
หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.
1 14 พ.ค. 59 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวประกอบเรือยนต์ท าการ

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

กาโลชินา
บอลอย๊ะ (อวน
ล้อมจับมีสาย
มาน)

505350285 นายประเวศ 
ลูกอินทร์

- 4 4.67 - กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

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

จ.ก้องวัฒนา 55 470000391 นายวีระศักด์ิ 
ดังก้อง

- 4 33.88 - - - - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

3 12 ก.ค. 59 ใช้เคร่ืองมือประมง ซ่ึงได้รับอนุญาตประมงพาณิชย์
ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การประมง
 พ.ศ.2558 มาตรา 38,130,169

โชคกิจตระกูล 1 398501166 นายสุด รักษ์
วงศ์ไทย

- 5 24.62 - กักเรือประมง ยึด
เคร่ืองมือ

อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

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

พรวันเพ็ญ 319100577 นายอิทธิพล 
วิจิตรไพศาล

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

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

5 20 ก.ค. 59 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ท าการ
ประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พรก.การประมง
 พ.ศ.2558 มาตรา 67 (4)

ไม่มี (เรือหาง
ยาว)

ไม่มี นายบรรเจิด 
เสียมไหม

- - ขนาดกว้าง
 2.00 

เมตร ยาว 
11.00 
เมตร ลึก 

0.50 เมตร

- - อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วย
แปน้ จพง.เดินเรือ
ปฎบิติังาน พร้อม
เจ้าพนักงาน รวม 8
 คน ศูนย์ปอ้งกัน
และปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 
(กระบี)่

087-
2695973

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

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

ลาภเจริญชัย 9 308500578 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 43.62 - - ไม่ประสงค์เปรียบเทยีบ อัยการ
ส่ังฟ้องคดี

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

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

จ.ทรัพย์มงคล
ชัย 13

575300713 - นายส ารวย ปิ่น
เวหา

3 40.6 - - - - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

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

จ.ก้องวัฒนา 52 585305082 - นายวีรศักด์ิ 
ดังก้อง

1 31.99 - - อยู่ระหว่างเปรียบเทยีบ - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

9 29 ก.ค. 59 ร่วมกันใช้ใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับลักลอบท าประมง
ในเขตพื้นที่ชายฝ่ังโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง 2558 ม.๓๘,โทษ ม.130 และฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม. ๗๑(๑)ข้อ
 ๑ (๒)

ส.เพชรสมุทร 
๑๑

535200363 นายเรวัต  
บญุสพ

นายเรวัต  
บญุสพ

30 33.65 นายเรวัต บญุสพ ส่ังกักเรือประมงชื่อ 
ส.เพชรสมุทร ๑๑ 
โดยใหเ้รือและ
ทรัพย์สินภายในเรือ
อยู่ในความดูแลของ
รับผิดชอบของนายเร
วัต บญุสพ

อยู่ระหว่างด าเนินคดี ทา่เรือน้ าลึกปาก
ทางคลองจิหลาด

ศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามทะเล
เขต 3 (กระบี)่ ผู้
จับ: นายประชุม 
หนักแน่น

075-
620510, 
076-
453336, 
081-
7977867

กระบี่

10 29 ก.ค. 59 ร่วมกันท าประมง เรือพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มี
ความผิดตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.36 
โทษ 129 มาตราการปกครอง ม.115(2)

โชคอรนุช 575401064 นายโชติ ตะวัน นายธวัช มัธกุล 7 14.13 - กักเรือ อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ทา่เทยีบเรือช่อง
หลาด ม.2 ต.เกาะ
ยาว จ.พังงา

หน่วยฯ สิมิลัน 
พังงา ผู้จับ นาย
ประสาร ศรีงาม

076-
453336, 
081-
8933553

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

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

อ.หงษ์ฟ้า 390901794 - นายสมศักด์ิ 
พูลสวัสด์ิ

5 13.58 - กักเรือประมง และ
ยึดเคร่ืองมือ

- - - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

12 12 พ.ย. 59 หา้มมิใหผู้้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซ่ึง
เคร่ืองมือท าการประมง ดังต่อไปนี้ (1) เคร่ืองมือ
โพงพาง ร่ัวไซมานหรือกั้นซู่ร้ัวไซมาน เคร่ืองมือลี 
หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน
 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

- - อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล - นายเอกชัย ช่วย
แปน้ จพง.เดินเรือ
ปฎบิติังาน พร้อม
เจ้าพนักงาน รวม 5
 คน ศูนย์ปอ้งกัน
และปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 
(กระบี)่

087-
2695973

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

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

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

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

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

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายเชด ขุน
ภกัดี

- 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - 077-
800135

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

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

ไม่มี (โพงพาง) ไม่มี นายสมหวัง 
ประมงกิจ

- 1 - - ยึดเคร่ืองมือ อยู่ระหว่างขอคัดส าเนาค า
พิพากษา

- - 077-
800136

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)

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

โชคนัฐนิชา 2 555301236 นายนพพร ศรี
พิทกัษ์

นายสุริยันศรี
พิทกัษ์

1 1.92 - ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง และกัก
เรือประมง

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

หน่วยฯ สุรินทร์ 
พังงา ผู้จับนายสุข
เกษม ศรีงาม

089-
7252236

ศูนย์ปอ้งกัน
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 - นายสุริยัน ศรี
พิทกัษ์

1 3.56 - - พิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบ

- - 077-
800134

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (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

ทรัพย์พิลัย 585305325 นางสาวชลิดา 
ศรีจันทร์

นายส าเริง 
สว่างฟ้า

1 4.66 นางสาวชลิดา ศรี
จันทร์

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง พร้อมส่ังกัก
เรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ทา่เทยีบเรือ
โดยสารเกาะพยาม
 ต.ปากน้ า อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง

หน่วยฯ สุรินทร์ 
พังงา ผู้จับ นายสุข
เกษม ศรีงาม

089-
7252236

ส านักงาน
ประมง
จังหวัดระนอง
 (4 พค. 60)



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

23 พ.ย. 59 1.น าสัตว์น้ าออกไป หรือท าด้วยประการใดใดให้
เปน็อันตรายแก่สัตว์ (สัตว์น้ า) ในเขตอุทยาน
แหง่ชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อุทยานแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2504 มาตรา 16(3)

2.เข้าไปด าเนินการใดใดในเขตอุทยานแหง่ชาติ เพื่อ
หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.อุทยาน
แหง่ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(13)

3.น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธ
ใดใดเข้าไปในเขตอุทยานแหง่ชาติโดยไม่ได้รับ
อนุญาต พรบ.อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา
 16(15)

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

20 26 พ.ย. 59 ฝ่าฝืนค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 
10/2558 เร่ืองการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิด
กฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตาม
ข้อ 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 านาญ
การ พร้อมด้วยเจ้า
พนักงาน รวม 7 
คน ศูนย์บริการ
จัดการประมงทะเล
ฝ่ังอันดามัน กระบี่

075-
620510

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

21 26 พ.ย. 58 ฝ่าฝืนค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 
10/2558 เร่ืองการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิด
กฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตาม
ข้อ 8(3)

ถนอมวงศ์น า
โชค 5

307404884 นางสุณีย์ ล่ื
วถนอมวงศ์

นายอรุณ จิตต์
ตรง

- 58.01 นางสุณีย์ ล่ืวถน
อมวงศ์

- พยานหลักฐานส่ง พสส.สภ.กันตัง - นายยุทธนา มาลา
กาญจน์ นายช่าง
เคร่ืองกล ช านาญ
การ พร้อมด้วยเจ้า
พนักงาน รวม 7 
คน ศูนย์บริการ
จัดการประมงทะเล
ฝ่ังอันดามัน กระบี่

075-
620510

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

ชุดปราบปราม
พิเศษ ภ.จว.สตูล

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

ศจร.ปากบารา21 44.47 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

กักเรือประมง ลูกเรือเปรียบเทยีบปรับแล้วเสร็จ 
เรืออยู่ในขั้นยื่นขอเรือคืน ยังไม่มี
การตัดสิน

แพณรงค์ชัย19 ณรงค์ชัยวารี 10 429101665 นายอรุณ ชู
ประสิทธิ์

นายเอกลักษณ์
 ชูประสิทธิ์



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

22 10 ธ.ค. 59 1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ท าการประมงใน
เขตทะเลชายฝ่ัง ผิดพรก.การประมง 2558 ม. 38 
โทษ ม.130,169    2) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมือ
อวนล้อมจับที่มีสายมานท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า
ในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอณุญาต ผิด พรก.
การประมง พ.ศ. 2558 ม.71(1) โทษ ม.147.169

ชาญอุดมสมบติั
 2

338500087 นายอรุนัย 
ชาญศิริวิริยกุล

นายพิสิทฐ์  
แย้มคล้าย

24 60.04 นายอรุนัย ชาญศิ
ริวิริยะกุล

พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดสัตว์น้ า เคร่ืองมือ
 และส่ังกักเรือ

เรือออกท าการประมงแล้ว (คดี
เหลืออุธรณ์ลูกน้อง)

แพโกตา จ.ระนอง หน่วยฯ สุรินทร์ 
พังงา ผู้จับ นายสม
พร ค าสุงรรณโณ ,
ศบท.เขต 3 กระบี่

081-
2758792

ศจร. คุระบรีุ

23  24 ธ.ค. 59
  (14.20 น.)

1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด 
พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.
130,169 2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อม
จับที่สายมานท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ม.71(1) โทษ ม.147,169

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

อัยการส่ังไม่ฟ้อง เหตุผล 
"ผู้ต้องหาไม่มีเจตนา เนื่องจากไม่
ทรายแนวเขต ไม่มีหลักหรือปา้ย
บอกแนวเขตหา้มท าการประมง"

ทา่เทยีบเรือบา้น
เกาะเค่ียม 104/1
 หมู่ที่ 4 ต.กันตัง
ใต้ อ.กันตัง    จ. 
ตรัง

ศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 กระบี่ 
 ผู้จับนายเอกชัย 
ช่วยแปน้ หวัหน้า
ชุดเรือตรวจการ
ประมงทะเล กรม
ประมง

075-
620510, 
087-
2695973

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

24  29 ธ.ค. 59
 (12.30น.)

มาตรา 38 และ 71 (1)  ตามพรก.ประมง 2558 โชคจิราพัชร 565000345 นายอานนท ์ 
เตะเส็น

นายอานนท ์ 
เตะเส็น

5 13.03 นายอานนท ์ 
เตะเส็น

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

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ในชั้น
ศาล ศาลมีค าส่ังใหผู้้ต้องหา
บ าเพ็ญประโยชย์ เพื่อสังคมคนละ
 100 วัน แทนค่าปรับคนละ 
50,000 บาท (หา้หมื่นบาท)

ใหป้ระกันเรือของ
กลางอยู่ที่ 
บา้นเลขที่ 231 
หมู่ที่ 4 ต.กันตังใต้
 อ.กันตัง จ.ตรัง

กองก ากับการ 9 
กองบงัคับการ
ต ารวจน้ า เรือ
ตรวจการณ์ 637 
ตท.ฉัตรชัย ศิลลา 
และคณะ เรือตรวจ
การณ์ 521 พต
ท.กนกพงษ์ ส าราญ
ใจ และคณะ

075-
710659

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

25 5 ม.ค. 60 1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด 
พรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.
130,169 2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อม
จับที่สายมานท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าในเขต
ทะเลชายฝ่ัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพรก.การ
ประมง 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 ทา่เทยีบเรือ
สะพานมะตังใต้ อ.
กันตัง จ.ตรัง

ศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามทะเล
เขต 3 (กระบี)่      
             ผู้จับ 
นายเอกชัย ช่วยแปน้

075-
620510, 
087-
2695973

กระบี่



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

26 15 ม.ค. 60 ลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนรุนท าการประมง โดยไม่ได้
รับอนุญาต ตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา
 67(1)

ไม่มี 
(เรือประมงหาง
ยาว (เรือบรีส) 
พร้อม
เคร่ืองยนต์)

ไม่มี นายธีรภทัร 
ทองสิงห์

- - ขนาดกว้าง
 1.2 เมตร
 ยาว 4.0 
เมตร ลึก 
0.5 เมตร

- กักเรือประมง อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล/
ศาลมีค าส่ังคุมประพฤติ

- นายนภดล สิทธี 
จพง.ประมง
ปฏบิติังาน ศูนย์
ปอ้งกันฯ เขต 3 
(กระบี)่ สภ.กันตัง 
เลขคดี 87/60 
รตอ.ชัยสิทธิ ์มณี
กาญจน์ โทร.
084-6907487

087-
1356466

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

27 3 ก.พ. 60 1) ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่ได้รับใบ
อนุญาติท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง ผิด พรก.
การประมง พ.ศ.2558 ม.38 โทษ ม.130,169   
  2)ร่วมกันลักลอบใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับที่มีสาย
มานท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 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 
พร้อมส่ังกักเรือประมง

คดีส้ินสุด แพสหกิจ ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ระนอง

ศบท.เขต 3 กระบี่ 
ผู้จับ ว่าที่ร้อยตรี
ประเสริฐ คงเยี้ยน

086-
9479405

ศจร. คุระบรีุ

28 6 มี.ค. 60 ค าส่ังหวัหน้า คสช. ที่ 10/2558 ข้อ 8(3) ส.เอกวราภรณ์ 3 208604672 นายสุรชัย 
เสียงไพเราะ

นายสมโภชน์ 
ทองอยู่

1 89.26 นายสุรชัย เสียง
ไพเราะ

- อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน  - ทร. - ส านักงาน
ประมง
จังหวัดภเูก็ต

29 13 มี.ค. 60 1) ร่วมกันลักลอบท าการประมงอวนครอบ อวน
ช้อนหรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเคร่ืองปั่นไฟ
 ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝ่ัง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนดเคร่ืองมือ
ท าการ วิธีท าการประมงและพื้นที่ท าการประมงในที่
จับสัตว์น้ า พ.ศ. 2559 ข้อ 1(7) ฉบบัวันที่ 12 
ก.ฑ. 2559    2) หา้มมิใหผู้้ได้รับใบอนุญาตท า
การประมงพาณิชย์ ท าการประมงในเขตชายฝ่ัง ผิด
ตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.38,71(1) 
โทษ ม.130,147,169

โชคอภสิิทธิ ์3 399001761 นายสมพร ช่วย
เมือง

นายชัชภมูิ 
เทพหสัดิน ณ 
อยุธยา

16 50.31 นายสมพร ช่วย
เมือง

ยึดเคร่ืองมือท าการ
ประมง สัตว์น้ าและ
กักเรือประมง

อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ขั้นตอน
เปรียบเทยีบปรับ 
(คณะกรรมการประมงจังหวัด) 
โดยวันที่ 5 ก.ย. 60 จะประชุม
คณะกรรมการเปรียบเทยีบปรับ
อีกคร้ังหนึ่ง

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

หน่วยบริหาร
จัดการประมง
ทะเลดกาะหลีเปะ๊ 
สตูล ผู้จับ นาย
ประเสริฐ องศารา

081-
2772416, 
075-
620510

ศจร.ปากบารา



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

30 ๗ เม.ย ๖๐ ตามคดีอาญาเลขที่ ๓๑๒๐๒/๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของสถานีต ารวจ
บางเขน กองบงัคับการต ารวจนครบาล ๒ 
กองบญัชาการต 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

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

กรมประมง 095-9575
954 (ปยิา
รมณ์ คงขึม 
ศจร.กระบี)่

กระบี่

31 18 เม.ย. 60 ใช้เคร่ืองมืออวนลากเด่ียวคานถ่างแผ่นตะเฆ่
ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 
(3 ไมล์ทะเล) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงมีความผิด 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง ก าหนด
เคร่ืองมือท าการประมง วิธีการท าประมง และพื้นที่
การท าประมงที่หา้มใช้การท าประมงในที่จับสัตว์น้ า 
และประกาศกระทรวงเกษตรฯ เร่ือง ก าหนดหา้มใช้
เคร่ืองมือท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดู
ที่มีไข่ และวางไข่ เล้ียงลูกในที่จับสัตว์น้ า บางส่วน
ของจังหวัดภเูก็ต พังงา 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.ธีระพัฒน์ เจริญฤทธิ ์
โทร.089-1974898

- นายเอกชัย ช่วย
แปน้ จพง.เดินเรือ
ปฎบิติังาน พร้อม
เจ้าพนักงาน รวม 5
 คน ศูนย์ปอ้งกัน
และปราบปราม
ประมงทะเลเขต 3 
(กระบี)่ โทร. 
087-2695973

 087-
2695973

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



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

32 21 เม.ย. 60 1)ร่วมกันท าการประมงพาณิชย์ในน่านน้ าไทย โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.
2558 ม.36      2)ร่วมกันท าประมงโดยไม่มี
ใบอนุญาตท าการประมง หรือไม่มีใบอนุญาตใหใ้ช้
เคร่ืองประมง อันเปน็การฝ่าฝืนกฎหมายร้ายแรง 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.114(2)      3)
ร่วมกันน าเรือประมงที่ไม่ใช่เรือไทยที่มีการท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายเข้ามาในอาณาจักร 
ผิดพรก.การประมง พ.ศ.2558 ม.159     4)
ผู้ต้องหาที่ 1 ผุ้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติ
ต่างประเทศ หรือเรือเปน็ของคนต่างด้าวท าการ
ประมงในเขตการประมงไทย ผิดพรบ.ว่าด้วยสิทธิ
การประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482  ม.
71(1),11   ผู้ต้องหาที่ 2-7 เปน็ลูกเรือฝ่าฝืนใช้
เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ หรือเรือเปน็ของคนต่าง
ด้าวท าการประมงในเขตการประมงไทย ผิดพรบ.ว่า
ด้วยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย 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 
พังงา  ผู้จับ ว่าที่
ร้อยตรีประเสริฐ คง
เยี้ยน

086-
9479405

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

33 20 มิ.ย. 60 1.เปน็บคุลต่างด้าวใช้เรือไทย ออกไปท าการประมง
มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 5 ทวิ ตาม
บทบญัญัติมาตรา 7 (2) บทก าหนดโทษตามมาตรา
 11                          2.เจ้าของเรือยินยอมให้
บคุคลใดๆน าเรือประมงซ่ึงปฏบิติัไม่ครบถ้วนตาม
กฎหมายออกไปท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตมี
ความผิดตามค าส่ัง คสช.ที่  10/2558 เร่ืองเร่ือง
การแก้ไขปญัหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การ       ควบคุม ลงวันที่ 29 
เมษายน 2558 ข้อ8(3) บทก าหนดโทษตาม ค าส่ัง
 คสช.ที่ 10/2559 ข้อ18

ส.ทรัพย์ทสันัย 9 533100020 นายสุภาพ 
เวียงจันทร์

นายชงบญุ
เทอืง (กัมพูชา)

4 27.64 นายสุภาพ เวียง
จันทร์

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

หน่วยฯหลีเปะ๊ สตูล
   ผู้จับนายระเสริฐ
 องศารา

081-
2772416

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

34 20 ก.ค. 60 ผิด พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.
38,71(1)/130,169,147

สอดสิน 7 535101137 นายสัน ท านา
กล้า

นายประเสริฐ 
ทองเกิด

9 22.73 นายสัน ท านากล้า กักเรือ อยู่ในชั้นสอบสวน ทา่เทยีบเรือหวั
สะพานช่องหลาด

ศปท.เขต 3 กระบี่ 085-7581
338 คุณ
ณัฐมน ดอก
จันทร์

ศจร. พังงา



หน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

ที่
วันที่จับกุม/
กล่าวโทษ

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

ความผิด (คน)
ขนาดเรือ 
(ตันกรอส)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต
การใช้อ านาจตาม
มาตรา 105(2)

ผลทางคดีอาญา/เปรียบเทยีบ สถานที่กักเรือ
ชื่อ/หน่วย จับกุม

กล่าวโทษ
โทร

หมายเหตุ  
แหล่งที่มา 

ศจร.

สรุปข้อมุลผลคดตีามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  และทีเ่ก่ียวข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมงเขต 3 (ภเูก็ต) นางสาววารณุี สนิทเปรม นักวิชาการประมง 095 0875151

35 9 ส.ค. 60 ผิด พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ม.
71(1),147,169,38,130,168,166

โชคภานุชิต 398201512 นายวีระพงษ์ 
นาวีว่อง

นายชลธี นาวี
ว่อง

7 28.17 นายวีระพงษ์ นาวี
ว่อง

กักเรือ อยู่ในชั้นสอบสวน ทา่เทยีบเรือบา่น
แหลมใหญ่

นปท.เกาะสิมิลัน 
พังงา ,ศปท. เขต 3 
(กระบี)่

085-7581
338 คุณ
ณัฐมน ดอก
จันทร์

ศจร. พังงา

36 28 ส.ค. 60 ใช้เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ ท าการประมงในเขตชายฝ่ัง ผิดตาม พรก.
การประมง พ.ศ. 2558 ม.38

โชควรรณฤดี 
599

575104816 นางสาววิภา 
ปลูกไม้ดี

นายสุริยา 
อาษาราษฎร์

1 34.97 นางสาววิภา ปลูก
ไม้ดี

ส่ังกักเรือ และยึด
เคร่ืองมือท าการ
ประมง 
ประกอบด้วยค าส่ัง 
คสช.ที่ 22/2560

พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ
บางเขน กองบงัคับการ บก.น.2 
กองบญัชาการ บชน.

แพปลาโกแนน ทา่
ทเยบเรือประมง
ภเูก็ต ม.1 ต.รัษฎา
 อ.เมือง.จ.ภเูก็ต  
โดยให ้นางสาว
วิภา ปลูกไม้ดี เปน็
ผู้รับผิดชอบดูแล
และเก็บรักษา
เคร่ืองมือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
กรมประมง แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร
 กทม.  โดยมอบ
มายใหน้ายปรีชา 
โพธิท์อง เปน็ผู้มา
ร้องทกุข์กล่าวโทษ

นายปรีชา 
โพธิท์อง โทร
 089-
9119286

ศจร.เขต 3 
(ภเูก็ต)


