
 

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง ๒ 
 

 

 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏบิัติงาน  

๑. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการอบรมบุคลากรที่เข้ามาใหม่และที่มีอยู่เดิมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๒. เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม เนื่องจากหัวหน้างานใช้ประกอบการสอนงานต่อ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 
๓. เพ่ือท าให้ก าหนดหน้าที่ภาระงานต่างๆอย่างชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนและก่อเกิดการเชื่อมโยงการท างาน

แบบมีส่วนร่วมในทีมงาน 
๔. เพ่ือใช้ในการควบคุมงานและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานให้ไม่เสี่ยงและป้องกัน เฝ้าระวังการ

ท างานผิดพลาดให้ลดน้อยลงได้ 
๕. เพ่ือเป็นคู่มือการประเมินผลงาน (Performance Review) ของบุคลากร 
๖ . เพ่ือช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนการท างานใหม่แบบทันสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
๗. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลต่อการพิจารณาประกาศเวลามาตรฐานในการให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
๘. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐาน 
๙. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่า ควรท าอะไรก่อนและหลัง 
๑๐. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
๑๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และ เป้าหมาย

ขององค์การ 
๑๒. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
๑๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา แนะน า ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน 

และระบุรายละเอียดได้ครบถ้วนมากกว่าการอธิบายด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว 
๑๔. เพ่ือให้ทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
๑๕. เพ่ือได้เรียนรู้งานเร็วขึ้น ทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่ หรือตอนที่ตนจะย้ายงานใหม่ 
๑๖. เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานง่ายและดียิ่งขึ้น 
๑๗. เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการท างานและผลการท างานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้และปรับ

พัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
๑๘. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานและจัดท าผลงานเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ 
๑๙. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
๒๐. เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิงทบทวนกระบวนการ

ท างานในภาพรวมอย่างมีคุณค่า 
๒๑. เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประสานงานและสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่นวัตกรรมการปฏิบัติงานได้

อย่างมีคุณค่าและเป็นมืออาชีพและก่อเกิดความสุขในการท างานร่วมกัน 
 

 

 
 

 

 



 

ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเกต็ 

1. ความเป็นมา 
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวม ๓๗๑ ไร่ หมู่ที่ ๑ 

ถนนศรีสุทัศน์ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๑ ต่อมาในปี 
๒๕๔๘ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน ๒๙๙,๐๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุง
สุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ าตามนโยบายอาหารปลอดภัย และ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปต่างประเทศ ซึ่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ ปัจจุบันท่า
เทียบเรือประมงภูเก็ต มีอัตราก าลัง ๑๒ อัตรา นอกจากนี้ยังมีพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ๗ สัญญาจ้างเหมา
เพ่ือให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีประสิทธิภาพในการบริการ 

ในปี ๒๕๔๕ องค์การสะพานปลาได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมห้อง
เย็น ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมาด าเนินการ และให้ภาคเอกชนเช่าห้องเย็นโรงน้ าแข็ง เพ่ือ
ให้บริการจ าหน่ายน้ าแข็งและรับฝากสัตว์น้ า 

2. การด าเนินการให้บริการ 
2.1 การให้บริการเรือประมงเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ า สถานที่จ าหน่ายสัตว์น้ า ส านักงานท่าเทียบ 

เรือประมงภูเก็ตมีท่าเทียบเรือประมงส าหรับเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ า ความยาวรวม ๘๖๐ เมตร โดยแบ่งการใช้
ประโยชน์เป็นท่าเทียบเรือภายในประเทศ และเรือประมงต่างประเทศ และได้รับการประกาศจากกรมประมง
เป็นรัฐเจ้าท่า (PORT STEAT) ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวประมงได้น าเรือเข้าเทียบท่าเพ่ือจ าหน่ายสัตว์น้ าเป็นประจ าทุก
วันโดยไม่มีวันหยุด 

 ๒.๒ การด าเนินการด้านสุขอนามัย ท าความสะอาดสถานที่ระบบน้ าสะอาดเพ่ือให้บริการและจัดการ
ระบบน้ าทิ้ง 

 ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจประมงและต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมประมงที่ตั้งอยู่และ
บริหารงานโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย ห้องเย็นขนาด ๓๐๐ ตัน และโรงน้ าแข็ง ๑ โรง ก าลังการผลิต ๗๐๐-
๑,๐๐๐ ซอง/วัน อู่เรือคานเรือ ๒ แห่ง และโรงงานรวบรวมสัตว์น้ าแปรรูป ๑ แห่ง 

 ๒.๔ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมงและข่าวสาร
ด้านตลาด ราคา และรวมถึงปริมาณสัตว์น้ าที่ผ่านท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

 ๒.๕ ให้บริการสินเชื่อการประมง และส่งเสริมอาชีพประมง ด าเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์
ประมงแก่ชาวประมง ส่งเสริมอาชีพประมง โดยด าเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมงแก่ชาวประมง 
ส่งเสริมอาชีพประมง พัฒนาชุมชนประมงและการด าเนินงานของสมาคมประมง สหกรณ์ประมง 

 ๒.๖ การด าเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล ด าเนินการตาม พ.ร.ก.การประมง ปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ 
(ฉบับแก้ไข) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในมาตรการ IUU FISHING 

  



 

 

  







 
 

 

 

 



สรุปขั้นตอนการประเมินน้ าหนักเพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ล าดับ ประเภทเรอืประมงที่จะ
ประเมิน 

รายละเอียดขั้นตอนในการประเมิน 

๑ เรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่ 
๑๐ ตันกรอสขึ้นไป 

๑. รับแจ้งเรือประมงเข้าเทียบท่า โดยเอกสาร 
๒. ประเมินจากการสังเกต การบรรจุสัตว์น้ าภายในห้อง
เก็บสัตว์น้ าของเรือประมงและตรวจสอบชนิดสัตว์น้ า
ขณะแพปลาด าเนินการชั่งน้ าหนักสัตว์น้ าหน้าท่า 
๓. พนักงานแพปลาน าส่งแบบฟอร์มชั่งจริงหน้าท่า (สถ.
๑) เจ้าหน้าท่ีสถานท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีได้
ตรวจสอบ พร้อมตรวจความถูกต้อง 

๒ เรือปลาทูน่า ๑. เอกสารแจ้งขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าท่าท่ีผ่าน
การอนุมัติให้เข้าเทียบท่า 
๒. สอบถามข้อมูลปริมาณสัตว์น้ าจ านวนตัวจากเจ้าของ
กิจการผู้ส่งออกสัตว์น้ า 
๓. นับปริมาณจ านวนปลาทูน่าท่ีน าขึ้นจากเรือประมง 
(หน่วยนับ : ตัว) 
๔. ตรวจสอบใบแจ้งน้ าหนักท่ีแจ้งเจ้าของกิจการรวบรวม
ให้เมื่อขนถ่ายสัตว์น้ าเสร็จแล้ว 

 
หมายเหต ุ เจ้าหน้าท่ีท่ีจะท าการประเมินจะจัดไว้ในตารางเวรการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
   ๑. นายรัฐมงคล       บู๋ก๋ง 
   ๒. นายศุภวัตร        อัตตโนคต ิ
   ๓. นายทศวรรษ      ศรีกลับ 
   ๔. นายมนตรี  ภิโสรมย์  
   ๕. นายนฤทธิ์  ศรีชัย 
   ๖. นายอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (ปฏิบัติงานสุขอนามัย) 
                   
                  ส านักงานท่าเทยีบเรือประมงภูเก็ตได้แต่งตั้งมอบหมายให้ นายอนุวัชร พร้อมมูล 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ มีหน้าท่ีก ากับดูแลงานด้านสถานท่ีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ
สะพานปลา รวมถึงมีหน้าที่ในการสอบทานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีธุรการสถานท่ี 
 

   
 

ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
                                                                                                       ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานธุรการ (การรับหนงัสือ) 

ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ลงทะเบียนรับหนังสือ คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒ เสนอ หส.ทร.ภก. คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๓ ลงนามทราบ และสั่งการ หส.ทร.ภก. 

 

งานธุรการ (การส่งหนงัสือ) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดพิมพ์หนังสือ คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒ เสนอ หส.ทร.ภก. ลงนาม คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๓ ลงทะเบียนส่ง/ออกเลขท่ีหนังสือ คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๔ จัดส่งหนังสือ คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๕ รวบรวมส าเนาในแฟ้ม คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

 

การจัดเก็บรายได้ (ประเภทค่าเช่าพ้ืนที)่ 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบค่าเช่า คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๒ จัดเก็บค่าเช่า คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๓ ออกใบเสร็จรับเงิน คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๔ จัดท ารายการช าระค่าเช่าหรือทะเบียนคุม คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 

 

การจัดเก็บรายได้ (ประเภทค่ารถผ่านท่า) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดเก็บเงินค่ารถผ่านท่า เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒ ออกตั๋วรถผ่านท่าให้พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๓ ลงสถิติรถผ่านท่า และสถานที่สั่งจ าหน่ายสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๔ จัดท าเอกสาร กง.๒๗/น าส่งเงินให้เจ้าหน้าที่

การเงิน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 

๕ รับเงิน คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและ
บัญชี) 

 

การจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ กรณเีงินสด) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ าและก าลังแรงม้าของเรือประมง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒ ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพ่ิม เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๓ จัดเก็บเงินจากเรือประมง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๔ ออกเอกสารการเงิน ทร.๑๐ ก(ย) ให้เรือประมง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๕ ลงรายการค่าธรรมเนียมใน ทร.๑๘ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๖ ประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าเดือน หส.ทร.ภก. 



 

การจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ กรณสีินเชื่อ) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบเอกสารของเรือและปริมาณสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒ ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพ่ิม เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๓ ออกเอกสารการเงิน ใบแจ้งหนี้ ทร.๑๐.๑  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๔ ลงรายการค่าธรรมเนียมใน ทร.๑๘ ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๕ รวบรวมเอกสาร ทร.๑๐.๑ ให้ จนท.การเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 

๖ จัดท าใบแจ้งหนี้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๗ ลงรายการใบแจ้งหนี้ในสมุดคุม คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๘ จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการแพ คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๙ รับเช็ค และน าเช็คเข้าธนาคาร คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 

๑๐ ออกเอกสารการเงินใบรับเงิน ทร.๑๕ ก. คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๑๑ ลงรายการรับเงินใน ทร.๑๘ ก. คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๑๒ จัดส่งเอกสารการเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๑๓ รายงานหนี้ค้างประจ าเดือนให้ หส.ทร.ภก. คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 

 

ด้านการเงินและบัญช ี(กรณีการจ่ายเงิน) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๒ จัดท าเอกสารจ่ายเงิน กง.๕๔ คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๓ เสนออนุมัติ และอนุมัติจ่าย หส.ทร.ภก. 
๔ จ่ายเงิน คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินและบัญชี) 
๕ จัดท าสรปุรายงานการเงนิและรายงานหนี้ค้างช าระ คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 

 

ด้านการเงินและบัญช ี(กรณีการจ่ายเช็ค) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เขียนเช็ค / ลงนามเช็ค คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๒ จัดท าเอกสารการเงิน กง.๔๕ การจ่ายเช็ค คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๓ จัดท าสมุดคุมจ่ายเช็ค คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๔ อนุมัติและลงนามเช็ค หส.ทร.ภก. 
๕ ลงรายการจา่ยเงินใน กง.๕๔ คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๖ จัดท าสรปุรายงานการเงนิ คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๗ เสนอ หส.ทร.ภก. เพื่อทราบและลงนาม คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๘ ส่งเอกสารให้องค์การสะพานปลา คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

 
 
 
 



 
ด้านสินเชื่อ 

ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าเอกสารด้านสินเชื่อ คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๒ ตรวจสอบเอกสารน าเสนอ หส.ทร.ภก. คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๓ เสนอองค์การสะพานปลา หส.ทร.ภก. 

 

 
 
 
 
 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบบัญชีวัสดุที่จะจัดซื้อ คุณเกศริน มุสิแก้ว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒ ตรวจสอบงานที่จะซ่อมแซม คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่

ธุรการ) 
๓ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๔ อนุมัติด าเนินการ หส.ทร.ภก. 
๕ ด าเนินการตกลงราคาตามระเบยีบพัสดุจัดซื้อ-จัดจา้ง คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๖ อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๗ จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ้าง คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๘ ส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้าง 
๙ ตรวจรับงานซื้อ งานจ้าง คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 

๑๐ ขออนุมัติจ่ายเงิน อนุมัติโดย หส.ทร.ภก. คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๑๑ จ่ายเงิน คุณจิรศักดิ์ จังกินา (จนท.การเงินฯ) 

การจัดท าสัญญาเช่า 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบระยะเวลาการเช่าตามสัญญา คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๒ เสนออนุมัติต่อสัญญา หส.ทร.ภก. 
๓ อนุมัติ องค์การสะพานปลา 
๔ จัดท าสัญญาเช่า คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 
๕ จัดท าสัญญาเชา่ให้องค์การสะพานปลาลงนาม ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
๖ ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาลงนามในสัญญาเช่า องค์การสะพานปลา 
๗ จัดท าสัญญาเช่าให้ผู้เช่า คุณเกศสุดา ตีสิงห์ (นักบัญชี) 



 
งานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง (ประจ าวัน) 

ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการสูบน้ าเข้าสู่ระบบน้ าสะอาด ๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

๒. พนักงานจ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ า
เสีย 

๒ ควบคุมดูแลระบบน้ าสะอาด และระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒. พนักงานจ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ า
เสีย 

๓ ดักเก็บขยะในบ่อพักเก็บขยะ ๓ จุด พนักงานจ้างเหมาล้างท่า 
๔ กวาดขยะ และคัดแยกเศษสัตว์น้ าในพื้นท่ี พนักงานจ้างเหมาล้างท่า 

๕ ฉีดน้ าล้างท่า พนักงานจ้างเหมาล้างท่า 

๖ จัดเก็บรวบรวมอุปกรณ์ท าความสะอาดใน
จุดที่ก าหนด 

พนักงานจ้างเหมาล้างท่า 

 

งานสุขอนามัยบริเวณท่าเทียบเรือประมง (ประจ าวัน) 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดเรือประมงเข้าเทียบท่า เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพปลาให้เป็นไป

ตามข้อก าหนด 
     - คัดแยกสัตว์น้ า ขนอุปกรณ์ และพ้ืนที่ที่
ก าหนด (โต๊ะ/พ้ืนยก) 
     - ล้างท าความสะอาดสัตว์น้ าด้วยน้ าสะอาด 
     - ใช้กระบะและพลาสติกที่สะอาดใส่สัตว์น้ า 
     - น้ าแข็งที่ดอกสัตว์น้ าใส่ในภาชนะท่ีก าหนด 

๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒. พนง.จ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ า
เสีย 
๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 

๓ ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ า 
     - ตรวจสอบโดยวิธีประสาทสัมผัส (Sensory 
Method) วันละ ๒๐% ของแพปลาที่ซื้อขาย 
     - สุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในสัตว์น้ า 

๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒. พนง.จ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ า
เสีย 

 
๔ จัดระเบียบจอดรถ 

     - จอดรถในพื้นที่ท่ีก าหนด 
๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒. รปภ. 

 

งานสุขอนามัยบริเวณท่าเทียบเรือประมง (ประจ าสัปดาห)์ 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ การตรวจสอบเบื้องต้นคุณภาพน้ าสะอาด 
     - ความเป็นกรด – ด่าง 
     - ความขุ่น 
     - การตกตะกอน 
     - ปริมาณคลอรีน 

๑. คุณคุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒. พนง.จ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ าเสีย 

๒ ตรวจระบบการระบายน้ าทั่วไป ๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 



๓ ตรวจตดิตามสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงพร้อม
บันทึกผลการตรวจสอบ (จัดเก็บไว้อย่างน้อย ๒ ปี) 

๑. คุณอัครวัฒน์ บุญสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
๒. พนง.จ้างเหมาดูแลระบบน้ าสะอาด-น้ าเสีย 

 

งานบริการด้านสถานท่ี 
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ รับแจ้งล็อคเรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๒ จัดเรือเข้าเทียบท่า เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๓ จัดท ารายการรับแจ้งเรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๔ ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ าที่เรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๕ น าสง่แบบรบัแจ้งเรือรายวันให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๖ เก็บรวบรวมไว้ที่งานธุรการเพ่ือจัดท าสถิติ พนักงานจ้างเหมาขนถ่ายสัตว์น้ า 
๗ ส าเนารวบรวมไว้ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม คุณจันทิมา ชโลธร (นักบัญชี) 
๘ ตรวจสอบและควบคุมการจัดระเบียบเรือ / รถ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 

 

การดูแลความปลอดภยัในสถานที ่
ขั้นตอน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดตารางเวรปฏิบัติงาน นายอนุวัติ พร้อมมูล 
๒ ปฏิบัติงานตามตารางเวร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๓ ตรวจงานพื้นที่ หส.ทร.ภก./นายอนุวัชร พร้อมมูล 
๔ แจ้งเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๕ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ/จงัหวัด และรายงาน 

หส.ทร.ภก. 
หส.ทร.ภก./นายอนุวัติ พร้อมมูล 

๖ ประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าเดือน หส.ทร.ภก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 

ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
๑๒  มกราคม ๒๕๖๒



แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสถานที่) 
๑. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
๒. จัดเก็บเงิน 
๓. ออกเอกสารการเงิน ทร.๑๐.๑ / ทร.๑๕ 
๔. จัดท าเอกสาร ทร.๑๘/๑๘ ก. 
๕. น าส่งเงินให้ จนท.การเงินและบัญชี 

ประเภทของรายได้ที่จะจัดเก็บ 
๑. ค่าเช่าต่างๆ ได้แก่ อาคารพาณิชย์, ค่าเช่ารายเดือน และรายปีส าหรับการเช่าท่ีดินและทรัพย์สิน 
๒. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ าผ่านท่า, ค่าไฟฟ้า, ค่าสถานท่ี เป็นต้น  

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
๑. จัดเก็บเงินค่าเช่า, ค่าธรรมเนียม, รายได้อื่นๆ 
๒. จัดท าเอกสารทางการเงิน 
    ๒.๑ ทร.๑๘ / ๑๘ ก  
    ๒.๒ ทร.๑๕ / ๑๕ ก 
    ๒.๓ กง.๕๓ / ๕๔ 
๓. น าเงินส่งธนาคาร 

หส.ทร.ภก. 

รายงาน 

หส.ทร.ภก. 

ตรวจสอบ 

ทร. ๑๘ ก 
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(ฝ่ายสถานท่ี) 

เงินสด 
ทร. ๑๐ ก กง.๒ 

ทร. ๑๐.๑ 
เงินเช่ือ 

ทร. ๑๘ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

รายงาน ทร.๑๘ ก 

ตรวจสอบเอกสาร / สรุป / รวบรวม 

(ใบสีฟ้า/เหลือง) 

วางบิลใบแจ้งหนี ้ทร.๓ 

สง่เอกสาร 

น าเงินสง่ธนาคาร 

ผู้ประกอบการ 

เก็บเงิน 

จดัท า กง.๕๓/๕๔ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

และบญัชี 

รวบรวมสง่ให้ อสป. 
ประจ าเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บค่ารถผ่านท่า 
 

จสถ. หมายถึง เจ้าหน้าที่สถานที่ 
จกง. หมายถึงเจ้าหน้าที่การเงิน 
จบช. หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญชี 

จสถ. (ป้อมประตู) ส่งเงิน, แบบ กง. 
๒๗ ให้ จกง. เมื่อออกเวร 

จกง. สอบทานเงินกับแบบ 
กง.๒๗ ว่าตรงกัน 

จกง. บันทึกทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน (กง.
๕๓) และส่งหลักฐานการรับเงินให้ จบช. 

จบ 

จบช. บันทึกบัญชี (โปรแกรมบัญชี Winspeed) 

จสถ. (ป้อมประตู) ตรวจสอบรถบรรทุก
สินค้า/สัตว์น้ า จากนั้นบันทึกข้อมูลใน
สถิติยานพาหนะน าออก  

เร่ิมต้น 

รถผ่านประตูทางออก 

จสถ. (ป้อมประตู) ฉกีตั๋วตามราคาค่ารถผ่านท่า 

จสถ. (ป้อมประตู) ออกตัว๋ให้ผู้จ่ายเงิน 

จสถ. (ป้อมประตู) บันทกึในการใช้ตั๋วในแบบ กง. ๒๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จสถ. หมายถึง เจ้าหน้าที่สถานที่ 
จกง. หมายถึงเจ้าหน้าที่การเงิน 
จบช. หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญชี 

การจัดเก็บค่าน้ าแข็งผ่านท่า (รายเดือน) 
 

เร่ิมต้น 

จสถ. (ป้อมประตู) บันทึกในแบบฟอร์มรับแจ้งรถบรรทุกน้ าแข็ง พร้อมลงรายมือชื่อ 

จสถ. (ป้อมประตู)  รวบรวมส่งให้ จบช. เม่ือสิ้นเดือน 

จกง. เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

จกง. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่ายเงิน 

จบช. สอบทาน และค านวณค่าน้ าแข็งผ่านท่า 
จากนั้นแจ้งยอดให้ จกง.  

จบ 

จกง. บันทึกในทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน       
(กง.๕๓) และส่งหลักฐานการรับเงินให้ จบช. 

จบช. บันทึกบัญช ี
(โปรแกรมบัญชี Winspeed) 

จบช. จัดท ารายงานรายได้
ค้างรับสิ้นเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ าผ่านท่าและทางรถ 
 จสถ. หมายถึง เจ้าหน้าที่สถานที่ 

จกง. หมายถึงเจ้าหน้าที่การเงิน 
จบช. หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญชี 
 

มีเรือเข้ามาใช้บริการ 

จสถ. (หน้าท่า) บันทึกแบบฟอร์มรับแจ้งเรือประมงเข้า
เทียบท่าขนถ่ายสัตวน์้ า 

จสถ. (หน้าท่า) จัดเรือให้เข้าเทียบท่าท าการประเมิน
ปริมาณสัตว์น้ า 

จสถ. (หน้าท่า) บันทึกทะเบียนควบคุมค่าสัตว์น้ าผ่านท่า 
 

จกง. สอบทานเงินส าเนา ส าเนาหลกัฐานการเงิน 
และทะเบียนคุม 

จสถ. (หน้าท่า) ส่งส าเนาใบเสร็จ และ
ทะเบียนคุมให้ จกง. 

จสถ. (หน้าท่า)ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้
จ่ายเงิน 
 

เม่ือเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า (แพปลาเปน็ผู้ช าระเงินแทนเจ้าของเรือ) 
ดังนี้ 
๑. เก็บค่าธรรมเนยีมสัตว์น้ าผ่านท่าเปน็ปริมาณสัตว์น้ า 
๒. เก็บค่าใช้สถานท่ี (ใช้ล็อคโรงคลุม)ส าหรับปลาท่ีขนถ่ายมาเพ่ือขนไป

ขายตลาดอ่ืน จะเก็บค่าใช้สถานที่น าสินค้าผ่านท่า 

จสถ. (หน้าท่า) เกบ็เงินสด 

คา่สตัว์น า้ผ่านทา่ 
คา่สตัว์น า้จากรถ (ราย

เดือน) 

เร่ิมต้น 

ค่าสัตว์น้ าผ่านท่าหรือจากรถ 

จสถ. (ป้อมประตู) บันทึกในแบบฟอร์มรับแจ้งรถบรรทุกสัตว์
น้ า/สินค้า พร้อมลงรายมือช่ือ 

จบช. บันทึกบัญชี (โปรแกรมบัญชี Winspeed) 

จกง. บันทึกในทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน (กง.๕๓)และส่ง
หลักฐานการรับเงินให้ จบช. 

จสถ. (ป้อมประตู)  รวบรวมส่งให้ จบช. เม่ือสิ้นเดือน 

จกง. เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

จกง. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จา่ยเงิน 

จบช. สอบทาน และค านวณค่าน้ าแข็งผ่านท่า 
จากนั้นแจ้งยอดให้ จกง.  

จบ 

จบช. จัดท ารายงาน
รายได้ค้างรับสิ้นเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการออก E-MPCD 
 

เร่ิมต้น 

จบ 

จนท.สนง. ตรวจสอบความถูกต้อง และ
พิมพ์หนังสือก ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์
น้ า (MCPD) ให้ผู้ประกอบการ 

จสถ. (หน้าท่า) บันทึกข้อมูลในระบบหนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า (E-MCPD) 

มีเรือเข้ามาใช้บริการ 

จสถ. (หน้าท่า) บันทึกแบบฟอร์มรับแจ้งเรือประมง
เข้าเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ า 

จสถ. (หน้าท่า) จัดเรือให้เข้าเทียบท่าท าการ
ประเมินปริมาณสัตว์น้ า 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเอกสาร 

ใบแจ้งปริมาณสัตว์น้ าทะเล 

แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 
(แจ้งเข้า) 

แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 
(แจ้งออก) 

ใบบันทึกการท าการประมง 

ขั้นตอนการรับเอกสาร เพื่อจัดท า E-MCPD 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท า E-MCPD 
 

กรอกข้อมูลส่วนที่ ๑ 

เลขบัตรประชาชนไต๋
เรือ 

เลขทะเบียนเรือ 

เลือกชั่งจริงหน้าท่า 

วันที่ขึ้นท่า 

ใส่ปริมาณรวม 

กรอกข้อมูลส่วนที่ ๒ 

พิมพ์เลขทะเบียน (ทบ
๒) 

เลือกซื่อชนิดสัตว์น้ า 

ใส่ปริมาณสัตว์น้ า 

กดเข้าไปที่ลง E-MCPD  
จากส่วนที่ ๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  

การให้บริการระบบ Thai Flagged Catch Certification System(ของกรมประมง) 
 

เร่ิมต้น 

เรือประมงน าแบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมง มาส่งท่ีศูนย์รับแจ้งเรือ  

จสถ. (หน้าท่า) ตรวจสอบเอกสาร ก่อนให้
เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า 

จสถ. (หน้าท่า) จัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ าผ่านท่า 
โดยประเมินปริมาณสัตว์น้ าจากสายตา และจากน้ าหนักชั่งจริง 

ผู้ประกอบการแพ ท าชั่งจริงหน้าท่า 

 

จนท.สนง. ตรวจสอบความถูกต้อง 
และเปิด LD ให้ผู้ประกอบการ 

จบ 

ผู้ประกอบการแพปลาท าการชั่งจริง 

ผู้ประกอบการแพปลาน าเอกสารมาให้ส านกังานเพื่อเปิด LD 

จนท.สนง.ตรวจสอบข้อมูล 

ข้อมลูถกูต้อง 
จนท.สนง.อนมุตัิ ข้อมลูไม่ถกูต้อง จนท.สนง. ขอข้อมลู

เพิ่มเตมิ 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการแพแก้ไข 



 
ขั้นตอนการจัดท าระบบ Thai Flagged Catch Certification System 

                                     ตาม พ.ร.ก. การประมง  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

รับเอกสาร 

ใบบันทึกการท าประมง 

ใบแจ้งปริมาณสัตว์น้ าทะเล 

แบบฟอร์มการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมง (แจ้งเข้า) 

แบบฟอร์มการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมง (แจ้งออก) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

วิธีบันทึก DP
เรือเข้าท่า 

 เลือกเมนูบันทึกเรือเข้าท่า 

        กดไปที่การเข้าท่า 

กรอกเลขทะเบียนเรือ 

เลือกวันที่ Port-in 

เลือกวันที่และเวลาเข้าท่า 

เลือกวันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่าและวันสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 

 

เสร็จแล้ว กดบันทึก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีบันทึก DP
เรือออกท่า 

เลือกเมนูบันทึกเรือเข้าท่า 

     กดไปที่การออกท่า 

กรอกเลขทะเบียนเรือ 

เลือกวันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่าและวันสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้น
ท่า 

เสร็จแล้ว กดบันทึก 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วิธีเปิด LD เลือกเมนูบันทึกน้ าหนักสัตว์ขึ้นท่า 

 คลิกเลขท่ีเรือประมง 

   ตรวจสอบรายละเอียดเรือประมง  

ตรวจสอบน้ าหนักสัตว์น้ ารวมจากเลขทะเบียนเรือและเลข PI  

 

กดปุ่มบันทึก 

กดส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าทีP่IPO 

สถานะจะขึ้นว่ารอการอนุมัติ 



 

 

 

 

 







 
 

  



โครงการพัฒนาท่ีดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

๑.หลักการและเหตุผล 

                  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
รายสาขา ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว โดยที่องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ด้าน ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เรื่องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นศูนย์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
องค์การสะพานปลาจึงได้ ด าเนินโครงการพัฒนาที่ดินพ้ืนที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ซึ่งกรมป่าไม้ได้มี
ประกาศของกรมป่าไม้ให้องค์การสะพานปลาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองบางชีเหล้า และป่า
คลองท่าจีน ในท้องที่ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา อุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนื่องนั้น หากองค์การสะพานปลา
ไม่ได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ กรมป่าไม้อาจขอคืนพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ดังนั้นเมื่อองค์การสะพาน
ปลาประกาศยกเลิกการได้สิทธิลงทุนพัฒนาพื้นที่พัฒนาที่ดิน จึงได้น าเสนอโครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต 
                  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวม ๓๗๑ ไร่ หมู่ที่ ๑ ถนน
ศรีสุทัศน์ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ รัฐบาลได้อนุมัติ
งบประมาณ ๒๙๙,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ าตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปต่างประเทศ 

                  ประกาศของกรมป่าไม้ให้องค์การสะพานปลาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองบาง
ชีเหล้า และป่าคลองท่าจีน ในท้องที่ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  
กิจการต่อเนื่องและการก่อสร้างโรงน้ าแข็งและห้องเย็นขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น เนื้อที่ ๓๗๑ ไร่ 
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ๓๐ ปีตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าไป
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๓๓ แผนที่สังเขปท้ายประกาศกรมป่าไม้ และเงื่อนไง
แนบท้าย  

                   ต่อมาเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้วกรมป่าไม้ตรวจสอบและพิจารณาพ้ืนที่ที่
องค์การสะพานปลาได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์อยู่ในเขตป่าชายเลน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เพ่ือหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่า
ชายเลนของทางราชการ หากองค์การสะพานปลามีความจ าเป็นจะต้องใช้พ้ืนที่จะต้องเสนอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

                  องค์การสะพานปลา ขอยกเว้นมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุญาตให้องค์การสะพานปลา ใช้ประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองบางชีเหล้าและป่าคลองท่าจีน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างท่า
เทียบเรือ ประมงภูเก็ตและกิจการอ่ืนๆตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลาในพ้ืนที่ เดิมจ านวน ๓๗๑ ไร่ 
โดยไม่ให้ขยายออกไปใช้พ้ืนที่ใหม่ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ ปี จากที่เคยได้รับอนุญาตไว้เดิมซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโดยมีเงื่อนไขซึ่งปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรี 



                 เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ตได้ร่วมกัน ตรวจสอบพ้ืนที่ที่องค์การสะพานปลาขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้าและป่า
คลองท่าจีน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและทบทวนให้เป็นปัจจุบันและ
จัดท าแผนที่โครงการและแผนที่ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่องค์การองค์สะพานปลาขออนุญาตเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  

                เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรมป่าไม้ได้มีประกาศของกรมป่าไม้ให้องค์การสะพานปลาใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองบางชีเหล้า และคลองท่าจีน ในท้องที่ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและกิจการตามวัตถุประสงค์ ขององค์การสะพานปลา 
อุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนื่องประมง ห้องเย็น โรงน้ าแข็ง เนื้อที่ ๓๗๐ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๘๕ 
รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ แผนที่สังเขปท้ายประกาศกรมป่าไม้ และเงื่อนไข
แนบท้าย  

                เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้ประชุมพิจารณาโครงการ
พัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้และ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติอนุมัติให้องค์การสะพานปลาด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ดินใน
บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต รายละเอียดปรากฏตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๗  

                 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติองค์การสะพานปลาได้
ประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและเงื่อนไขการเสนอ
โครงการโยมีลักษณะโครงการเป็นการเสนอโครงการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งในบริเวณท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนนศรีสุทัศน์ ใกล้ท่าเข้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ ๑๘๕ ไร่โดยแบ่งพ้ืนที่พัฒนา
เป็น ๒ แปลงดังนี้  

                             แปลงที่ ๑ เนื้อท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร่ 

                             แปลงที่ ๒ เนื้อท่ีประมาณ ๘๕ ไร่ 

                  โครงการที่จะเสนอจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การสะพานปลาซึ่งผู้ลงทุน
มีสิทธิในการบริหารจัดการโครงการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุนและเสนอค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ให้กับองค์การสะพานปลาตางเงื่อนไขท่ีตกลงกัน โดยอาจจะเสนอเพียงแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งสอง
แปลงก็ได้ โดยให้ผู้สนใจเสนอโครงการจะต้องซื้อเอกสารตั้งแต่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ตและเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตแนบท้ายประกาศ
องค์การสะพานปลา ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  

 

 

 



                  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๗ ได้ประชุมพิจารณา เรื่อง โครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และมีมติดังนี้  

                  ๑) อนุมัติให้ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้ได้สิทธิการพัฒนาที่ดิน แปลงที่ ๑ เนื้อที่ 
๑๐๐ ไร่ตามโครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

                  ๒) อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์เช็ง แซทเทลไลท์ จ ากัด เป็นผู้ได้สิทธิการพัฒนาที่ดิน แปลที่ ๒ เนื้อ
ที่ ๘๕ ไร่ ตามโครงการพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต รายละเอียดปรากฏตามมติคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  

                  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกการได้สิทธิลงทุนพัฒนาพ้ืนที่พัฒนาที่ดินบริเวณภูเก็ต 
รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
ตามล าดับ 

                  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๑ เห็นชอบให้องค์การสะพานปลาจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ท่าเทียบเรือภูเก็ต โดยศึกษาและหาความชัดเจน
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถเริ่มด าเนินการประกาศหาผู้ได้สิทธิได้โดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  

                  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามค าองค์การสะพานปลา ที่ ๒๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้ง
คณะท างานโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  

                  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะท างานโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ต ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยสรุปสาระส าคัญในการประชุมดังนี้  

                  ๑.เห็นชอบให้ด าเนินการตามมติ คณะกรรมการองค์การองค์การสะพานปลา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติให้องค์การสะพานปลาด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่อง
หลังจากยกเลิกการได้สิทธิ ทั้ง ๒ บริษัท เห็นควรด าเนินการต่อโดยจัดท าโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ตและขออนุมัติด าเนินการต่อไป  

                  ๒.พิจารณาประเด็นความเห็นและข้อสังเกตตามมติ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคราว
ประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เห็นชอบให้องค์การสะพานปลาจัดท าแผนพัฒนา
พ้ืนที่ท่าเทียบเรือภูเก็ต เรื่องข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา สัดส่วนพ้ืนที่ สาระส าคัญของประกาศ 
TOR ตลอดจนแนวทางในการด าเนินการต่อไป ดังนี้  

                        ๒.๑ ที่ดินพัฒนาจ านวน ๒ แปลง องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการจ้างเหมาส ารวจแนว
พร้อมปักหมุดแสดงแนวเขตพ้ืนที่ เสร็จแล้ว 

                        ๒.๒ จัดท าร่างประกาศค าสั่งองค์การสะพานปลา เรื่องการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินใน
บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  

                        ๒.๓ จัดท าร่าง TOR (เงื่อนไขการเสนอพัฒนาที่ดินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต) ให้สอดคล้อง
กับระเบียบขององค์การสะพานปลา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 



๒.วัตถุประสงค ์

                 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาที่ดินในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยการจัดหาเอกชนเป็นผู้ลงทุน 

                 ๒.๒ เพ่ือให้เกิดการบริหารการจัดทรัพย์สิน เพ่ือหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์    
สูงสุด 

                 ๒.๓ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรยุทธศาสตร์จังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายประเทศ 

๓.เป้าหมายของโครงการ 

                 ๓.๑ สามารถพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

                 ๓.๒ สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

                 ๓.๓ สามารถสร้างรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทนในการด าเนินโครงการตลอดระยะเวลา ๒๐ 
ปี ประมาณ ๒๖๘ ล้านบาท (ยังไม่รวมรายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง) 

๔.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

                 ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๕ (เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๘๕) 

๕.งบประมาณ 

                  เอกชนเป็นผู้ลงทุน 

๖.สถานที่ด าเนินงาน 

                   ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

๗.รายละเอียดโครงการ 

                   เป็นการเสนอโครงการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตั้งอยู่ริม
ถนน ศรีสุทัศน์ ใกล้ทางเข้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ ๑๘๕ ไร่ ตามที่แสดงของเขตไว้ในแผนผัง
แนบท้าย โดยแบ่งพ้ืนที่พัฒนาเป็น ๒ แปลง ดังนี้ 

                                           แปลงที่ ๑ เนื้อท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร่ 

                                           แปลงที่ ๒ เนื้อท่ีประมาณ ๘๕ ไร่ 

                  โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การสะพานปลาซึ่งผู้ลงทุนมี
สิทธิในการบิหารจัดการโครงการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน และเสนอค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ให้กับองค์การสะพานปลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยอาจเสนอเพียงแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งสอง
แปลงก็ได ้

 

 

 



๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                  ๑.ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าและส่งออก 

                  ๒.เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากการบริหารทรัพย์สิน และสามารถสร้างรายได้ให้
องค์กรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 

                  ๓.องค์การสะพานปลามีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริหารจัดการจากทรัพย์สิน 

                  ๔.ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์จังหวัด
และยุทธศาสตร์ประเทศ 

๙.การบริหารจัดการ 

                 การด าเนินโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพ้ืนที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ได้ด าเนินการตามระเบียบ
องค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 
๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


