
ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

1  - 4 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวจงเก ม.1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ข่ายลอย 300 ม. ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

07.00 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 4 ต.ค.61 เวลา 16.15 น ไซดักปลา 10 ลูก

2  - 4 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บริเวณ ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กางกั้นประกอบข่าย ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

08.40 น ตาม ปจว ข้อ 4 ลว 4 ต.ค.61 เวลา 16.40 น ไซดักปลา 6 ลูก

3  - 5 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา ม.4 ต.พญาขันธ์ อ.เมือง จ.พัทลุง กางกั้นประกอบข่าย ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

09.00 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 5 ต.ค.61 เวลา 10.55 น ไซดักปลา 3 ลูก

4  - 11 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวจงเก ม.1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ข่ายลอย 80 ม. ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

09.00 น ตาม ปจว ข้อ 8 ลว 11 ต.ค.61 เวลา 16.40 น ไซดักปลา 12 ลูก เบ็ดราว 100 ม

5  - 11 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บริเวณ ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กางกั้นประกอบข่าย ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

10.30 น ตาม ปจว ข้อ 7 ลว 11 ต.ค.61 เวลา 16.30 น ไซดักปลา 13 ลูก

6  - 11 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บริเวณคลองชลประทาน ม.2 ต.พญาขันธ์ อ.เมือง จ.พัทลุง โพงพาง 1 ปาก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

14.00 น ตาม ปจว ข้อ 5 ลว 11 ต.ค.61 เวลา 17.00 น รื้อเสาหลัก 6 ช่อง

7  - 18 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 28 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

05.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 18 ต.ค.61 เวลา 14.30 น

8 นายนิวัฒน์ จันทร์สว่าง 41 ปี 18 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา เกาะสี่เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 40 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

110 ม.9 ต.เกาะหมาก 06.30 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 18 ต.ค.61 เวลา 09.30 น คดีอาญาที่ 128/61 ของกลางที่ 87/61 ไฟส่องสว่าง 40 ดวง

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

9 นายโหด อําบรรตภต 60 ปี 18 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา เกาะสี่เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 5 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

41 ม.7 ต.เกาะหมาก 07.00 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 18 ต.ค.61 เวลา 10.00 น คดีอาญาที่ 129/61 ของกลางที่ 88/61 ไฟส่องสว่าง 4 ดวง

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

10  - 22 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะเสือ ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 95 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

05.45 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 22 ต.ค.61 เวลา 10.00 น ไฟส่องสว่าง 76 ดวง

11  - 25 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านปากรอ ม.6 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ลอบพับได้ 47 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

06.45 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 25 ต.ค.61 เวลา 10.10 น ไฟส่องสว่าง 40 ดวง

12  - 30 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 101 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

03.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 30 ต.ค.61 เวลา 10.30 น ไฟส่องสว่าง 70 ดวง

13  - 31 ต.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา ม.3 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 73 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

09.50 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 31 ต.ค.61 เวลา 14.00 น ไฟส่องสว่าง 73 ดวง

14 นายชวน  สังข์แก้ว อายุ 66 ปี 6 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงชลา ลอบพับได้ 10 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

11/3 ม.7 ต.ท่าหิน 06.00 น ปจว ข้อ 7 ลว 6 พ.ย.61 เวลา 11.40 น คดีอาญาที่ 180/61 ของกลางที่ 133/61 ไฟส่องสว่าง 10 ดวง

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

15 นายปรีชา นวลสุวรรณ 49 ปี 6 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงชลา ลอบพับได้ 10 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

78/1 ม.7 ต.ท่าหิน 06.20 น ปจว ข้อ 6 ลว 6 พ.ย.61 เวลา 11.30 น คดีอาญาที่ 179/61 ของกลางที่ 132/61 ไฟส่องสว่าง 10 ดวง

อ.สทิงพระ จ.สงขลา



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

16 นายประลอง ขวัญทองอ่อน (54) 6 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงชลา ลอบพับได้ 35 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

54/2 ม.7 ต.ท่าหิน 05.45 น ปจว ข้อ 4 ลว 6 พ.ย.61 เวลา 11.00 น คดีอาญาที่ 177/61 ของกลางที่ 130/61 ไฟส่องสว่าง 35 ดวง

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

17 นายณัฐธัญ ทองเอียด (67) 6 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงชลา ลอบพับได้ 23 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

27 ม.9 ต.ท่าหิน 06.00 น ปจว ข้อ 5 ลว 6 พ.ย.61 เวลา 11.10 น คดีอาญาที่ 178/61 ของกลางที่ 131/61 ไฟส่องสว่าง 23 ดวง

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

18  - 6 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะนางคําเหนือ ม.5 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 19 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

08.00 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 6 พ.ย.61 เวลา 17.00 น ไฟส่องสว่าง 19 ดวง

19  - 9 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 13 ผืน ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

06.20 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 9 พ.ย.61 เวลา 08.10 น

20  - 12 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 52 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

19.30 น ตาม ปจว ข้อ 6 ลว 13 พ.ย.61 เวลา 13.40 น ไฟส่องสว่าง 35 ดวง

21  - 15 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะเสือ ม.8 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 41 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

20.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 16 พ.ย.61 เวลา 10.45 น ไฟส่องสว่าง 31 ดวง

22  - 20 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 68 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

04.30 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 20 พ.ย.61 เวลา 12.00 น ไฟส่องสว่าง 52 ดวง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

23  - 20 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 15 ผืน ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 20 พ.ย.61 เวลา 11.15 น

24  - 22 พ.ย. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําลําปํา ม.7 ต.ลําปํา อ.เมือง พัทลุง ข่ายลอย 200 เมตร ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 22 พ.ย.61 เวลา 08.40 น เบ็ดราว 150 เมตร

25  - 4 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านบางมวง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 38 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

04.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 4 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น ไฟส่องสว่าง 32 ดวง

26  - 4 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 46 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

05.10 น ตาม ปจว ข้อ 4 ลว 4 ธ.ค.61 เวลา 13.45 น ไฟส่องสว่าง 42 ดวง

27  - 7 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านท่าวา ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 37 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

05.10 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 7 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น ไฟส่องสว่าง 25 ดวง

28  - 13 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 29 ลูก ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

03.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 13 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น ไฟส่องสว่าง 23 ดวง

29  - 13 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 15 ผืน ช่วงฤดูปลามีไข่ฯ

05.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 13 ธ.ค.61 เวลา 11.30 น

30  - 19 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านหัวปอ - หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ลอบพับได้ 109 ลูก

05.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 19 ธ.ค.61 เวลา 15.30 น ไฟส่องสว่าง 89 ดวง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

31  - 21 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 29 ลูก

06.40 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 21 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น ไฟส่องสว่าง 23 ดวง

32  - 25 ธ.ค. 61 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะเสือ ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 53 ลูก

04.40 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 21 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น ไฟส่องสว่าง 23 ดวง

33 นายสุริน ช่างเหล็ก (52) 15 ม.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงชลา เรือไม้ 12 เมตร 

1/2 ม.9 ต.เกาะใหญ่ 09.00 น ปจว ข้อ 2 ลว 15 ม.ค.62 เวลา 11.00 น คดีอาญาที่ 2/62 ของกลางที่ 2/62 เครื่องเรือ HONDA GX 390 13 แรงม้า 

นายวัณชัย  บุญรอด (42) (GCBDT-1591872) 

3/6 ม.9 ต.เกาะใหญ่ เนื้ออวน 1 ผืน 120 เมตร

นายสมเจตน์ เกื้อหมุน (39) 

2/3 ม.9 ต.เกาะใหญ่ 

อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 

34 นายวิชาญ เตละวรรณา (51) 15 ม.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงชลา เรือไม้ 11 เมตร 

160 ม.8 ต.ลําปํา 09.15 น ปจว ข้อ 3 ลว 15 ม.ค.62 เวลา 11.10 น คดีอาญาที่    /62 ของกลางที่    /62 เครื่องเรือ HONDA 

นายภานุมาศ บุญโยม (27) (มอบตัวทีหลัง) (GCBDT-1314806) 

46 ม.7 ต.ลําปํา เนื้ออวน 1 ผืน 120 เมตร

กุญแจรถ 1 พวง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

35  - 18 ม.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

07.30 น ตาม ปจว ข้อ 5 ลว 18 ม.ค.62 เวลา 13.25 น 10 แถว 48 ช่อง

36  - 18 ม.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

09.40 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 18 ม.ค.62 เวลา 12.50 น 11 แถว 49 ช่อง

37  - 24 ม.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงชลา เนื้ออวน 1 ผืน 120 เมตร

09.40 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 24 ม.ค.62 เวลา 11.10 น

38  - 7 ก.พ. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 73 ผืน

06.00 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 7 ก.พ.62 เวลา 10.00 น

39  - 13 ก.พ. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงชลา เรือไม้ 7และ9 เมตร 2 ลํา

10.00 น ปจว ข้อ 3 ลว 13 ก.พ.62 เวลา 14.30 น HONDA GCBBT-1007379 และ GCDAT-101273 

เนื้ออวน 3 ผืน 360 เมตร

40  - 14 ก.พ. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงชลา เนื้ออวน 2 ผืน 250 เมตร

09.30 น ปจว ข้อ 3 ลว 15 ก.พ.62 เวลา 11.30 น 

41  - 21 ก.พ. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

09.00 น ตาม ปจว ข้อ 8 ลว 21 ก.พ.62 เวลา 16.30 น 5 แถว 24 ช่อง

42  - 21 ก.พ. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

10.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 21 ก.พ.62 เวลา 16.30 น 7 แถว 32 ช่อง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

43  - 7 มี.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 8 ผืน

05.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 7 มี.ค.62 เวลา 14.00 น

44  - 12 มี.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

08.00 น ตาม ปจว ข้อ 6 ลว 12 มี.ค.62 เวลา 18.15 น 5 แถว 22 ช่อง

45  - 12 มี.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

10.30 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 12 มี.ค.62 เวลา 18.00 น 9 แถว 52 ช่อง

46  - 13 มี.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

08.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 13 มี.ค.62 เวลา 10.45 น 2 แถว 11 ช่อง

47 นายไพโรจน์ เทศทองมี 49 ปี 21 มี.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวจงเก ม.1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน พท ข่ายลอย 17 ผืน

165 ม.3 ต.จองถนน พท 06.30 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 21 มี.ค.62 เวลา 10.10 น อาญาที่ 86/62 ยึดทรัพย์ที่ 68/62

48  - 4 เม.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 32 ลูก

05.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 4 เม.ย.62 เวลา 10.00 น ไฟส่องสว่าง 29 ดวง

49 นายยุสุบ สมนึก (60) 4 เม.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 7 ลูก

78 ม.5 ต.เกาะนางคํา 06.00 น ปจว ข้อ 1 ลว 4 เม.ย.62 เวลา 09.00 น คดีอาญาที่ 31/62 ของกลางที่ 16/62 ไฟส่องสว่าง 7 ดวง

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

50  - 10 เม.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะเสือ ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 65 ลูก

04.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 10 เม.ย.62 เวลา 10.10 น ไฟส่องสว่าง 60 ดวง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

51  - 12 เม.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา เกาะสี่-เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 23 ลูก

04.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 12 เม.ย.62 เวลา 13.00 น ไฟส่องสว่าง 23 ดวง

52  - 24 เม.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา บางตาล ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 34 ลูก

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 12 เม.ย.62 เวลา 13.00 น ไฟส่องสว่าง 30 ดวง

53  - 8 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําลําปํา ม.7 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง ข่ายลอย 3 ผืน

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 8 พ.ค.62 เวลา 10.15 น 

54  - 8 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.8 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง เนื้ออวน 2 ผืน 250 เมตร

07.30 น ปจว ข้อ 1 ลว 8 พ.ค.62 เวลา 10.15 น 

55  - 23 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

08.00 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 23 พ.ค.62 เวลา 13.20 น 18 แถว 96 ช่อง

56  - 23 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

13.00 น ตาม ปจว ข้อ 10 ลว 23 พ.ค.62 เวลา 16.30 น 5 แถว 32 ช่อง

57  - 23 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

14.00 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 23 พ.ค.62 เวลา 17.46 น 12 แถว 86 ช่อง

58  - 27 พ.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

08.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 27 พ.ค.62 เวลา 10.00 น 3 แถว 17 ช่อง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

59  -  5 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําเกาะใหญ่ ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ซั้งอวนกางกั้น รื้อถอนทําลาย

09.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 5 มิ.ย.62 เวลา 13.20 น ไซดักปลา 3 ลูก

60 นายประกอบ ผลบุญ 51 ปี  12 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 8 ลูก

24/1 ม.3 ต.เกาะนางคํา 06.30 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 12 มิ.ย.62 เวลา 09.50 น คดีอาญาที่ 55/62 ของกลางที่ 29/62 ไฟส่องสว่าง 8 ดวง

61 นายพิโรจ สีชุมพู 57 ปี  12 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 13 ลูก

6 ม.3 ต.เกาะนางคํา 07.00 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 12 มิ.ย.62 เวลา 09.50 น คดีอาญาที่ 54/62 ของกลางที่ 29/62 ไฟส่องสว่าง 13 ดวง

62  -  12 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ลอบพับได้ 49 ลูก

07.30 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 12 มิ.ย.62 เวลา 15.00 น ไฟส่องสว่าง 49 ดวง

63  -  19 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.5,6 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ลอบพับได้ 156 ลูก

06.10 น ตาม ปจว ข้อ 3 ลว 19 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น ไฟส่องสว่าง 156 ดวง

64  -  19 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.3 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 45 ลูก

07.20 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 19 มิ.ย.62 เวลา 16.00 น ไฟส่องสว่าง 45 ดวง

65  -  25 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.3 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 35 ลูก

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 25 มิ.ย.62 เวลา 11.40 น ไฟส่องสว่าง 35 ดวง

66  -  25 มิ.ย. 62 ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เสาหลักโพงพาง รื้อถอนทําลาย

08.00 น ตาม ปจว ข้อ 10 ลว 23 พ.ค.62 เวลา 16.30 น 4 แถว 22 ช่อง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

67  -  4 ก.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท อวนกางกั้น รื้อถอนทําลาย

06.40 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 4 ก.ค.62 เวลา 11.00 น ไซดักปลา 2 ลูก ตรวจยึด

68  -  10 ก.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวเจ้ ทะเลน้อย ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ไซดักปลา 15 ลูก

06.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 10 ก.ค.62 เวลา 08.30 น

69  -  10 ก.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา บ้านบ่อนนท์ ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 29 ลูก

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 11 ก.ค.62 เวลา 06.30 น ไฟส่องสว่าง 25 ดวง

70  -  19 ก.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา บ้านบางตาล ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 20 ลูก

05.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 19 ก.ค.62 เวลา 10.15 น ไฟส่องสว่าง 15 ดวง

71  -  25 ก.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวจงเก ม.1,3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไซดักกุ้ง 68 ลูก

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 2 ลว 25 ก.ค.62 เวลา 09.00 น

72  -  5 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 12 ผืน

22.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 6 ส.ค.62 เวลา 11.20 น

73  -  9 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา แหลมทอง ม.1 บางตาล ม.7 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 60 ลูก

04.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 9 ส.ค.62 เวลา 08.38 น ไฟส่องสว่าง 53 ดวง

74  -  14 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.11 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง เนื้ออวน 6 ผืน 720 เมตร

08.10 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 14 ส.ค.62 เวลา 11.00 น 



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 

75  -  20 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ําอ่าวท่ายาง ม.2,5,7,8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน พท ข่ายลอย 3 ผืน

05.00 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 20 ส.ค.62 เวลา 09.50 น

76  -  23 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา ม.6 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ลอบพับได้ 12 ลูก

06.30 น ตาม ปจว ข้อ 1 ลว 23 ส.ค.62 เวลา 10.30 น ไฟส่องสว่าง 12 ดวง

77  -  27 ส.ค. 62 ทะเลสาบสงขลา บ้านเกาะแกง ม.1 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ลอบพับได้ 20 ลูก

04.00 น ตาม ปจว ข้อ 5 ลว 27 ส.ค.62 เวลา 11.00 น ไฟส่องสว่าง 15 ดวง



ลําดับ ชื่อ-สกุล ผู้ต้องหาความผิด ว/ด/ป สถานที่ ประเภทเครื่องมือ หมายเหตุ

ที่ ในด้านการประมงน้ําจืด เวลา จํานวน

รายงานผลการจับกุมผู้กระทําผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒558 และ 2560 (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ ๒๕62

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง กองตรวจการประมง  กรมประมง 


