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อําเภอกะทูสันนิษฐานวานาจะมาจากคําวา "กราบาตู" แปลวา อาวหิน แลวหดลงเปน "กราตู" แลวเปน 
"กราทู" "กระทู" และ"กะทู" ตามลําดับ ในใบบอกเรื่องการปราบอ้ังยี่ของหม่ืนเสมอใจราช (พระยามนตรีสุริ
ยวงศ ชื่น บุนนาค) พ.ศ. 2419 ก็เขียนวา "กะทู" แตตอมาเปลี่ยนเปน กะทู เพ่ือใหมีความหมายใน
ภาษาไทย และคํานี้ก็อาจจะมาจากคําวา "กราซาตู" แปลวา อาวท่ีหนึ่ง ก็ได 

บางก็วาชื่อดังกลาวมาจากภาษาจีนคําวา ลายทู, ไลทู หรือไนทู[ 

ประวัติ 

เม่ือศัตรูเขาโจมตีเมืองถลางแตกในป พ.ศ. 2352 พญาถลางเจะมะเจิมไดยายเมืองถลางจากบานเคียน 
(ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง) มาตั้งท่ีทําการอยูท่ีบานทาเรือ (ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง) แลว บุตรชาย
คือพญาวิชิตสงคราม (แกว)ไปเปนเจาเมืองภูเก็ตอยูท่ีบานเก็ตโฮ (ตําบลกะทู อําเภอกะทู) พระยาวิชิตสงคราม 
(ทัด) ยายเมืองภูเก็ตไปตั้งอยูท่ีบานทุงคาปากคลองบางใหญ เพ่ือเปนคลังแรดีบุกท่ีขนยายมาจากเมืองภูเก็จท่ี
เก็ตโฮและสงไปตางประเทศจากทาเรือท่ีสะพานหิน เมืองภูเก็จท่ีเก็ตโฮเปนลานแรดีบุกท่ีตองใชกุลีจํานวนมาก
เพราะเหมืองแรพัฒนาจากเหมืองบอไปเปนเหมืองหาบ กุลีชาวจีนฮกเก้ียนจึงเขามามากในสมัยรัชกาลท่ี 4 - 5 
เม่ือรัชกาลท่ี 5 ทรงปรับปรุงระบบราชการ ไดแบงเมืองภูเก็จไปเปนอําเภอทุงคาและเมืองภูเก็จบานเก็ตโฮเปน
อําเภอกะทู 

ประชากร 

ประชากรในอําเภอกะทู มีหลายชาติพันธุ มีชาวจีนกลุมตาง ๆ อาศัยอยูจํานวนมาก ชาวจีนกวางตุง 
ไหหลํา ฮกเก้ียน เปอรานากัน(Peranakan) โดยสวนมากเปนชาวจีนฮกเก้ียน และเปอรานากัน ท่ีมาปกหลัก
ฐานอยูเม่ือสมัยเหมืองแรดีบุก และยังมีชาวมอญ ท่ีอาศัยอยูบริเวณปาตองแตมีจํานวนนอยกวาชาวจีน 

 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอถลาง      

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2419
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89#cite_note-1


• ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองภูเก็ต              
• ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองภูเก็ต 

• ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลอันดามัน 

การแบงเขตการปกครอง   

การปกครองสวนภูมิภาค 
อําเภอกะทูแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 3 ตําบล 6 หมูบาน ไดแก   
                                                                                                                        

1. กะทู 
   

(Kathu) 
   

- 
 

2. ปาตอง  

   
(Pa Tong) 

   
- 

 
3. กมลา 

   
(Kamala) 

   
6 หมูบาน 

 

    การปกครองสวนทองถิ่น 

 ทองท่ีอําเภอกะทูประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 แหง ไดแก 

• เทศบาลเมืองปาตอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลปาตองท้ังตําบล 

• เทศบาลเมืองกะทู ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกะทูท้ังตําบล 

• องคการบริหารสวนตําบลกมลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกมลาท้ังตําบล 

จํานวนประชากรใน อําเภอกะทู 

จํานวนหลังคาเรือน :  8,773  หลังคาเรือน    จํานวนประชากร : 33,550 คน 

รหัสไปรษณียของ อําเภอกะทู 

ต.กะทู   83120 

ต.ปาตอง  83150 

ต.กมลา   83120 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tambon_8302.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tambon_8302.png


 

ภารกิจ หนาที่ ตามกฎกระทรวง 

สํานักงานประมงอําเภอกะทู 

อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  พ.ศ. 2563 

สํานักงานประมงอําเภอ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  

(๑) สนับสนุนใหเกิดธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม รวมท้ังกํากับดูแล ใหการประกอบ ธุรกิจ และการ

ประกอบอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐาน ท่ีเก่ียวของ  

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการ

ประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

(๓) จัดทําแผนพัฒนาและฐานขอมูลดานการประมง รวมท้ังประชาสัมพันธ และเผยแพรงานดานการประมง  

(๔) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน และใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการดําเนินการพัฒนาดานการประมง  

(๕) ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง รวมท้ังสงเสริม กระบวนการผลิตใหถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐาน  

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามท่ี กฎหมายกําหนด  

(๗) จัดเก็บเงินคาอากรเครื่องมือทําการประมงและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง  

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   

 
 
 
 
 
 

 



 

ขอมูลผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 
 ขอมูลผูประกอบการดานการประมงจังหวัดภูเก็ต อําเภอกะทู 

ประเภทผูประกอบการ   

     จํานวนโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา -  
     จํานวนผูคาปจจัยการผลิตสัตวน้ํา -  
     จํานวนพอคาคนกลาง ผูรวบรวม แพปลา 11 
     จํานวนสถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน -  
     จํานวนสถานประกอบการหองเย็น -  
     จํานวนสถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง -  
     จํานวนโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ -  
     จํานวนผูนําเขา-สงออกสัตวน้ํา 3 
     จํานวนผูประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ําอ่ืนๆ 

1 
รวม 15 

ขอมูลดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (ทบ.1) 

 

 

ท่ี ชื่อ -  สกุล 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ท่ีอยู เลขทะเบียน 

      เลขท่ี 

หมู

ท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด   

1 นายสําราญ  นอยคงดี 3830100116792 7/12 5 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301117172 

2 นางสมใจ  ขุนแกว 3830200050521 79/2 6 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301117178 

3 นายภิญโญ  พรหมขุนทอง 3860700321974 108/38 7 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301117171 

4 นายวิชิต  แกวประดับ 38302000535598 140/6 6 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301117184 

5 นางสาวอุบล  แจงใจ 3830200059642 49 7 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301017202 

6 นายสมเกียรติ  ชามะสนธ 3830200060161 53/3 7 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301017203 

7 นางเตือนใจ  ศุภวิกรานตกุล 3839900217893 130/11 7 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301017231 

8 

บ.ซีเวฟทรานซิท ไทยแลนด 

จํากัด   2/116   กะทู กะทู ภูเก็ต   

9 นายมานพ ทองแชม 3830200069354 123 7 กะทู กะทู ภูเก็ต  8301017215 

10 นายทวีวัฒน  จิรภิญญารัตน 3839900306951 128/3 7 กะทู กะทู ภูเก็ต 8301017233 



 

วขอมูลการข้ึนทะเบียนผูทําการประมง (ทบ.3 )  
 

 

 

 

 

จจจ00

จจจ000  

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ สกุล เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ท่ีอยู 
จังหวัด กลุมองคกรชุมชน 

    เลขท่ี 
หมู
ท่ี ตําบล อําเภอ 

1 นายศราวุธ  เถาออน 3 8302 00093 09 3 85/128 4 กะทู กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

2 นายจรวน  อยูเย็น 3 8302 00094 39 1 1/4 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

3 นายมุตตาฝา  เตียงนอย 3 8302 00105 84 9 23 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนหาดกะหลมิ 

4 นางพรศร ี เกิดสุข 3 8604 00419 00 6 1/5 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

5 น.ส.ฐิตารีย  สุขโข 3 7799 00059 98 9 17 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

6 น.ส.เครือวัลย  ศรีพิมาย 3 3015 00530 48 6 1/1 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

7 นายสนิท  วองไว 3 8302 00070 57 3 17 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

8 นายสมมาตร  หวานด ี 3 8302 00094 21 9 1/8 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

9 นายวิธร  ขาวรักษา 3 8302 00094 62 6 1/11 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

10 นางพวงเพ็ญ  ดวงขาว 3 8204 00184 61 1 35/1 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

11 น.ส.กนกอร  หวานดี 3 8303 00429 38 7 24 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 



12 นายประพันธ  หวานดี 3 8302 00092 76 3 24 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

13 นายศรัทธา  คําศร ี 1 8604 00009 24 3 32/2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

14 นายประพันธ  กันภัย 3 8303 00168 65 6 48/76 4 
เชิง

ทะเล ถลาง ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

15 นายพรพิทักษ  นันทเพชร 3 8302 00013 60 0 4/8 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

16 นายสมบัต ิ รัตนะดาดาษ 3 2006 00512 19 6 1/7 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

17 นายสุเชษฐ  รัตนะดาดาษ 1 8302 00034 82 1 1/7 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานปาตอง 

18 นายเอกรัตน  อะนะฝรั่ง 1 8302 00031 60 1 38/3 5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

19 นายวีระ ประทีป ณ ถลาง ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๒๙ ๓๑ ๔ 12/10 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

20 นายสุมาน หินนะ ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๑๐ ๕๖ ๗ 32 2 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

21 นายณัฐวุฒิ  เหลาเส็น ๓ ๘๑๐๑ ๐๐๒๕๑ ๘๗ ๘ 28/2 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

22 นายสุทิน ยาด ี ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๒๑ ๔๘ ๘ 78/3  3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

23 นายศิริศักดิ ์ ศรีเดน ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๑๓ ๗๓ ๖ 33/1   2 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

24 นายนิกร  เพ็งสุข ๑ ๘๓๐๒ ๐๐๐๓๑ ๕๘ ๐ 26/11 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

25 นายชรินทร  สัตมัน ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๑๑ ๖๖ ๑ 67/2  3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

26 นายวชิระ  ลาตะหลา ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๓๒ ๐๐ ๕ 33/42   6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

27 นายนพดล  สรอยสน ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๑๑ ๓๕ ๑ 39/4   2 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

28 นายสมหวัง  โกยสกุล ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๑๓ ๖๖ ๓ 85/29  3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

29 นายสัมฤทธ์ิ  หอกซัด ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๐๘ ๖๑ ๙ 10 2 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

30 นายจันทรทวี เถาวจันทร ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๒๙ ๒๖ ๘ 12/6 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

31 นายอุไท  สัตมัน ๓ ๘๓๐๒ ๐๐๑๒๖ ๒๘ ๕ 56 5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

32 นายสะฝ สรอยสน 3 8302 00121 08 9 67/3  4 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

33 นายวิสูตร  สาโศก 3 8302 00112 07 1 71 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

34 นายวีระศักดิ ์ สรอยสน 1 8399 00623 24 1 67/3   4 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

35 นายสรศักดิ ์ เสนทอง 1 8302 00031 56 3 93/38   3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

36 นายชัยรัตน  ไมสะพราว 3 8302 00108 88 1 28/16  1 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

37 นายวราวุธ  ลาภมาก 3 8303 00177 54 0 63/93   5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

38 นายวรรณพงศ เครือแกว 3 8303 00195 58 1 93/43  3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

39 นายสุรวิช  ราหมาน 3 3208 00065 29 0 3/19 5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 



40 นายหงษ  พลอยแสง 3 8399 00444 47 4 34/5   1 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

41 นายพิชัย  ไมสะพราว 3 8302 00126 70 6 61/13   5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

42 นายดิเรก หนูเชต 3 8302 00072 18 5 2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

43 นายวสันต จันเจือ 3 8105 00309 03 2 73/5   3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

44 นายยศวิชญ  เสนทอง 3 8302 00129 12 8 11/3 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

45 นางประคอง ยวงแกว 3 8205 00265 22 1 47/2   5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

46 นายแอบ  เถาวจันทร 3 8302 00129 24 1 12/2 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

47 นายถาวร  กอสุข 3 8204 00185 57 9 93/75  3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

48 นายสอเหล ปกสกุล 3 8302 00119 43 2 47/2  5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

49 นายศิริภาคย  เปนสุข 3 8302 00115 01 1 21/1 1 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

50 นายคมกริช  นามแสง 1 8399 01727 50 3 12/9 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

51 นายสัมพันธ  เช้ือชวด 3 8302 00091 73 2 21/19   6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

52 นายราวี  เลิศวงศหสั 3 8302 00124 06 1 37 5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

53 นายสกล  เพ็งสุข 3 8302 00136 60 4 83/3 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

54 นายสุทัศน  ยาย ี 3 8302 00123 19 7 85 4 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

55 นายประพันธ ปกสกุล 3 8302 00119 42 4 47/1  4 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

56 นายจรินทร  ดุมลักษณ 3 8302 00110 16 8 25 2 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

57 นายนคร  แซหงอ 3 8302 00117 66 9 114 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

58 นายอนุชา ชางเหล็ก 3 8303 00362 73 8 9/19 1 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

59 นายมานพ สาริยา 3 8302 00132 14 5 63/135   5 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

60 นายวราวุธ  สาลิกา 3 8302 00128 75 0 9/19 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

61 นายชาตรี เดนดายัง 3 8302 00117 43 0 112/8 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 

62 นายประจักษ ปกสกุล 3 8302 00120 44 9 60/1 4 กมลา กะทู ภูเก็ต ประมงพ้ืนบานกมลา 
 

 

 

 

 



องคกรชุมชนประมงทองถิ่น 

อําเภอกะทู จํานวน 3 องคกร 

ลําดับ ชุมชน จํานวนสมาชิก 

1 กลุมประมงพ้ืนบานหาดกมลา 58 

2 กลุมประมงพ้ืนบานปาตอง 54 

3 กลุมประมงพ้ืนบานหาดกะหลิม 23 

  รวม 135 
หมายเหตุ ขอมูลองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน ณ เดือนกรกฎาคม 256๔ 

พอจํานวนและพ้ืนที่แหลงน้ําปด 
มีอางเก็บน้ํา จํานวน 1 อาง 

- อางเก็บน้ําบางวาด 

ท่ีตั้ง : ตําบลกะทู  อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต  ขนาดพ้ืนท่ี 723,408.25 ตารางเมตร 

พ้ืนท่ี : 10.20 ลานลูกบาศกเมตรคาคนกลา 



ขอมูลแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบานอําเภอกะทู 

ท่ี 

เจาของเรือ ขอมูลเรือ แรงงานประมงในเรือประมงพ้ืนบาน 

ขอมูลท่ัวไป ท่ีอยูท่ีติดตอได 

ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ แรงงาน 

ขอมูลท่ัวไป 

คํา

นําหนา 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
เลขท่ี หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

คํา

นําหนา 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 นาย สาทิพย  เล็กสาคร 3809800060801 82/1 6 กะทู กะทู ภูเก็ต พูนทรัพยอุดมโชค 635105603 2 นาย อภิเมย พัฒการีย 1839900016174 

                          นาย สุริยา พัฒการีย 3830200051064 

2 นาย อภิทัย แซตัน 3830100236313 114/11 7 กะทู กะทู ภูเก็ต ล.โชคมัจฉา 635101065 1 นาย ณัชพล พลสินธ 1839900507259 

3 นาง รุงนภา แซตัน 3830200134130 114/6 7 กะทู กะทู ภูเก็ต โชครุงนภา   0         

4 นาย สันติชัย สรอยสน 1839900144598 7/2   ปาตอง กะทู ภูเก็ต เบส สันติชัย 635100598 1 นาย ธนากร สรอยสน 1839900229020 

5 นาย สมศักด์ิ เพ็ชรอาวุธ 3800900731670 6/17   ปาตอง กะทู ภูเก็ต นัฐพล 635111484 1 นาย คทาพร คงจําเนียร 1841200032340 

6 นาย มานพ นาลักษณ 3830200102955 22/5   ปาตอง กะทู ภูเก็ต ม.จัสมิน 635102930 1 นาย สวัสด์ิ ทรัพยเจริญ 3830200103617 

7 นาย สัน พวงนุน 3830100111294 9809   ปาตอง กะทู ภูเก็ต มัจานอย 635104194 1 นาย อณัฐ พวงนุน 1839800005006 

8 นาย มุตตาฝา เตียงนอย 3830200105849 23   ปาตอง กะทู ภูเก็ต สุโขทัย 635101722 1 นาย รอเฉด ควนกลา 5839800000279 

9 นาย อนุชา เปนมิตร 1830100004289 18   ปาตอง กะทู ภูเก็ต หลามขาว 635102906 1 นาย บุหรง เปนมิตร 3830200075591 

10 นาย สุรวิช ราหมาน 3320800065290 39/19 5 กมลา กะทู ภูเก็ต โชควรนัน 635106659 2 นาย ชัยรัตน ไมสะพราว 3830200108881 

                          นาย วราวุธ ลาภมาก 3830300177540 

11 นาย ยุทธนา อุดมสุข 1310300008703 64/25 5 กมลา กะทู ภูเก็ต นองพลอย 635102613 1 นาย สุธา ปกสกุล 3830200115968 

12 นาย สรศักด์ิ เสนทอง 
1830200031563 

93/38 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ออแกนโบท 
635111468 

1 นาย 

ขจร

เกียรติ เสนทอง 
1830200034520 

13 นาย สอเหล ปกสกุล 3830200119432 47/2 5 กมลา กะทู ภูเก็ต ส.โดโด 545101260 1 นาย ณัฐวิน ปกสกุล 1839900492723 

14 นาย สะฝ สรอยสน 3830200121089 67/3 4 กมลา กะทู ภูเก็ต ฮาเดีย 635101879 1 นาย สุมาน หินนะ 3830200110567 

15 นาง อารีย 

แซะอาห

ลํา 
3820400136438 

73 2 กมลา กะทู ภูเก็ต ฮาดา 
635109055 

0       
  

16 นาย ชิติพันธ ชิณพันธุ 1839900609191 85/34 3 กมลา กะทู ภูเก็ต นองเนกี้   1 นาย สุคล ชิณพันธุ 3830200112390 

17 นาย มงคล กิอสุข 3820400185528 93/63 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ส.มงคลสมุทร 635107231 0         



18 นาย ศิริศักด์ิ ศรีเดน 3830200113736 33/1 2 กมลา กะทู ภูเก็ต ทวินซี   0         

19 นาย ประจักษ ปกสกุล 3830200120449 60/1 4 กมลา กะทู ภูเก็ต กมลาบีช 635110014 1 นาย นพดล สรอยสน 3830200111351 

20 นาย จรวน อยูเย็น 
3830200094391 

1/4 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ปากบาง 1 535101844 3 นาย สุภกิณห 

ประทุม

กาญจน 
1219800200190 

                          นาย สมคิด ทิมทอง 3830200093531 

                          นาย วิวัฒน นพวงษศิริ 3739900013164 

21 นางสาว ณัฐรินีย อยูเย็น 1830200036573 3/5 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ปากบาง 2 535101967 2 นาย สมมุติ เตียงนอย 3830200135349 

                          นาย ประสิทธ์ิ พวงนุน 1830200001150 

22 นาย จรวน อยูเย็น 3830200094391 1/4 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ปากบาง 3 535101975 2 นาย ทศพล สายระยา 1191200009441 

                          นาย พิเนตร แกนเหล็ก 3830200094472 

23 นาย สมบัติ 

รัตนะดา

ดาษ 
3200600512196 

1/7 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต พรวารี 545101456 2 นาย สุเชษฐ รัตนะดาดาษ 
1830200034821 

                          นาย หนูเรียน ปดถามัย 3431000013830 

24 นางสาว เครือวัลย ศรีพิมาย 3301500530486 1/1 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต โชคอารียวัลย 635106366 2 นาย อพิชาติ เล็มและ 3240300190495 

                          นาย วิรัตน คําศรี 3860400335627 

25 นางสาว เครือวัลย ศรีพิมาย 3301500530486 1/1 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต โชควัลยสวาท 535102125 2 นาย ศรัทธา คําศรี 1860400009243 

                          นาย ประพันธ หวานดี 3830200092763 

26 นาย สุรชาติ เล็มและ 3200400245178 1/1 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต โชคเครือวัลย 565102367 1 นาย ลิพร อยูเย็น 3830200085830 

27 นาย สมมาตร หวานดี 3830200094219 1/8 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ทิตยา 535101755 0         

28 นางสาว ฐิตารีย สุขโข 3779900059989 17 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ฐิตารีย 535101860 1 นาย สนิท วองไว 3830200070573 

29 นางสาว ฐิตารีย สุขโข 3779900059989 17 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ฐิตารีย 2 535102117 1 นาย ศรีวิบูลย ยวนพันธ 1331400076779 

30 นาย วิโรจน สุวิช 3830200085767 68/28 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ตาหนุยนําโชค 535102133 1 นาย สุชาติ สุวิช 1839900106513 

31 นาง พวงเพ็ญ ดวงขาว 3820400184611 35 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต วุนแกว 2 535102141 0         

32 นาง พรศรี เกิดสุข 3860400419006 1/5 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ขวัญแข2 535102078 3 นาย สุริยา เกิดสุข 1830200031415 

                          นางสาว ขวัญแข หวานดี 1830200031962 

                          นาย ดํา นวลจันทร 5839800018348 



33 นาย ศราวุธ เถาออน 3830200093093 15 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ศ.เจเจ 545101341 0         

34 นาย สิทธิศักด์ิ สังขบัว 
3860700253472 

46 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ส.โชคสิทธิศักด์ิ 
  

1 นาย นิพนธ 

พัฒนกิจ

วัฒนา 
3720400654201 

35 นาย สุทัศน แซจิว 3830200087719 6/4 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต สุขชีวา 635110616 0         

36 นาย ดม แกวแจม 3830200073769 41 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ขวัญขาว   0         

37 นาย กุศล ทองบุญ 3920600442469 1/9 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ก.ส.สไบทอง 635103758 1 นาย อดิศักด์ิ ขันธสิริ 3550400269546 

38 นาย วิธร ขาวรักษา 3830200094626 1/11 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ธงชัย 635104851 1 นาย ไพ สุนทร 3240300249821 

39 นาย ประพันธ กันภัย 3830300168656 48/6 4 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต ป.นูนุย 635106358 0         

40 นางสาว ธัญญชล เครือธเนศ 3820100180849 1/2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต - 635108986 1 นาย วรวุฒิ หนูชวย 1819900130911 

41 นาย ธาณีย สุขโข 3779900059971 1/2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต - 635108910 1 นาย มหานนท เหมทานนท 3101700629216 

42 นาง พิมพทอง ตามชู 5830200001837 1/11 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ตามชู 635103718 1 นาย สลิวงค ตามชู 1839900135084 

43 นางสาว กนกอร หวานดี 3830300429387 24 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต เพชรนําโชค 635107176 2 นาย ปยะ หวานดี 3830200092721 

                          นาย สมบูรณ ชูแขวง 3820800157831 

44 นาย พรพิทักษ นันทเพชร 3830200013600 4/8 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต พ.นันทเพชร 635110925 0         

45 นาย สุทิน ยาดี 3830200121488 78/3 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ดาริสสลาม 635102891 0         

46 นาย อนุสร ทองศรี 3830200120937 16/4 6 กมลา กะทู ภูเก็ต บัวตูม 635102922 0         

47 นาย อนุวัฒน ลาภมาก 3830200109640 56/80 4 กมลา กะทู ภูเก็ต นองฟารีดา 635105116 2 นาย ปยศักด์ิ ลาภมาก 3830200109623 

                          นาย นพรัตน ไมสะพราว 3830200108821 

48 นาย ฝาด สรอยสน 3830200121062 67/4 4 กมลา กะทู ภูเก็ต - 635106023 0         

49 นาย ดิเรก หนูเชต 3830200072185 37/1 1 กมลา กะทู ภูเก็ต - 6351110357 0         

50 นาย จิรวัฒน สาโหต 1839900178832 18/1 1 กมลา กะทู ภูเก็ต โชคบางหวาน   0         

51 นาย มาหนาบ สมสมัย 3830200131092 26/1 6 กมลา กะทู ภูเก็ต - 635102914 2 นาย มาหรุด สมสมัย 3830200131106 

                          นาย สิทธิกร บุญศรี 3310401275703 

52 นาย ณัฐวุฒิ เหลาเส็น 3810100251878 28/2 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ควัน 635108059 0         

53 นางสาว สารีนา สําหนาว 1839900384220 25/9 2 กมลา กะทู ภูเก็ต นารเนีย 635107891 1 นาย จรินทร ดุมลักษณ 3830200110168 

54 นาย อาภรณ ดุมลักษณ 3830200110133 25/9 2 กมลา กะทู ภูเก็ต นานาออ 635108326 2 นาย ปฐม สําหลาว 1810390002225 



                          นาย ฮารีฟ เขตเทพา 1900301243646 

55 นาย สุทัศน ยาย ี 3830200123197 85 4 กมลา กะทู ภูเก็ต อลีฟ 635102817 2 นาย ทวิช ยาย ี 3830200113531 

                          นาย ธนวัฒน หมาดกลา 1839900125780 

56 นาย ชาตรี เดนดายัง 3830200117430 112/8 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ช.นางนวล 545101294 0         

57 นาย ประสิทธ์ิ เหมรา 3830200102785 15 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต ลักกี้ 635110323 1 นาย ญีฮารท เหมรา 1839900636148 

58 นาย มารุต ทองยน 3830200104320 4 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต อันดามันซีล 635105679 0         

59 นาย แดน ทองยน 3830200104338 4/2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต แดนรุงเรือง 635104217 0         

60 นาย ยุทธพงษ นาลักษณ 1839900306938 176/17 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต - 6351110331 0         

61 นางสาว ศุภาพิชญ สุนทร 5839800000546 1/12 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต โชคอันดา 635110640 1 นาย ธีรยุทธ สุนทร 1839900379099 

62 นาย วุฒิพงษ เรืองรัตน 3830200094120 1/10 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต นงนภัส 595105183 1 นาย ศิริโรจน ลาแกง 2839800000975 

63 นาย วรรณพงศ เครือแกว 3830300195581 93/43 3 กมลา กะทู ภูเก็ต ท พรพอแม 1 595105248 1 นาย สุพรรณ กันภัย 3830300099000 

64 นาย จันทรทวี 

เถาว

จันทร 
3830200129268 

12/6 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ส.สุรี 
635101942 

1 นาย ประวิทย นามแสง 
3411000174426 

65 นาย สุเทพ แซจิว 3830200087701 153/5 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต - 635110276 0         

66 นาย พิชัย 

ไมสะ

พราว 
3830200126706 

61/13 5 กมลา กะทู ภูเก็ต เม็ดทีม 
635110349 

2 นาย อาซีด ไมสะพราว 
3830200126722 

                          นาย อดุลย งาแกว 3830200127478 

67 นาย รุงโรจน ขวัญยืน 3830200115305 93/7 3 กมลา กะทู ภูเก็ต อรวรา วารี 545101511 1 นาย ปญญา พรหมจันทร 3830200117740 

68 นาย ซาฝอี หมาดกลา 
3830200128547 

154/4 - สมนึก กะทู ภูเก็ต อันดามัน ซีแมน 
635106853 

1 นาย 

ณรงค

ฤทธ์ิ สรอยสน 
1839900175990 

69 นาย วราวุธ สาลิกา 3830200128750 9/19 6 กมลา กะทู ภูเก็ต ตัสนีม 1 545101252 0         

70 นาย โยธิน ทองยน 1839900165447 4/2 - ปาตอง กะทู ภูเก็ต แดนรุงเรือง 2 635104217 0         

71 นาย นคร แซหงอ 3830200117669 114 3 กมลา กะทู ภูเก็ต เจ็ดพ่ีนอง 6351111010 1 นาย จํานง ราเขตร 3830200117511 

 

 

 



 

                   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

                            ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยหลัก)     

                     นายณัฐพงศ สาริยา  ม.5 ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต 

 

ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยเครือขายดานการประมง)  จํานวน 6 ศูนย 

ลําดับท่ี 
คํานําหนา

ชื่อ 
ชื่อ-สกุล 

ท่ีตั้งศูนยเครือขายดานการประมง 
กิจกรรมดานการประมง 

เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 นาย สําราญ นอยคงดี 7/12 5 กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
2 นางสาว อุบล แจงใจ 49 ๗ กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 
3 นาง สมใจ ขุนแกว 79/2 6 กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต บอดิน 

4 นาง เตือนใจ ศุภวิกรานตกุล 130/11  7 กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

5 นาย มานพ ทองแชม 137/2 7 กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน 

6 นาย ทวีวัฒน จิรภิญญาวัฒน 128/3 7 กะทู กะทู ภูเก็ต การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 



 

 ผเู         

 

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                                                                                                                            

 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ํา 
1.พัฒนาหรอืปรบัเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง  
แจกจายเครื่องมือ - อวนป ู
   - อวนปลาลัง 
 

 

ลําดับ รายชื่อองคกร

ชุมชนประมง

ทองถ่ิน 

สมาชิก 

(จํานวน) 

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(กิจกรร

ยอย) 

งบประมาณ 

(รวม) 

วันท่ีโอน

เงิน 

ดําเนิน

กิจกรรม

แลวเสร็จ

เม่ือวันท่ี 

1 องคกรชุมชน

ประมงทองถ่ิน

กลุมประมง

พ้ืนบานปาตอง 

54 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับ

สัตวนํ้า 

1.พัฒนาหรือปรับเปลี่ยน

เครื่องมือทําการประมง 

 

100,000 

 

100,000 

13 ส.ค. 63 1 ก.ย. 63 



 

 

 องคกรชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานปาตอง กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตวน้ําพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
เครื่องมือทําการประมงท่ีใชเครื่องมือประมงท่ีถูกกฎหมาย สามารถจับสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และทําใหสมาชิกในกลุมองคกรฯ มีรายไดเพ่ิม ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดดําเนินการแลวเสร็จ 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
           โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน)              
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 

ลําดับ รายชื่อองคกร

ชุมชนประมง

ทองถ่ิน 

สมาชิก 

(จํานวน) 

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(กิจกรรยอย) 

งบประมาณ 

(รวม) 

วันท่ีโอน

เงิน 

ดําเนิน

กิจกรรม

แลวเสร็จ

เม่ือวันท่ี 

1 กลุมประมงพ้ืนบาน

หาดกะหลิม 

23 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

ประมง                               

1.สนับสนุนอุปกรณซอมแซม

เครื่องมือทําการประมงและ

เรือประมง 

100,000 100,000    มี.ค.6๔   พ.ค.6๔ 



 

 
 

 

 

องคกรชุมชนประมงทองถ่ินกลุมประมงพ้ืนบานหาดกะหลิม กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง สนับสนุนอุปกรณซอมแซมเครื่องมือทํา
การประมงและเรือประมง เพ่ือใหสมาชิกในกลุมลดคาใชจายในการจางงานจากตางถ่ิน ไดดําเนินการแลวเสร็จ เม่ือ 
พฤษภาคม 256๔ 
 

พ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา มี 3 แปลง 

แปลงท่ี 1 แนวปะการังอาวปาตองตอนเหนือ (บริเวณปลายแหลมแดง- ปลายแหลมยมดิ่ง) 

แปลงท่ี 2 แนวปะการังอาวปาตองตอนใต ชวงท่ี 1 (บริเวณปากคลองปากบาง จนจรดแหลมคอใสรอด) 

แปลงท่ี 3 แนวปะการังอาวปาตองตอนใต ชวงท่ี 2 (หาดเลหัวนอนจนจรดแหลมไมงาว) 

สัตวน้ําจากการทําประมงพ้ืนบาน 

ปลาเศรษฐกิจ เชน ปลาเกา  ปลามง ปลาทู  ปลาสีกุนตาโต ปลากระบอก ปลาเสียด ปลาหางแข็ง 

ปู เชน ปูมา และ หมกึ เช่น หมึกกระดอง 
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