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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ด้วยได้รับรายงานจากกรมประมงว่ามีเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ทั้งนี้  เนื่องจากเป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไป  ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ 
ในทะเลนอกน่านน้ําไทย  จํานวน  ๖  ลํา  ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวฝ่าฝืนไม่นําเรือประมง
กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน  และไม่แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมประมงกําหนด  อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ออกตามความในมาตรา  ๘๑  (๕)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เรือประมงตามรายชื่อท้ายประกาศน้ีเป็นเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ กําหนดระยะเวลาห้ามใช้เรือประมงตามข้อ  ๑  ทําการประมงเป็นเวลาสองปีนับแต่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม มุกอันดามัน 018 (Mook Andaman 018) 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

บริษัท สยาม ทูน่า ฟิชเชอรี จํากัด 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 431000401 
IOTC Record No. IOTC00156 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม มุกอันดามัน 028 (Mook Andaman 028) 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

บริษัท สยาม ทูน่า ฟิชเชอรี จํากัด 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 431000566 
IOTC Record No. IOTC00157 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม ฮงชิฟุ 68  ชื่อเดิม HUNG CHI FU 68 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย  ธงสัญชาติเดมิ BELIZE 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

เจ้าของเรือปัจจุบัน บริษัท เช็ลช เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 
จํากัด 
เจ้าของเรือคนเดิม WANG HUNG-CHENG (TAIWAN) 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 570003536 
IOTC Record No. IOTC0015567 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม ยูหล่ง 6  ชื่อเดิม YULONG NO. 6 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย  ธงสัญชาติเดมิ BELIZE 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

เจ้าของเรือปัจจุบัน บริษัท เช็ลช เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 
จํากัด 
เจ้าของเรือคนเดิม WANG HUNG-CHENG (TAIWAN) 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 570003510 
IOTC Record No. IOTC0015394 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม ยูหล่ง 125  ชื่อเดิม YU LONG 125 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย  ธงสัญชาติเดมิ BELIZE 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

เจ้าของเรือปัจจุบัน บริษัท เช็ลช เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 
จํากัด 
เจ้าของเรือคนเดิม PESCA TUNA S.A. (PANAMA) 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 570003528 
IOTC Record No. IOTC0015694 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเรือประมงท่ีถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม เซริบู (CERIBU) 
ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ ไทย  ธงสัญชาติเดมิ Tanzania 
เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เก่ียวข้อง และผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของเรือ 

บริษัท ทรี วันเดอร์ฟูล จํากัด 

เลขทะเบียน หรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดย
องค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดยกรมเจ้าท่า 

เลขทะเบียนเรือไทย 570000148 
IOTC Record No. IOTC008502 

วันท่ีขึ้นบัญชรีายชื่อ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การกระทําความผิดที่เป็นเหตุใหข้ึ้นบัญชีรายชื่อ
เรือประมง 

เป็นเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป 
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนไม่นําเรือประมงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวัน และไม่แจ้งศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมประมงกําหนด อันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในมาตรา 
81 (5) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการ
ประมง 

2 ปี นับแต่วันประกาศรายชือ่ 

 

รูปถ่ายของเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 


