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เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร 

มีประชากร 994,397 คน 
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ
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สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บริบทด้านประมง

1.ลุ่มน ้าป่าสัก มีแม่น ้าป่าสักเป็นแม่น ้าสายหลักไหลผ่าน
ตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือ  ไปทิศใต้ยาวประมาณ  350 
กิโลเมตร
2. ลุ่มน ้าน่าน ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของอ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอ
ชนแดน และอ้าเภอวังโป่ง
3.ลุ่มน ้าชี ครอบคลุมพื นท่ีบางส่วนของอ้าเภอหนองไผ่ อ้าเภอบึง
สามพัน อ้าเภอวิเชียรบุรี และอ้าเภอศรีเทพ

เป็นพื นที่สูง มีภูเขาเพชรบูรณ์ เป็นรูปเกือกม้า ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ้า 

แหล่งน ้า
ขนาดกลาง 12 แห่ง

พื นท่ี 10,084 ไร่

แหล่งน ้า
ขนาดเล็ก 650 แห่ง 

พื นท่ี 
17,807 ไร่

แมงกะพรุนน  าจืด
สายพันธุ์น  าไหลแหล่งที่  2 ของโลก
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การจัดระเบียบการท าการประมง

การจัดระเบียบการประมงในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันมิให้มีการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น  าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ
อย่างยั่งยืน ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมทั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ 907/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา ป้อง
ปราม แหล่งน  าสาธารณะต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดทั งปี โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2
ระยะ ประกอบด้วย 
ระยะที่ 1 ระยะเวลาก่อนและหลังฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ภายในระยะเวลา ตั งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และตั งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564  จากการด าเนินการการตรวจตราป้องปรามของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในระยะที่ 1 ได้
ด าเนินการทั งหมด 31 ครั ง ลงบันทึกประจ าวันเพื่อเป็นหลักฐาน จ านวน 18 ครั ง ปรากฎว่าพบ
เครื่องมือผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง (1) เครื่องมือโพงพาง จ านวน 37 ปาก เครื่องมือลี่ 
จ านวน 1 ปาก พบเครื่องมือผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67 
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง (2) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้
โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น  าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส าหรับดักสัตว์น  า จ านวน 12 ลูก และ
พบเครื่องมือผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับ
สัตว์น  าในเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น  าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีประกาศก าหนด พบเครื่องมือที่น ามาใช้ในเขตพื นที่ดังกล่าว จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย 
(1) ลอบยืน จ านวน 4 ลูก (2) เบ็ดไม้ไผ่/เบ็ดชิงหลิว จ านวน 62 คัน (3) ที่ดักกุ้งฝอย 90 ลูก (4) 
เบ็ดฝรั่ง จ านวน 18 คัน (5) จั่น จ านวน 4 ลูก (6) ลอบนอน จ านวน 2 ลูก
ระยะที่ 2 ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ตามประกาศกรมประมง เรื่องก าหนด
พื นที่ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเครื่องมือ วิธีการท าการประมง 
และเงื่อนไขการท าประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใน
ระยะเวลา ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จากการด าเนินการการตรวจ
ตราป้องปรามของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในระยะที่ 2 ได้ด าเนินการทั งหมด 29 ครั ง ลงบันทึกประจ าวัน
เพื่อเป็นหลักฐาน จ านวน 14 ครั ง พบเครื่องมือผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 มาตรา 70 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในพื นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน จ านวน 5 รายการ ประกอบด้วย (1) ข่าย จ านวน 196 ผืน (2) เบ็ดราว จ านวน 17
เส้น (3) แหความยาวมากกว่า 3 เมตร จ านวน 1 ปาก (4) เรือไฟเบอร์ จ านวน 1 ล า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558 

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

1 28 ต.ค. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครือง
โพงพาง

4 ปาก มาตรา 67(1) สภ.ศรีเทพ

2 28 ต.ค. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองมือลี่

1 ปาก มาตรา 67(1) สภ.เมือง
เพชรบูรณ์

3 29 ต.ค. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองมือ
ไอ้โง่ หรือ ลอบ
พับ

1 ลูก มาตรา 67(2) สภ.หล่มสัก

4 30 ต.ค. 63 ห้ามเพาะเลี ยง
สัตว์น  าในพื นที่
สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินใน
เขตท้องที่ของ
จังหวัด
เพชรบูรณ์

- - อ่างเก็บน  าห้วย
ขอนแก่น   .
อ าเภอหล่มสัก

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรบัตัง้แต ่1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 67(2) มาตรา 147 ปรับตั งแต่  1 หมื่นบาท-1 แสนบาท
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

5 4 พ.ย. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครือง
โพงพาง

15 ปาก มาตรา 67(1) สภ.ศรีเทพ

6 5 พ.ย. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองมือ
ไอ้โง่ หรือ ลอบ
พับ

6 ลูก มาตรา 67(2) สภ.หล่มเก่า

7 7 พ.ย. 63 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

- มาตรา 56 แก่งบางระจัน 
อ าเภอเขาค้อ

8 11 พ.ย. 63 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

เบ็ดไผ่ เบ็ดชิง
หลิว 35 คัน 

เบ็ดฝร่ัง 13 คัน 
ข่าย 17 ผืน 

และลอบยืน 4 
ลูก

มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง          
อ าเภอวิเชียรบุรี

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรบัตัง้แต ่1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

9 13 พ.ย. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครือง
โพงพาง

5 ปาก มาตรา 67(1) สภ.ศรีเทพ

10 13 พ.ย. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครือง
โพงพาง

1 ปาก มาตรา 67(1) สภ.หนองไผ่

11 17 พ.ย.63 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

- มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง       
อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

12 15 ธ.ค. 63 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้
กระแสไฟฟ้าท า
การประมง 
หรือวัตถุระเบิด
ในการจับสัตว์
น  า

- มาตรา 60 ต าบลท่าข้าม 
ต าบลลาดแค 
ต าบลบ้านกล้วย 
อ าเภอชนแดน

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรบัตัง้แต ่1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 60 มาตรา 141 ปรับตั งแต่ 2 แสนบาท - 1 ล้านบาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  า
ที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

13 14  ม.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

- มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง       
อ าเภอมือง
เพชรบูรณ์

14 21 ม.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

เบ็ดฝร่ัง 5 คัน 
ข่าย 1 ผืน

มาตรา 56 แก่งบางระจัน
อ าเภอเขาค้อ 
เจอผู้กระท าผิด
ตักเตือนและ
ไม่ได้ยึด
เครื่องมือ

15 5 ก.พ. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

ข่าย 5 ผืน  ท่ีดัก
กุ้งฝอย 23 ลูก

มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง      
อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

16 11 ก.พ. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

ข่าย 1 ผืน เบ็ด
ปัก 24 คัน

มาตรา 56 แก่งบางระจัน
อ าเภอเขาค้อ    
สภ.เขาค้อ

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรบัตัง้แต ่5,000 - 50,000 หรอืปรบัจ านวน 5 เทา่ของมลูคา่สตัวน์  า้ที่ไดจ้าก
การท าการประมงแลว้แตจ่  านวนใดจะสงูกว่า

มาตรา 60 มาตรา 141 ปรับตั งแต่ 2 แสนบาท - 1 ล้านบาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  า
ที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

7



ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

17 11 ก.พ. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง          
อ าเภอวิเชียรบุรี

18 18 ก.พ. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

ข่าย 3 ผืน มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ 
สภ.เมือง
เพชรบูรณ์

19 19 ก.พ. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า และ
ประชาสัมพันธ์ 
ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 56 แก่งบางระจัน
อ าเภอเขาค้อ    
สภ.เขาค้อ

20 17 มี.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า และประะ
ชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง

ข่าย 1 ผืน เบ็ด
ปัก 1 คัน ลอบ
ดักกุ้ง 1 ลูก

มาตรา 56 แก่งบางระจัน 
อ าเภอเขาค้อ    
สภ.เขาค้อ

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรบัตัง้แต ่5,000 - 50,000 หรอืปรบัจ านวน 5 เทา่ของมลูคา่สตัวน์  า้ที่ไดจ้าก
การท าการประมงแลว้แตจ่  านวนใดจะสงูกว่า

มาตรา 60 มาตรา 141 ปรับตั งแต่ 2 แสนบาท - 1 ล้านบาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  า
ที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

21 20 เม.ย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

ข่าย 5 ผืน ที่ดัก
กุ้งฝอย 23 ลูก

มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง       
ออ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

22 17 พ.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์
น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธุ์สัตว์
น  า

- มาตรา 56 อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง          
อ าเภอวิเชียรบุรี

23 20 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ 
ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
ขอนแก่น    
อ าเภอหล่มสัก

24 24 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ 
ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  ากุฏิ
พระ          
อ าเภอชนแดน

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรบัตัง้แต ่5,000 - 50,000 หรอืปรบัจ านวน 5 เทา่ของมลูคา่สตัวน์  า้ที่ไดจ้าก
การท าการประมงแลว้แตจ่  านวนใดจะสงูกว่า

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

25 24 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าน  า
ขึ น-น  าลง     
อ าเภอวังโป่ง

26 25 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 แหล่งน  าส่งคุ้ม 
อ าเภอขาค้อ

27 27 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 ฝายห้วยมะเขือ 
อ าเภอหล่มเก่า

28 31 พ.ค. 64 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองโพงพาง 
และประชาสัมพันธ์ 
ฤดูน  าแดง พร้อมทั ง
ปิดป้าย บริเวณ
แม่น  าป่าสัก ม.8 ต.
คลองกระจัง อ.ศรี
เทพ

1 ปาก มาตรา 67(1) 
มาตรา 70

สภ.ศรีเทพ

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรบัตัง้แต ่1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 10



ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

25 24 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าน  า
ขึ น-น  าลง     
อ าเภอวังโป่ง

26 25 พ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 แหล่งน  าส่งคุ้ม 
อ าเภอเขาค้อ

27 27 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 ฝายห้วยมะเขือ 
อ าเภอหล่มเก่า

28 31 พ.ค. 64 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองโพงพาง 
และประชาสัมพันธ์ 
ฤดูน  าแดง พร้อมทั ง
ปิดป้าย บริเวณ
แม่น  าป่าสัก ม.8 ต.
คลองกระจัง อ.ศรี
เทพ

1 ปาก มาตรา 67(1) 
มาตรา 70

สภ.ศรีเทพ

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรบัตัง้แต ่1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

29 1 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
ท่าพล
อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

30 1 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าเลา
อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

31 1 มิ.ย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในเขตพื นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น  าและ
ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย 

ข่าย 3 ผืน เบ็ด 1 
คัน ที่ดักกุ้ง 1 อัน

มาตรา 56
มาตรา 70

อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง     สภ.
เมืองเพชรบูรณ์

32 8 มิ.ย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564 

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าคลอง
ห้วยนา อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

33 8 มิ.ย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าคลอง
เฉลียงลับ อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

34 8 มิ.ย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย 5 ผืน มาตรา 70 แหล่งน  า
สาธารณะหนอง
แส อ าเภอหล่ม
สัก สภ.หล่มสัก

35 10 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
น  าก้อ
อ าเภอหล่มสัก

36 10 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย 54 ผืน มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
น  าชุนใหญ่ 
อ าเภอหล่มสัก

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

37 10 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าคลอง
ล ากง อ าเภอ
หนองไผ่

38 11 ม.ิย. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 แหล่งน  า
สาธารณะหนอง
แส อ าเภอหล่ม
สัก สภ.หล่มสัก

39 14 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
น  าก้อ อ าเภอ
หล่มสัก

40 10 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

โพงพาง 1 ปาก มาตรา 67(1)
มาตรา 70

คลองห้วยหมาก 
อ าเภอเขาค้อ

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5 แสนบาท 

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

41 17 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย  24 ผืน มาตรา 56
มาตรา 70

อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง          
อ าเภอวิเชียรบุรี 
สภ.วิเชียรบุรี

42 17 ม.ิย. 64 ประชาสัมพันธ์ ฤดู
น  าแดง พร้อมทั งปิด
ป้าย

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าลาด
น้อย 
อ าเภอชนแดน

43 17 ม.ิย. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
น  าก้อ อ าเภอ
หล่มสัก

44 1 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าแก้ม
ลิงแสนสมบูรณ์ 
อ าเภอชนแดน

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5 แสนบาท 

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

45 1 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 56
มาตรา 70

แก่งบางระจัน 
อ าเภอเขาค้อ          
สภ.เขาค้อ

46 5 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย 54 ผืน  ไอ้
โง่ 3 ลูก

มาตรา 56
มาตรา 70

อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง                 
อ าเภอวิเชียรบุรี 
สภ.วิเชียรบุรี

47 5 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย 5 ผืน เรือไฟ
เบอร์ 1 ล า

มาตรา 70 แหล่งน  าบึง
ตะแบก          
อ าเภอบึงสามพัน 
สภ.บึงสามพัน

48 10 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

ข่าย 42 ผืน ตุ้ม
กุ้ง 13 อัน เบ็ด

ราว 15 เส้น เบ็ด
ไม้ไผ่ 1 คัน

มาตรา 56
มาตรา 70

อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง     สภ.
เมืองเพชรบูรณ์

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

49 10 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

โพงพาง 1 ปาก มาตรา 67(1) ต าบลท่าแดง 
อ าเภอหนองไผ่ 
สภ.หนองไผ่

50 12 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

+ มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
ขอนแก่น      
อ าเภอหล่มสัก

51 12 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

เบ็ดราว 2 เส้น มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
น  าชุนใหญ่ 
อ าเภอหล่มสัก

52 12 ก.ค.. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

แหความยาวเกิน 
3 เมตร 1 ปาก

มาตรา 70 อ่างเก็บน  าคลอง
ล ากง อ าเภอ
หนองไผ่

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5 แสนบาท

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผิด  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

53 11 ส.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในเขตพื นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น  า

จั่น 4 ลูก ตุ้มดัก
กุ้ง 29 อัน

มาตรา 56 แหล่งน  าหนอง
เกาะ อ าเภอหล่ม
เก่า

54 16 ส.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

+ มาตรา 70 แหล่งน  าหนอง
เกาะ (บ่อที่ 1,2 
และ 3) อ าเภอ
หล่มเก่า

55 23 ส.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

โพงพาง 1 ปาก 
โตงเตง 1 ปาก ไอ้

โง่ 1 ลูก

มาตรา 67(1)
มาตรา 67(2)
มาตรา 70

คลอง
ชลประทาน
ต าบลสักหลง
อ าเภอหล่มสัก 

56 24 ส.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในเขตพื นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น  าและห้าม
ผู้ใดจับสัตว์น  าใน
ระยะเวลาฤดูสัตว์น  า
จืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564

- มาตรา 70 อ่างเก็บน  าห้วย
ป่าแดง  อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า
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ข้อมูล
กำรด ำเนนิงำนตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ  

พรก.กำรประมง พ.ศ. 2558

ท่ี วันที่ เรื่อง ของกลาง กระท้า
ความผิด

สถานที่แจ้ง
ความ

57 25 ส.ค. 64 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองโพงพาง

โพงพาง 8 ปาก มาตรา 67(1) สภ.ศรีเทพ

58 26 ส.ค. 64 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  า
ในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 
2564 

- มาตรา 70 แม่น  าป่าสัก 
อ าเภอศรีเทพ

59 14 ก.ย. 64 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อ
ใช้ซึ่งเครืองมอืไอ้โง่ 
หรือ ลอบพับ

- มาตรา 67(2) แก้มลิงหลังองค์
พระใหญ่

60 23 ก.ย. 64 2 ลูก ข่าย 2 ผืน ไอ้โง่ 2 ลูก ข่าย 
2 ผืน

มาตรา 63
มาตรา 67(2)

คลองสาธารณะ
หมู่ที่ 1 ต าบลวัด
ป่า อ าเภอหล่ม
สัก 

กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่ได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 143 มาตรา 143 ปรับตั งแต่  1 หมื่นบาท-1 ล้านบาท  และต้องรื อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น  าให้
กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ านวนที่รัฐจ่ายไป
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บัญชีของกลำง

ที่ รายการ จ้านวน
1 โพงพาง 37 ปาก

2 ไอ้โง่ 12 ลูก

3 เบ็ดไม้ไผ่ เบ็ดชิงหลิว 62 คัน

4 เบ้ดฝรั่ง 18 คัน

5 ข่าย 198 ผืน

6 ลอบยืน 4 ลุก

7 ที่ดักกุ้งฝอย 90 ลูก

8 เบ็ดราว 17 เส้น

9 เรือไฟเบอร์ 1 ล า

10 จั่น 4 ลุก

11 แห ความยาวมากกว่า 3 เมตร 1 ปาก

12 ลอบนอน 2 ลุก

13 ลี่ 1 ปาก

14 โตงเตง 1 ปาก
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่ผิดกฎหมำย

1. โพงพาง
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่ผิดกฎหมำย

2. ไอ้โง่
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่ผิดกฎหมำย

3. ลี่

23



เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบช่วงฤดูน  ำแดง

1. ข่าย
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบช่วงฤดูน  ำแดง

2. เบ็ดราว
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบช่วงฤดูน  ำแดง

3. แห ความยาว
มากกว่า 3 เมตร
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

1. ข่าย
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

2. ตุ้มกุ้ง
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

3. ไอ้โง่
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

3. จั่น
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

4. เบ็ด
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เครื่องมือท ำกำรประมง
ที่พบบริเวณที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ

5. ลอบ
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สัตว์น  าควบคุม

1. จระเข้น  าจืด
เขตท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดส าหรับกิจการเพาะเลี ยง

สัตว์น  าควบคุม ประเภท การเพาะเลี ยงจระเข้ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์  เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี ยงสัตว์น  าส าหรับกิจการเพาะเลี ยงสัตว์น  าควบคุม ประเภท การ
เพาะเลี ยงจระเข้ พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 28 
ตุลาคม 2559, หน้า 22 ปัจจุบันมีผู้ขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์
จระเข้น  าจืด (สป.15) จ านวน 7 ราย 452 ตัว โดยมีผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่อ าเภอวิเชียรบุรี 
จ านวน 2 ราย อ าเภอบึงสามพัน จ านวน 2 ราย อ าเภอหนองไผ่ จ านวน 1 ราย อ าเภอชนแดน 
จ านวน 1 ราย และอ าเภอหล่มสัก จ านวน 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอีย
ดังนี 

ที่ เลขที่ใบอนุญาตฯ ชื่อ-สกุล ต าบล อ าเภอ จ านวน 
(ตัว)

1 3/2564 นายระบบ ยามวัน พุทธบาท ชนแดน 1

2 2/2561 นางดาวเรือง กลิ่นสูง
เนิน

พญาวัง บึงสามพัน 4

3 2/2562 น.ส.ชลนิกานต์ ทับสีรัก บ่อรัง วิเชียรบุรี 495

4 4/2562 นายธนู บัวแดง หล่มสัก หล่มสัก 2

5 5/2562 น.ส.ดวงสุรีย์ เดชนะ บ่อรัง วิเชียรบุรี 6

6 1/2563 นายณัฐวุฒิ เกิดอุดม สระแก้ว บึงสามพัน 7

7 2/2564 น.ส.อรอนงค์คนงาม ห้วยโป่ง หนองไผ่ 1

รวม 516

33



สถานประกอบกิจการจระเข้น  าจืด
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สัตว์น  าควบคุม

2. กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. 
เขตท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตเพาะเลี ยงสัตว์น  า ส าหรับกิจการเพาะเลี ยงสัตว์

น  าควบคุม ประเภท การเพาะเลี ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax
spp. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ส าหรับกิจการเพาะเลี ยงสัตว์น  าควบคุม ประเภท การเพาะเลี ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเ ครย์ฟิช
Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน
พิเศษ 172 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2559, หน้า 19 ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการ 244 ราย โดยมี
ผู้ประกอบการอาศัยอยู่อ าเภอชนแดน จ านวน 2 ราย อ าเภอเขาค้อ จ านวน 2 ราย อ าเภอน  าหนาว 
จ านวน 4 ราย อ าเภอหล่มเก่า จ านวน 5 ราย อ าเภอศรีเทพ จ านวน 7 ราย อ าเภอหนองไผ่ จ านวน 
28 ราย อ าเภอหล่มสัก จ านวน 28 ราย อ าเภอบึงสามพัน จ านวน 35 ราย อ าเภอวิเชียรบุรี จ านวน 
44 ราย และอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 89 ราย และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 
ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการแจ้งยกเลิกการแจ้งการประกอบกิจการเพาะลี ยงสัตว์น  าควบคุม (กุ้งก้าม
แดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ยกเลิกร้อยละ 65.24 ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดังนี 

ท่ี อ้าเภอ
จ้านวนผู้ประกอยการ (ราย)

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561 ณ วันที่ 26 ก.ย. 2564

1 ชนแดน 36 2

2 เขาค้อ 23 2

3 น  าหนาว 4 4

4 หล่มเก่า 28 5

5 ศรีเทพ 19 0

6 หนองไผ่ 73 28

7 หล่มสัก 176 28

8 บึงสามพัน 47 35

9 วิเชียรบุรี 83 44

10 เมืองเพชรบูรณ์ 203 89

11 วังโป่ง 13 0

รวมทั งสิ น 705 244 35



สถานประกอบการกิจการกุ้งก้ามแดง
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สัตว์น  าควบคุม

3. ตะพาบ หรือปลาฝา (Amyda cartilaginea)
ตะพาบ หรือปลาฝา (Amyda cartilaginea) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถ

เพาะพันธุ์ได้ สมควรส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้
ในครอบครอง ค้า และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎกระทรวง ก าหนดชนิดของสัตว์ป่า
คุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
130 ตอนที่ 37 ก วันที่ 26 เมษายน 2546, หน้า 8 รายละเอียดดังต่อไปนี 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าบล อ าเภอ จ านวน (ตัว)

1 นายสนม แก้วศรีนาค ดงขุย ชนแดน 124

2 นายเนตร พัชนะ ดงขุย ชนแดน 350

รวมทั งสิ น 474
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สถานประกอบการกิจการตะพาบ
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คดีประมง

ที่ คดี ความคืบหน้าคดี

1 นางสาววิชชุตา ราชบุตร ว่าครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (จระเข้น  าจืด) และ
เพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต มี
ความผิดมาตรา 17 มาตรา 18 และ
มาตรา 28 และมีโทษมาตรา 90
มาตรา 92 และ 95 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2562
(วันที่ 12 ต.ค. 63)

ผลคดีตามค าพิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี คดี
หมายเลขด าที่ อ.779/63 คดีหมายเลขแดงที่ 
111/64  จ าเลยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 การกระท าของจ าเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองโดยไม่ได้รบัอนุญาต จ าคุก 1 ปี และ
ปรับ 100,000 บาท ฐานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
คุ้มครองโดยไม่ได้รบัอนุญาต จ าคุก 8 เดือน 
และปรับ 60,000 บาท และฐานมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์โดยไม่ได้รบัอนุญาต จ าคุก 6 เดือน 
และปรับ 20,000 บาท จ าเลยให้การรบั
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพจิารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78  ฐานมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รบั
อนุญาต จ าคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 
บาท ฐานเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รบั
อนุญาต จ าคุก 4 เดือน และปรับ 30,000 
บาท และฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รบั
อนุญาต จ าคุก 3 เดือน และปรับ 10,000
รวมจ าคุก 13 เดือน และปรับ 90,000 บาท 
โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 2 ปี ริบ
ของกลาง คดีสิ นสุด ในวันที่ 3 เมษายน 2564
ขายทอดตลาดของกลาง (วันที่ 30 มิ.ย. 64)
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คดีประมง

ท่ี คดี ความคืบหน้าคดี

2 ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายสุวิทย์ สอนชา คดีอาญาที ่
359/2563 คดีด าที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครอง
ครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ (วันที่ 22 
เม.ย. 2563)

ศาลนัดนั่งพิจารณาวนัที่ 14 
ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

3 ร้องทุกข์กล่าวโทษ เน่ืองจากได้รับรู้เรื่องราวการ
เผยแพร่ข้อมูลการ ท าการประมงด้วยเครือ่งมือย่อขัน
ช่อ บริเวณเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตว์น  า อ่างเก็บน  าห้วย
เล็ง ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผ่านช่องทาง Facebook ส านักงานประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการแชร์ข้อมูล File ภาพขณะท าการ
ประมง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 
น. ของผู้ใช้ Facebook นามว่า คน วิเชียร เบอร์
โทรศัพท์ 09-3143-9470 (ข้อมูลจากการสนทนา
ด้วยวิธีการโทรสอบถามผ่านช่องทาง Facebook 
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น) ซึ่งจาก
ภาพการ ท าการประมงดังกล่าว ฯ นั น เป็นการกระท า
อันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิดตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราช
ก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับ
แก้ไข) มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น  าในเขตพื นที่
รักษาพันธ์สัตว์น  า (วันที่ 8 ก.ค. 2564)

จากการโทรสอบถาม 
พ.ต.ต. นิติพัฒน์ เอกบาง 
(สารวัตรไก)่ 08-9959-
5545
ครั งที่ 1วันที่ 23 สิงหาคม 
2564 เวลา 13.30 น. 
ครั งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 
2564 เวลา 11.41 น. ยังไม่
มีความคืบหน้า พนักงาน
สืบสวนก าลังติดตามผู้ใช้ 
Facebook นามว่า คน วิเชียร
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ภำคผนวก
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แหล่งน  ำสำธำรณะหนองแค 
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ  อ่ำงเก็บน  ำห้วยเล็ง
อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แหล่งน  ำสำธำรณะ (คลองคล้ำ)
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยขอนแก่น
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

48



49



ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

50



51



ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แก่งบำงระจัน
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยเล็ง
อ ำเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แก่งบำงระจัน
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แก่งบำงระจัน
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แม่น  ำป่ำสัก หมู่ 8 ต ำบลคลองกระจัง
อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยท่ำพล
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำเลำ
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยนำ
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำคลองเฉลียงลับ
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยน  ำก้อ
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำน  ำชุนใหญ่
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)

81



ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยเล็ง
อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำรัตนัย
อ ำเภอเขำค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แก่งบำงระจัน
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)

87



ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ  อ่ำงเก็บน  ำห้วยเล็ง
อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แหล่งน  ำบงึตะแบก หมู่ 4 ต ำบลหนองแจง 
อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แหล่งน  ำบงึตะแบก หมู่ 4 ต ำบลหนองแจง 
อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ อ่ำงเก็บน  ำห้วยป่ำแดง
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แม่น  ำป่ำสัก ต ำบลท่ำแดง
อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยขอนแก่น
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำคลองล ำกง
อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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อ่ำงเก็บน  ำห้วยน  ำชุนใหญ่
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แหล่งน  ำหนองเกำะ
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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ที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำ แหล่งน  ำหนองเกำะ
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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คลองชลประทำน ต ำบลสักหลง
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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แหล่งน  ำสำธำรณะ ต ำบลวัดป่ำ
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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แฟ้ม 13 ตัวชี วัด (ว.21)
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