
ท่ีมา

สมาคมสมาพนัธช์าวประมงพื้นบา้นแห่งประเทศ

ไทย ไดย้ื่นหนงัสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหแ้กไ้ข

ปัญหาชาวประมงพื้นบา้น ทรัพยากรประมง และ

ทะเลชายฝั่ง รวมทั้งมีขอ้เสนอเพื่อการท าประมง

พื้นบา้นอย่างยัง่ยืน 14 ขอ้ โดย 1 ในขอ้เรียกรอ้ง

คือ รัฐบาลตอ้งสนับสนนุผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทะเล

คณุภาพ และรับรองมาตรฐานสัตว์น ้าทะเลของ

ชาวประมงพื้นบา้น

กรมประมงตระหนักถึงความส าคัญในการ

ยกระดับคณุภาพสินคา้ประมงพื้นบา้น จึงได ้ออก

ระเบียบกรมประมง ว่าดว้ยการขอและการออก

ใบรับรองมาตรฐานการท าการประมงพื้นบา้น

อย่างยัง่ยืน และการแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น 

พ.ศ. 2563 

วตัถปุระสงค์

1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและสนบัสนนุองคก์รชมุชนประมง

ทอ้งถ่ิน ใหใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืนจากทรัพยากรสตัว์น า้

2) ส่งเสริมใหม้กีารแปรรปูสินคา้ประมงทะเลพื้นบา้นใหไ้ด ้

มาตรฐาน และผลิตภณัฑม์คีณุภาพ ปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค

3) ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวิีตของชาวประมงพื้นบา้น 

เสริมสรา้งความมัน่คงและความยัง่ยืนของการท าประมง 

รายละเอียดของมาตรฐาน

ม ี2 ส่วน โดยสามารถเลือกขอการรับรองส่วนใดส่วนหนึง่ ไดแ้ก่

 ส่วนท่ี 1 การท าการประมงพื้นบา้น 

 ส่วนท่ี 2 การแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น

การยื่นขอการรบัรอง 

ผูข้อรับรองมาตรฐานยื่นแบบค าขอ ณ สถานที่ตอ่ไปนี้

1. กรงุเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังานประมงพื้นที่กรงเทพ ฯ

2. จงัหวัดอื่น ๆ ใหย้ื่นค าขอ ณ ส านกังานประมงจงัหวัด หรือ

ส านกังานประมงอ าเภอแห่งทอ้งที่ตดิทะเล  

แนวทางในการด าเนินงานต่อไป

1 .  ใ ห้ก ารรั บรองมาตรฐานแก่ ช าวปร ะมงพื้ นบ้าน แล ะ

ผูป้ระกอบการแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น อย่างนอ้ย 100 ราย 

ในปีงบประมาณ 2565

2) พฒันาสมรรถนะผูต้รวจประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานฯ

3) สรา้งความร ูแ้ละความเขา้ใจในมาตรฐานฯ ใหแ้ก่ชาวประมง

พื้นบา้นและผูป้ระกอบการแปรรปูสตัวน์ า้ 

4) ประชาสมัพนัธส์รา้งความรับร ูใ้นมาตรฐานฯแกผู่บ้ริโภค

5) เพิ่มช่องทางการตลาดใหแ้ก่ผลิตภัณฑท์ี่มาจากการท าประมง

พื้นบา้นยัง่ยืน

มผีูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานฯ ซ่ึงเป็นชาวประมงพื้นบา้นที่

เป็นสมาชิกองค์กรชมุชนประมงทอ้งถ่ินในหลายพื้นที่  ไดแ้ก ่

จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา จังหวัดระยอง จังหวัดระนอง

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์และจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ปัจจบุนัมผีูท้ี่ผา่นเกณฑม์าตรฐานและไดร้ับการรับรองแลว้ 

จ านวนทัง้สิ้น 79 ราย

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

มาตรฐาน “การท าประมงพ้ืนบา้นอยา่งยัง่ยืน และการแปรรปูสินคา้ประมงพ้ืนบา้น”



1 นายอิบหลี  สมาน กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0001 1/5/2021 30/4/2024
2 นายสะอาด  วันศุกร์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0002 1/5/2021 30/4/2024
3 นายมู่หาด เล่ชาย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0003 1/5/2021 30/4/2024
4 นายประสิทธ์ิ  ชายเขาทอง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0004 1/5/2021 30/4/2024
5 นายสมชาย  เสนเรือง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0005 1/5/2021 30/4/2024
6 นางสาวจ าปา  สมาน กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0006 1/5/2021 30/4/2024
7 นายวิชาญ  กริมการ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0007 1/5/2021 30/4/2024
8 นายสมชาติ วันศุกร์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0008 1/5/2021 30/4/2024
9 นายสมนึก ณ สมุทร กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0009 1/5/2021 30/4/2024

10 นายภูวดล  เล่ชาย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0010 1/5/2021 30/4/2024
11 นายบ ารุง  หว่านกล้า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0011 1/5/2021 30/4/2024
12 นายหร้อแม้ คลองร้ัว กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0012 19/7/2021 18/7/2024
13 นายดลร่าเหม หลีดี กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0013 19/7/2021 18/7/2024
14 นางสาวหร่อมินหล๊ะ ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0014 19/7/2021 18/7/2024
15 นางสาวรัตติยา หมาดปีนัง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0015 19/7/2021 18/7/2024
16 นายหร้อก่ิม  ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0016 19/7/2021 18/7/2024
17 นายนิคม  ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0017 19/7/2021 18/7/2024
18 นายสุธรรม หลีดี กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0018 19/7/2021 18/7/2024
19 นายวิชัย อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0019 19/7/2021 18/7/2024
20 นายวิชาญ อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0020 19/7/2021 18/7/2024
21 นางจินดา อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0021 19/7/2021 18/7/2024
22 นายสมพร  เล็กด า กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0022 19/7/2021 18/7/2024
23 นายด่อหรัก  ลูกเล็ก กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0023 19/7/2021 18/7/2024
24 นายชาอิด อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0024 19/7/2021 18/7/2024
25 นายสมเกียรติ อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0025 19/7/2021 18/7/2024
26 นายประภิศ ลูกเล็ก กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0026 19/7/2021 18/7/2024

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       
สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน วันท่ีหมดอายุใบรับรองเลชท่ีใบรับรองล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล อ าเภอ จังหวัด วันท่ีออกใบรับรอง
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ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       
สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน วันท่ีหมดอายุใบรับรองเลชท่ีใบรับรองล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล อ าเภอ จังหวัด วันท่ีออกใบรับรอง

27 นางวราภรณ์ ลูกคง กลุ่มประมงท้องถ่ินบ้านนาตกคลองก า เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0027 19/7/2021 18/7/2024
28 นายประสิทธ์ิ  ลูกเล็ก กลุ่มองค์กรประมงท้องถ่ินบ้านแหลมโพธ์ิ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0028 19/7/2021 18/7/2024
29 นายวีระ กาหลง กลุ่มองค์กรประมงท้องถ่ินบ้านแหลมโพธ์ิ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0029 19/7/2021 18/7/2024
30 นายแฉลม เริงจิตร กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0030 6/9/2021 5/9/2024
31 นายศรายุทธ ทับโทน กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง อ่าวลึก กระบ่ี 01-64-81-0031 6/9/2021 5/9/2024
32 นายอนันท์  ปานขวัญ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง อ่าวลึก กระบ่ี 01-64-81-0032 6/9/2021 5/9/2024
33 นายวีระยุทธ สาโรจน์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0033 6/9/2021 5/9/2024
34 นายเอน แลต๋อง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านดินเเดงน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0034 6/9/2021 5/9/2024
35 นายดุสิต ลูกเล็ก กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านดินเเดงน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0035 6/9/2021 5/9/2024
36 นายสุนันต์ ใจตรง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านดินเเดงน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0036 6/9/2021 5/9/2024
37 นายอุดม ก่ิงเล็ก กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0037 6/9/2021 5/9/2024
38 นายสุเทพ ชายเขาทอง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0038 6/9/2021 5/9/2024
39 นายสน่ัน ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0039 6/9/2021 5/9/2024
40 นางหรอเบ้ีย แหละหมัน กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าต าบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 01-64-82-0001 23/3/2021 22/3/2024
41 นางนัทธมน นวลจริง วิสาหกิจชุมชน สหพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0002 23/3/2021 22/3/2024
42 นายพงษ์ธร หลีน้อย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0003 23/3/2021 22/3/2024
43 นายดลอ้าหลีม กะสิรักษ์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0004 23/3/2021 22/3/2024

44 นายแสละ  เสริมสมบูรณ์
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0001 4/2/2021 3/2/2024

45 นายอภิวัฒน์  เสริมสมบูรณ์
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0002 4/2/2021 3/2/2024

46 นายสุภาพ  เสริมสมบูรณ์
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0003 4/2/2021 3/2/2024

47 นายสมสัก  เจ๊ะอะสาร
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0004 4/2/2021 3/2/2024

48 นายอดุล หมัดจุโกบ
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0005 4/2/2021 3/2/2024
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ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       
สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน วันท่ีหมดอายุใบรับรองเลชท่ีใบรับรองล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล อ าเภอ จังหวัด วันท่ีออกใบรับรอง

49 นายสมพงษ์  ขลุ่ยกระโทก กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0006 4/2/2021 3/2/2024
50 นายสุรพล  ธรรมรักษ์ กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0007 4/2/2021 3/2/2024
51 นางกันยา  สุวรรณ์นวลศรี กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0008 4/2/2021 3/2/2024
52 นางเพ็ญประภา  นาคเพ็ง กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0009 4/2/2021 3/2/2024
53 นายทักษิน  แดงเดช กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0010 4/2/2021 3/2/2024

54 นายทวีป  หมอยง กลุ่มเกษตรกรท าการประมงพ้ืนบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมขนต าบลท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0011 4/2/2021 3/2/2024

55 นายเลียม  ดาศรี กลุ่มเกษตรกรท าการประมงพ้ืนบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมขนต าบลท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0012 4/2/2021 3/2/2024

56 นายวันชัย เพอสะและ กลุ่มประมงท้องถ่ินบ้านฝายท่า สิชล นครศรีธรรมราช 01-64-80-0013 4/2/2021 3/2/2024
57 นายดุลรามาน  ใบระหมาน กลุ่มประมงท้องถ่ินบ้านฝายท่า สิชล นครศรีธรรมราช 01-64-80-0014 4/2/2021 3/2/2024
58 นายจักรกฤษณ์ ปานกลาง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดทรายขาว สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0001 20/10/2021 19/10/2024
59 นางสาวกาญจนา พ่วงสะอาด สมาคมประมงระนอง สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0002 20/10/2021 19/10/2024
60 นางสาวกาญจนา พ่วงสะอาด สมาคมประมงระนอง สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0003 20/10/2021 19/10/2024
61 นายสามารถ ปานกลาง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดทรายขาว สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0004 20/10/2021 19/10/2024
62 นายประจวบ แคใหญ่ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0008 24/2/2021 23/2/2024
63 นายกานต์ แคใหญ่ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0009 24/2/2021 23/2/2024
64 นายมานิตย์ เมืองงาม กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0010 24/2/2021 23/2/2024
65 นายสมโพศ กล่ินนิรัญ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0011 24/2/2021 23/2/2024
66 นายเจน อ่ิมเอม กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0012 24/2/2021 23/2/2024
67 นายนุ่ม กล่ินนิรัญ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0013 24/2/2021 23/2/2024
68 นายไพโรจน์ บัวผุด กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0014 24/2/2021 23/2/2024
69 นายศยัน  ถนอมรักษ์ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ บางบัวทอง นนทบุรี 01-64-77-0015 24/2/2021 23/2/2024
70 นายมนต์ชัย   พงษ์แส กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0016 24/2/2021 23/2/2024
71 นายจบ  เกียรติประเสริฐ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0017 24/2/2021 23/2/2024
72 นายไพโรจน์ รูปโฉม กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0018 24/2/2021 23/2/2024
73 นายกิตติพจน์ เขียนวาด สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0001 24/2/2021 23/2/2024
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ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       
สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน วันท่ีหมดอายุใบรับรองเลชท่ีใบรับรองล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล อ าเภอ จังหวัด วันท่ีออกใบรับรอง

74 นายประชา คล้ายทอง สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0002 24/2/2021 23/2/2024
75 น.ส.พรทิพย์ ทรศัพย์ สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0003 24/2/2021 23/2/2024
76 นายมงคล คล้ายทอง สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0004 24/2/2021 23/2/2024
77 น.ส.จันทร์ฉาย เขียวหวาน สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0005 24/2/2021 23/2/2024
78 นายจักรพันธ์ บุญเกิด สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0006 24/2/2021 23/2/2024
79 นายยุทธนา แช่มช้อย สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0007 24/2/2021 23/2/2024
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