15 22 พ.ค. 59 ใชเ้คร่ืองมือโพงพาง และเรือไร้สัญชาติท าการประมง
 ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
67(1),10,123,146

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายสมหวัง 
ประมงกจิ

- 1 - - ยดึเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พพิากษา

- - 077-
800136

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

16 20 พ.ย. 59 ลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนครอบหมึกประกอบเคร่ือง
ปั่นไฟ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้
รับอนุญาต มีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 
2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

โชคนัฐนิชา 2 555301236 นายนพพร ศรี
พทิักษ์

นายสุริยนัศรี
พทิักษ์

1 1.92 - ยดึเคร่ืองมือท า
การประมง และ
กกัเรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบันายสุขเกษม ศรี
งาม

089-
7252236

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

17 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ผิดพรก.การประมง 
พ.ศ.2558 มาตรา 71(1)

โชคณัชนิชา 55301236 - นายสุริยนั ศรี
พทิักษ์

1 3.56 - - พจิารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

18 20 พ.ย. 59 ท าการประมงอวนครอบหมึก ประกอบเคร่ืองปั่นไฟ
 ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 
71(1) โทษ ม.147,169

ทรัพยพ์ลัิย 585305325 นางสาวชลิดา 
ศรีจนัทร์

นายส าเริง 
สว่างฟา้

1 4.66 นางสาวชลิดา ศรี
จนัทร์

ยดึเคร่ืองมือท า
การประมง 
พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
 ผู้จบั นายสุขเกษม 
ศรีงาม

089-
7252236

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดระนอง
 (4 พค. 60)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

23 พ.ย. 59 1.น าสัตว์น้ าออกไป หรือท าด้วยประการใดใดให้
เป็นอนัตรายแกสั่ตว์ (สัตว์น้ า) ในเขตอทุยาน
แห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อทุยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 มาตรา 16(3)

2.เขา้ไปด าเนินการใดใดในเขตอทุยานแห่งชาติ เพือ่
หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อทุยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(13)

3.น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตว์หรือจบัสัตว์ หรืออาวุธ
ใดใดเขา้ไปในเขตอทุยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับ
อนุญาต พรบ.อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา
 16(15)

4.เป็นผู้ได้รับอนุญาตประมงพาณิชยท์ าการประมง
ในเขตชายฝ่ังโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรก.ประมง
 พ.ศ. 2558 มาตรา 38

20 26 พ.ย. 59 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
10/2558 เร่ืองการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิด
กฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตาม
ขอ้ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 3

202101210 นางสุณีย ์ล่ื
วถนอมวงศ์

นายวิเชยีร มัด
เจริญ

- 66.36 นางสุณีย ์ล่ืวถน
อมวงศ์

- รวบรวมพยานหลักฐานส่ง 
พสส.สภ.กนัตัง

- นายยทุธนา มาลา
กาญจน์ นายชา่ง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจา้
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนยบ์ริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอนัดา
มัน กระบี่

075-
620510

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดตรัง (5
 พ.ค. 60)

21 26 พ.ย. 58 ฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
10/2558 เร่ืองการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิด
กฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตาม
ขอ้ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 5

307404884 นางสุณีย ์ล่ื
วถนอมวงศ์

นายอรุณ จติต์
ตรง

- 58.01 นางสุณีย ์ล่ืวถน
อมวงศ์

- พยานหลักฐานส่ง พสส.สภ.กนัตัง - นายยทุธนา มาลา
กาญจน์ นายชา่ง
เคร่ืองกล ช านาญการ
 พร้อมด้วยเจา้
พนักงาน รวม 7 คน 
ศูนยบ์ริการจดัการ
ประมงทะเลฝ่ังอนัดา
มัน กระบี่

075-
620510

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดตรัง (5
 พ.ค. 60)

ชดุปราบปรามพเิศษ 
ภ.จว.สตูล

092-9798
878 (นิตยา
 เกร็ดแกว้ 
ศจร. ปาก
บารา)

ศจร.ปากบารา21 44.47 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

กกัเรือประมง อยู่ระหว่างด าเนินคดี แพณรงค์ชยั19 ณรงค์ชยัวารี 10 429101665 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

นายเอกลักษณ์
 ชปูระสิทธิ์



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

22 10 ธ.ค. 59 1) ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย ์ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การประมง 2558 ม. 38 
โทษ ม.130,169    2) ร่วมกนัลักลอบใช้
เคร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มีสายมานท าการประมงในที่
จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอณุญาต 
ผิด พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.71(1) โทษ ม.
147.169

ชาญอดุมสมบัติ
 2

338500087 นายอรุนัย 
ชาญศิริวิริยกลุ

นายพสิิทฐ์  
แยม้คล้าย

24 60.04 นายอรุนัย ชาญศิ
ริวิริยะกลุ

พนักงาน
เจา้หน้าที่ยดึสัตว์
น้ า เคร่ืองมือ 
และส่ังกกัเรือ

เรือออกท าการประมงแล้ว (คดี
ส้ินสุด)

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

081-
2758792

ศจร. คุระบุรี

23  24 ธ.ค. 59
  (14.20 น.)

1) ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด 
พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.
130,169 2)ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อม
จบัที่สายมานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

มุสลิม 535001395 นายดล  คงห้อย นายดล  คงห้อย 7 12.91 นายดล  คงห้อย ยดึเคร่ืองมือ
ประมงอวนล้อม
ที่มีสายมาน 1 
ผืน ยดึสัตว์น้ า
ประมาณ 50 
กโิลกรัม และกกั
เรือประมง

อยัการส่ังไม่ฟอ้ง เหตุผล 
"ผู้ต้องหาไม่มีเจตนา เนื่องจากไม่
ทรายแนวเขต ไม่มีหลักหรือป้าย
บอกแนวเขตห้ามท าการประมง"

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

ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 กระบี่  ผู้
จบันายเอกชยั ชว่ย
แป้น หัวหน้าชดุเรือ
ตรวจการประมงทะเล
 กรมประมง

075-
620510, 
087-
2695973

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดตรัง (5
 พ.ค. 60)

24  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

ยดึเคร่ืองมือ
ประมงอวนล้อม
จบัที่มีสายมาน 1
 ผืน เกบ็ไว้ประจ า
เรือ ยดึสัตว์น้ า
ประมาณ 100 
กโิลกรัม(เน่าเสีย
ท าลายทิ้ง) ยดึ
เรือประมง 1 ล า

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ในชั้น
ศาล ศาลมีค าส่ังให้ผู้ต้องหา
บ าเพญ็ประโยชย ์เพือ่สังคมคนละ
 100 วัน แทนค่าปรับคนละ 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

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

กองก ากบัการ 9 
กองบังคับการต ารวจ
น้ า เรือตรวจการณ์ 
637 ตท.ฉตัรชยั ศิล
ลา และคณะ เรือ
ตรวจการณ์ 521 
พตท.กนกพงษ์ 
ส าราญใจ และคณะ

075-
710659

ส านักงาน
ประมง
จงัหวัดตรัง (5
 พ.ค. 60)

25 5 ม.ค. 60 1) ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด 
พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.
130,169 2)ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อม
จบัที่สายมานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

ทรัพยอ์นัดา ๒ 575000559 นายเอกชยั  มี
เล็ก

นายเอกชยั  มี
เล็ก

8 11.35 นายเอกชยั มีเล็ก ส่ังยดึเคร่ืองมือ
ท าการประมง 
สัตว์น้ า และกกั
เรือประมง

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ท่าเทียบเรือ
สะพานมะตังใต้ อ.
กนัตัง จ.ตรัง

ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามทะเลเขต 
3 (กระบี่)              
     ผู้จบั นายเอกชยั 
ชว่ยแป้น

075-
620510, 
087-
2695973

กระบี่



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

27 15 ม.ค. 60 ลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนรุนท าการประมง โดยไม่ได้
รับอนุญาต 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

- กกัเรือประมง อยู่ระหว่างพจิารณาคดีของศาล/
ศาลมีค าส่ังคุมประพฤติ

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

087-
1356466

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

28 3 ก.พ. 60 1) ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัที่ได้รับใบ
อนุญาติท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด พรก.
การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.130,169   
  2)ร่วมกนัลักลอบใชเ้คร่ืองมืออวนล้อมจบัที่มีสาย
มานท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558
 ม.71(1) โทษ ม.147,169

พรสุปราณี 19 331002347 นายสมพร สง
นวล

นายธีรวัฒน์  
อนิทร์เมือง

29 71.43 นายสมพร สงนวล ยดึเคร่ืองมือท า
การประมง สัตว์
น้ า พร้อมส่ังกกั
เรือประมง

อยู่ในชั้นอธุรณ์ แพสหกจิ ต.ปากน้ า
 อ.เมืองระนอง

ศบท.เขต 3 กระบี่ ผู้
จบั ว่าที่ร้อยตรี
ประเสริฐ คงเยี้ยน

086-
9479405

ศจร. คุระบุรี

29 6 มี.ค. 60 ค าส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 10/2558 ขอ้ 8(3) ส.เอกวราภรณ์ 3 208604672 นายสุรชยั 
เสียงไพเราะ

นายสมโภชน์ 
ทองอยู่

1 89.26 นายสุรชยั เสียง
ไพเราะ

- อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน  - ทร. - ภูเกต็

30 13 มี.ค. 60 1)ร่วมกนัลักลอบท าการประมงอวนครอบ อวน
ชอ้นหรืออวนยกปลากะตักที่ใชป้ระกอบเคร่ืองปั่น
ไฟท าการประมงในที่จบัสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนดเคร่ืองมือ
ท าการ วิธีท าการประมงและพืน้ที่ท าการประมงใน
ที่จบัสัตว์น้ า พ.ศ. 2559 ขอ้ 1(7) ฉบับวันที่ 12 
ก.ฑ. 2559    2)ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย ์ท าการประมงในเขตชายฝ่ัง ผิดตาม
พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.38,71(1) โทษ 
ม.130,147,169

โชคอภิสิทธิ ์3 399001761 นายสมพร ชว่ย
เมือง

นายชชัภูมิ 
เทพหัสดิน ณ 
อยธุยา

16 50.31 นายสมพร ชว่ย
เมือง

ยดึเคร่ืองมือท า
การประมง สัตว์
น้ าและกกั
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ขั้นตอน
เปรียบเทียบปรับ

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

หน่วยบริหารจดัการ
ประมงทะเลดกาะหลี
เป๊ะ สตูล ผู้จบั นาย
ประเสริฐ องศารา

081-
2772416, 
075-
620510

ศจร.ปากบารา



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

31 ๗ เม.ย ๖๐ ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๑๒๐๒/๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของสถานีต ารวจ
บางเขน กองบังคับการต ารวจนครบาล ๒ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล

สิทธิประมง ๖ 249113672 นายมูห้ าหมาด
 ปราบดิน

- - 63.77 นายวิเชยีร ตันติ
อาภรณ์

ศจร.กระบี่ได้
ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๐๕(๒) 
ตามหนังสือ ที่ 
กษ. ๐๕๑๑.๓/
๔๓๒ ลว ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
เร่ือง ด าเนินการ
กกัเรือประมงที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี

ชั้นพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี

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

กรมประมง 095-9575
954 (ปิยา
รมณ์ คงขมึ
 ศจร.กระบี)่

กระบี่

32 18 เม.ย. 60 ใชเ้คร่ืองมืออวนลากเด่ียวคานถา่งแผ่นตะเฆ่
ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(3 ไมล์ทะเล) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงมีความผิด 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง ก าหนด
เคร่ืองมือท าการประมง วิธีการท าประมง และพืน้ที่
การท าประมงที่ห้ามใชก้ารท าประมงในที่จบัสัตว์น้ า 
และประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง ก าหนดห้ามใช้
เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดู
ที่มีไข ่และวางไข ่เล้ียงลูกในที่จบัสัตว์น้ า บางส่วน
ของจงัหวัดภูเกต็ พงังา กระบี่ และตรัง ภายใน
ระยะที่ก าหนด

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายสนุด หวัง
บริสุทธิ์

- - ขนาดกว้าง
 2.30 

เมตร ยาว 
12 เมตร 
ลึก 1.50 

เมตร

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

- นายเอกชยั ชว่ยแป้น 
จพง.เดินเรือ
ปฎิบัติงาน พร้อมเจา้
พนักงาน รวม 5 คน 
ศูนยป์้องกนัและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (กระบี)่ 
โทร. 
087-2695973

 087-
2695973

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

33 21 เม.ย. 60 1)ร่วมกนัท าการประมงพาณิชยใ์นน่านน้ าไทย โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.
2558 ม.36      2)ร่วมกนัท าประมงโดยไม่มี
ใบอนุญาตท าการประมง หรือไม่มีใบอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองประมง อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายร้ายแรง 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.114(2)      3)
ร่วมกนัน าเรือประมงที่ไม่ใชเ่รือไทยที่มีการท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายเขา้มาในอาณาจกัร 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.159     4)
ผู้ต้องหาที่ 1 ผุ้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใชเ้รือที่มีสัญชาติ
ต่างประเทศ หรือเรือเป็นของคนต่างด้าวท าการ
ประมงในเขตการประมงไทย ผิดพรบ.ว่าด้วยสิทธิ
การประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482  ม.
71(1),11   ผู้ต้องหาที่ 2-7 เป็นลูกเรือฝ่าฝืนใช้
เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ หรือเรือเป็นของคนต่าง
ด้าวท าการประมงในเขตการประมงไทย ผิดพรบ.ว่า
ด้วยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482 
ม.7(1),11

YADANAMOE - - นายแมะ ชาว
เมียร์มา

7 59.93 - ยดึเคร่ืองมือท า
การประมง และ
กกัเรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ พงังา
  ผู้จบั ว่าที่ร้อยตรี
ประเสริฐ คงเยี้ยน

086-
9479405

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60

34 20 มิ.ย. 60 1.เป็นบุคลต่างด้าวใชเ้รือไทย ออกไปท าการประมง
มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 5 ทวิ ตาม
บทบัญญติัมาตรา 7 (2) บทก าหนดโทษตามมาตรา
 11                          2.เจา้ของเรือยนิยอมให้
บุคคลใดๆน าเรือประมงซ่ึงปฏิบัติไม่ครบถว้นตาม
กฎหมายออกไปท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตมี
ความผิดตามค าส่ัง คสช.ที่  10/2558 เร่ืองเร่ือง
การแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การ       ควบคุม ลงวันที่ 29 
เมษายน 2558 ขอ้8(3) บทก าหนดโทษตาม ค าส่ัง
 คสช.ที่ 10/2559 ขอ้18

ส.ทรัพยท์ัสนัย 9 533100020 นายสุภาพ 
เวียงจนัทร์

นายชงบุญ
เทือง (กมัพชูา)

4 27.64 นายสุภาพ เวียง
จนัทร์

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

หน่วยฯหลีเป๊ะ สตูล  
 ผู้จบันายระเสริฐ 
องศารา

081-
2772416

ศูนยป์้องกนั
และ
ปราบปราม
ประมงทะเล
เขต 3 
(กระบี)่ 22 
พ.ค. 60



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

35 16/ก.ค./60 
(02.00 น.)

1.เป็นผู้ควบคุมเรือน าลูกเรือเขา้ท าการงานใน
เรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้ท่าตาม ม.
285 พรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546  
     2.ท าการประมงหรือขน่ถา่ยสัตว์น้ าโดยมิได้
รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ตาม ม.82,152
 พรก.การประมง พ.ศ. 2558

พชิยัสมุทร 7 308300025 นายไกรวุฒิ 
นฤขตัพชิยั

นายไพลโรจน์ 
เดชบ ารุง โทร.
087-
2708270

7 71.17 นายไกรวุฒิ 
นฤขตัพชิยั โทร.
081-7191560

ส่ังยดึเคร่ืองมือ
ท าการประมง กกั
เรือประมง และ
ยดึทรัพยข์องกลาง

สถานีต ารวจฉลอง คดีอาญาที่ 
849/60 ยดึทรัพยข์องกลาง
คดีอาญาที่ 475/60              
        เพกิถอนค าส่ังยดึ
เคร่ืองมือท าการประมง และกกั
เรือประมง เมื่อวันที่ 3 ส.ค .
2560

แพ ป.พชิยันาวา 
60/18 ม.7 
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเกต็

น.ต.พรเทพ ปาลรัตน์
 ผู้บังคับการเรือหลวง
หัวหิน,ร.ต.โกศล อริย
พงษ์ หัวหน้าชดุตรวจ
ค้น,พร้อมทีมชดุตรวจ
ค้นอกี 8 คน,นายทรง
ชยั ณ นคร,นาย
อาทิตย ์ไชยลังกา
,ร.ต.ท.สมรวม หมู่ผ้ึง 
จนท.ศูนย ์
PIPO-Phuket

076-
210280

ศจร.เขต 3 
(ภูเกต็)

36 20 ก.ค. 60 ม.38,71(1)/130,169,147 สอดสิน 7 535101137 นายสัน ท านา
กล้า

นายประเสริฐ 
ทองเกดิ

9 22.73 นายสัน ท านากล้า กกัเรือ อยู่ในชั้นสอบสวน ท่าเทียบเรือหัว
สะพานชอ่งหลาด

ศปท.เขต 3 กระบี่ - ศจร. พงังา

37 24 ก.ค. 60 ไม่ส่งสัญญาณระบบติดตามเรือให้เป็นไปตาม
ก าหนดประกาศกรมประมง และใชเ้รือประมงที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงงพาณิชยท์ าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด พรก.การระมง พ.ศ. 
2558 ม.37/105(2)

เกยีรติสุภา 1 258307335 นางวิลาวัลย ์
สุสล า

นายวีระ ขนัติว
รพงษ์

1 39.17 นางวิลาวัลย ์สุสล า กกัเรือ ยงัไม่ได้ด าเนินคดี กรมประมงได้
ยกเลิกแจง้ความเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค
 ๖๐                                  
เพกิถอนค าส่ังยดึเคร่ืองมือท า
การประมงและกกัเรือ วันที่ ๓๑ 
ก.ค                        ยกเลิก
นัดส่ังยดึเคร่ืองมือท าการประมง 
และกกัเรือประมง เมื่อวันที่ 1 
ส.ค. 2560

ท่าบริเวณจดุตรวจ
เรือประมงส่วนหน้า
 เกาะยาว

กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร

- ศจร. พงังา

38 24 ก.ค. 60 ใชเ้รือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย ์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดตาม
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  มาตรา 38

โชควรรณฤดี 
599

575104816 นางวิภา ปลูก
ไม้ดี

นายสุริยา 
อาษาราษฎร์

1 34.97 นางวิภา ปลูกไม้ดี กกัเรือ และยดึ
เคร่ืองมือท าการ
ประมง

เพกิถอนการด าเนินคดี เนื่องจาก
ไม่มีพฤติกรรมท าการประมงอยู่
ในเขตทะเลชายฝ่ัง เมื่อวันที่ 31 
ก.ค. 2560                         
                เพกิถอนการส่ังยดึ
เคร่ืองมือท าการประมง และกกั
เรือประมง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 
2560                   และได้
แจง้บันทึกประจ าวันเพกิถอนการ
ยดึเคร่ืองมือประมงและกกั
เรือประมง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 
2560

แพปลาโกแนน ท่า
เทียบเรือประมง
ภูเกต็ หมู่ที่ 1 
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.
ภูเกต็

กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร

4401 ศจร.เขต 3 
(ภูเกต็)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง
หมายเลข
โทรศัพท์

ที่
วันที่จบักมุ/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใชอ้ านาจ
ตามมาตรา 

105(2)
ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทียบ สถานที่กกัเรือ

ชื่อ/หน่วย จบักมุ
กล่าวโทษ

โทร
หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปขอ้มลุผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่เก่ียวขอ้ง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นางสาววารุณ ีสนิทเปรม นักวชิาการประมง 095 0875151

39 24 ก.ค. 60 ไม่ส่งสัญญาณระบบติดตามเรือให้เป็นไปตาม
ก าหนดประกาศกรมประมง และใชเ้รือประมงที่
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงงพาณิชยท์ าการ
ประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด พรก.การระมง พ.ศ. 
2558 ม.37/105(2)

ส.ปรัชญา 318201053 นางสาวอร
ปรียา พรมชยั

นายอา้หมาด 
ด านาดี

1 31.05 นางสาวอรปรียา 
พรมชยั

กกัเรือ ยงัไม่ได้ด าเนินคดี กรมประมงได้
ยกเลิกแจง้ความเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค
 ๖๐                                 
เพกิถอนค าส่ังยดึเคร่ืองมือท า
การประมงและกกัเรือ วันที่ ๓๑ 
ก.ค ๖๐                        
ยกเลิกนัดส่ังยดึเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกกัเรือประมง เมื่อ
วันที่ 1 ส.ค. 2560

ท่าบริเวณจดุตรวจ
เรือประมงส่วนหน้า
 เกาะยาว

กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร

- ศจร. พงังา

40 25 ก.ค. 60 เจา้ของเรือไม่ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชยใ์ห้สามารถใชง้านได้ตลอดเวลา 
มาตรา 81(1)   พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558  ประกอบประกาศกรมประมง เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชยใ์ห้สามารถใชง้านได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560

กรีศักด์ิ 535200648 นายดนห้าเชด
 บุญสบ

นายสมยศ 
เสกสัน

1 43.48 นายดนห้าเชด 
บุญสบ

ส่ังกกัเรือและ
เคร่ืองมือท าการ
ประมง เมื่อวันที่ 
๒๖ ก.ค ๖๐

กรมประมงได้กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ
บางเขน กองบังคับการ บก.น.2 
กองบัญชาการ บชน.              
           ยงัไม่ได้ด าเนินคดี กรม
ประมงได้ยกเลิกแจง้ความเมื่อ
วันที่ ๒๗ ก.ค ๖๐                  
                เพกิถอนค าส่ังยดึ
เคร่ืองมือท าการประมงและกกั
เรือ วันที่ ๓๑ ก.ค ๖๐

ณ ท่าเทียบเรือแพ
ปลาคลองม่วง       
         ซ่ึงต้ังอยู่ที่ 
๒๙๖ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลหนองทะเล  
อ าเภอเมืองกระบี่  
 จงัหวัดกระบี่

นางสาวปัณณทัต 
แขง็แรง นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ 
ผู้รับมอบอ านาจจาก
กรมประมง

095-9575
954 คุณปิ
นารมณ์ 
คงขมึ

ศจร.กระบี่

41 25 ก.ค. 60 เจา้ของเรือไม่ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชยใ์ห้สามารถใชง้านได้ตลอดเวลา 
มาตรา 81(1)   พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558  ประกอบประกาศกรมประมง เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชยใ์ห้สามารถใชง้านได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560

บัวลอย 398201481 นายณัฐวุฒิ 
ชว่ยการกล้า

นายการุณย ์
ปราบดิน

1 53.9 นายวิทยา ปราบ
ดิน

ส่ังกกัเรือและ
เคร่ืองมือท าการ
ประมง เมื่อวันที่ 
๒๖ ก.ค ๖๐

กรมประมงได้กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ
บางเขน กองบังคับการ บก.น.2 
กองบัญชาการ บชน.              
             ยงัไม่ได้ด าเนินคดี 
กรมประมงได้ยกเลิกแจง้ความ
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค ๖๐             
                      เพกิถอนค าส่ัง
ยดึเคร่ืองมือท าการประมง สัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และกกั
เรือประมง วันที่ ๓๑ ก.ค ๖๐

ท่าเทียบเรือแพโก
เต็ก  ซ่ึงต้ังอยู่ที่
เลขที่ ๔   หมู่ที่ ๒ 
 ต าบลหนองทะเล  
 อ าเภอเมือง 
จงัหวัดกระบี่

นางสาวปัณณทัต 
แขง็แรง นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ 
ผู้รับมอบอ านาจจาก
กรมประมง

095-9575
954 คุณปิ
นารมณ์ 
คงขมึ

ศจร.กระบี่


