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อำเภอเมืองภูเก็ต 

 
“เมืองแห่งบารมีหลวงพ่อแช่ม เจิดแจ่มไขมุ่กภูเก็ต สวยเด็ดหาดทรายสีทอง เนืองนองวัฒนธรรม เด่นล้ำอาหารทะเล 

และพื้นเมือง ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก” 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมอืงภูเก็ต 
 ความเป็นมาของอำเภอ 
  ความเป็นมา อำเภอเมืองภูเก็ตเดิมใช้ชื่อว่า เมืองภูเก็จ เป็นเมือง 1 ใน 8 หัวเมืองภาคใต้ฝั่งทะเล
ตะวันตก ปรากฏชื่อเมืองภูเก็จในปลายกรุงศรีอยุธยา  มีบริเวณเมืองอยู่อยู่ที่บ้านเกาะแก้ว  บ้านบางคู บ้านสะปำ 
ต่อมาในปลาย ร.4 ได้มีการย้ายเมืองภูเก็จมาที่บ้านทุ่งคาปากคลอกบางใหญ่ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งแรด่ีบุก  
ที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอทุ่งคา ตามชื่อบ้านที่ตั้งอำเภอ เมืองภูเก็จเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เพราะโลกต้องการแร่ดีบุก มีการลงทุนด้านการค้าเหมืองแร่ในภูเก็ต ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ตเจริญ
มั่งคั่ง หลังจากมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประมาณ 6 ปี (พ.ศ.2481) ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจาก
อำเภอทุ่งคา เป็นอำเภอเมืองภูเก็ต อีกครั้ง 
 คำขวัญอำเภอ 
  คำขวัญอำเภอเมืองภูเก็ต “เมืองแห่งบารมีหลวงพ่อแช่ม เจิดแจ่มไข่มุกภูเก็ต สวยเด็ดหาดทราย 
สีทอง เนืองนองวัฒนธรรม เด่นล้ำอาหารทะเลและพ้ืนเมือง ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก” 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
        1) ที่ตั้ง 
 อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นหนึ่งในสามอำเภอและอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางบก ประมาณ 867 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 สายเพชรเกษม และทางหลวงหมายเลข 402 
สายโคกกลอย-ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12/14 ชั่วโมง ทางอากาศ ประมาณ 688 กิโลเมตร ใช้เวลาบิน 
1 ชั่วโมง 10 นาที พ้ืนที่ทั้งภูเก็ตประกอบด้วยที่ราบสูงครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเล 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอถลาง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวพังงา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามันและอำเภอกะทู้ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตมี พื้นที่เป็นภูเขา มีลักษณะซับซ้อนตลอดแนวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาท่ีสูงที่สุด คือยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 529 เมตร ลักษณะพ้ืนที่ร้อยละ 30 เป็นที่ราบ พ้ืนที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน 
ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 
 
 

 
    มีอาณาเขตตดิต่อ ดังนี้ 

                    ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอถลาง 
                    ทิศใต ้       ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
                    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่าวพังงา 
                    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 

                 และอำเภอกะทู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่น และชุ่มชื้น
ตลอดปี มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ ่มตั ้งแต่เดือนเมษายน ถึง  
พฤศจิกายน และฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคม     
โดยเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ 33.4 เซลเซียล และเดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ำสุด คือ 22 เซลเซียล 
  2) การปกครอง 
  อำเภอเมืองภูเก็ต แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน 26 ชุมชน โดยมีพ้ืนที่การ
ปกครอง อยู่นอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 6 ตำบล คือ ตำบลรัษฎา,ตำบลวิชิต,ตำบลเกาะแก้ว,ตำบลฉลอง,
ตำบลราไวย์และตำบลกะรน อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ  
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หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
    - เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่การบริหาร 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดใหญ่ และตำบล

ตลาดเหนือ  
    - เทศบาลตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ 

เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลกะรน  
    - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   
ประชากร 

  (1) จำนวนประชากรชาย 115,711 คน จำนวนประชากรหญิง 132,044 คน รวม 247,755 คน 
จำนวนครัวเรือน 149,731 ครัวเรือน 
 

รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ข้อมูล ของวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 
ตำบล บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
วิชิต 34,795 24,316 27,623 51,939 
รัษฎา 30,512 22,497 25,170 47,667 

เกาะแก้ว 11,604 7,847 8,759 16,606 
ฉลอง 18,997 12,626 14,418 27,044 
ราไวย์ 19,521 8,721 9,869 18,590 
กะรน 7,571 3,863 4,290 8,153 

ตลาดใหญ่ 16,082 35,841 41,915 77,756 
ตลาดเหนือ 10,649 

 

 การคมนาคม 

 การคมนาคมทางน้ำ อำเภอเมืองภูเก็ต มีท่าเรือน้ำลึก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 
บริเวณอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจำนวนท่าเทียบเรือ
เพ่ือรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป  ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสำราญ/กีฬา ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ  ท่าเทียบเรือประมง  ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งท่าจอดเรือของเอกชน 
(MARINA) ซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และเกาะต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก 
ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในพื้นที่ ดังนี้   

    - ตำบลเกาะแก้ว ได้แก่ ท่าเทียบเรือแหลมหิน โบ๊ทลากูนมารีน่า (The boat lagoon marina) 
และ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket marina) 

    - ตำบลรัษฎา ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ท่าเทียบเรือรัษฎา 
ท่าเรือสินแสงรัตน์ ท่าเรือเจียรวานิช ท่าเรือไอซ์แลนด์ฮอปเปอร์ 

   - ตำบลวชิิต ได้แก่ ท่าเทียบเรือศุลกากร ท่าเรือภูเก็ต ท่าเทียบเรือตรวจการณ์ 

   - ตำบลฉลอง ได้แก่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
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สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต 
ข้อมูลที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 

หมายเลขโทรศัพท์ 061 176 1155  

อีเมลล์  thongsomboon.prasert@gmail.com 

 

 
 

 

  

mailto:thongsomboon.prasert@gmail.com
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อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 
สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 

ประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)     1 อัตรา 
ผู้ช่วยประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)     1 อัตรา 

 
บุคลากรของสำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต 

    

 

            
        นายประเสริฐ ทองสมบูรณ ์

ประมงอำเภอเมืองภูเกต็ 
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
นางสาวพิชามญช์ุ คมขำ 

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองภเูก็ต 
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบตัิงาน) 
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ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎกระทรวงและผังกรอบโครงสร้าง 

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 

อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

สํานักงานประมงอําเภอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

(๑) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงท่ีเหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแล ให้การประกอบ ธุรกิจ และการ 
     ประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน ที่เก่ียวข้อง  
(๒) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมง 
     และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(๓) จัดทำแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานด้านการประมง  
(๔) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง  
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม กระบวนการผลิตให้ถูก 
     สุขลักษณะตามมาตรฐาน  
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่ กฎหมายกำหนด  
(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง  
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จงัหวัดภเูก็ต 

ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟัก อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 92 ฟาร์ม 
- จำนวนฟาร์มเลี้ยง ทั้งหมด 55 ฟาร์ม 
 

ที ่ พ้ืนที่ ชื่อเกษตรกร/ชื่อนิติบุคคล 
เลขทะเบียนฟาร์ม/

เลขทะเบียนโรง
เพาะฟัก 

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

จำนวน
ฟาร์ม 

1 เกาะแก้ว แหลมหิน 3 8301112151 1839900011440 1 

2 เกาะแก้ว ที.เจ.ฟาร์มปลา 8301112099 3820800172776 1 

3 เกาะแก้ว นายประชัน ภผูา 8301000039 3830100009970 2 

4 เกาะแก้ว นายประชัน ภผูา 8301017228 3830100009970   

5 เกาะแก้ว แหลมหิน 8301111179 3830300263004 1 

6 เกาะแก้ว ลิขิตฟารม์ 8301000020 3839900405851 1 

7 เกาะบอน นายเกรียงศักดิ์ แซ่อึ๋ง 8301000368 5839900021138 1 

8 เกาะมะพร้าว ที.เจ.ฟาร์มปลา 8301112101 3830100011575 1 

9 ฉลอง ปุ๋ยฟาร์มปลาดุก 8301112195 1839900093241 1 

10 ฉลอง ศุภกร ถาวรว่องวงศ์ 8301017232 3100602566758 1 

11 ฉลอง นายชูชาติ เกตุหอม 8301017234 3260300223938 1 

12 ฉลอง นายจิรพล แซซ่ี ้ 8301117183 3830100162328 1 

13 ฉลอง นายจำเนียร นาคดำ 8301117188 3830100228311 1 

14 ฉลอง นายธนิต ทองรักษา 8301112200 3830100323658 1 

15 ฉลอง ณรงค์ คุร ุ 8301017209 3830200079783 1 

16 ฉลอง นพมิตรฟารม์ 8301112210 3839900153941 1 

17 ฉลอง นางสาวนวลจิรา ลลีาศิลปศาสน ์ 8301017195 3839900231659 1 

18 ฉลอง คุณสงัด 8301017223 3839900298958 1 

19 รัษฎา บริษัท ภูเก็ตเปา๋ฮื้อฟารม์ จำกัด 8301000002 0835545004648 2 

20 รัษฎา 2T - Farm 8301001042 3120100449828 1 

21 รัษฎา นายบุญส่ง ด่านลำมะจาก 8301017239 3350800407107 1 

22 รัษฎา มงคล พันธุ์สุวรรณ 8301017235 3820400024354 1 

23 รัษฎา จำรัส 8301112120 3830100284857 1 

24 ราไวย ์ บริษัท อีโก้ อควาคัลเจอร์ เอเซีย จำกัด 8301117174 0835557005989 2 

25 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 2 8301017197 3101801319484 11 

26 ราไวย ์ นายนิคม สุจจิตรจ์ูล 8301112143 3830100127034 1 

27 ราไวย ์ นายสายณัห์ โกอยกอบกาญจน ์ 8301112137 3830100170924 1 
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ที ่ พ้ืนที่ ชื่อเกษตรกร/ชื่อนิติบุคคล 
เลขทะเบียนฟาร์ม/

เลขทะเบียนโรง
เพาะฟัก 

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

จำนวน
ฟาร์ม 

28 ราไวย ์ นายวัชรินทร์ ไกรทัศน ์ 8301112142 3830100209804 1 

29 ราไวย ์ นายประดิษฐ์ อารามรักษ ์ 8301112141 3830100217343 1 

30 ราไวย ์ นายสมเกียด หลักฐาน 8301112140 3830100220352 1 

31 ราไวย ์ บูรพานอเพลียส3 8301112207 5579990003811 3 

32 ราไวย ์ ฟาร์มไขมุ่กเกรียงศักดิ ์ 8301000369 5839900021138 1 

33 วิชิต นายบุญเสริฐ ยานยนต ์ 8301112172 1839900099134 1 

34 วิชิต นายเฉลมิพล มุขด ี 8301112171 1839900249586 1 

35 วิชิต นางสมฤทธ์ิ ครองยุต ิ 8301112121 3340400423890 1 

36 วิชิต น.ส.นิภาพร ครองยุต ิ 8301112122 3340400423903 1 

37 วิชิต น.ส.ณชารินทร์ ครองยุต ิ 8301112169 3340400423938 1 

38 วิชิต นายอภิชาติ เชืื้อนุ่น 8301112129 3601000287962 1 

39 วิชิต รวมสินปูนา ฟาร์ม 8301017237 3670500145139 1 

40 วิชิต นางอาภรณ์ อ๋องบุตร 8301112176 3810500342111 1 

41 วิชิต นายสมชาย รงค์รัตน ์ 8301112128 3820200073645 1 

42 วิชิต นายศิริ ชัยวิรัชติกลุ 8301112131 3830100160431 1 

43 วิชิต นายสินชัย ห้วยอำพัน 8301112166 3830100340676 1 

44 วิชิต นายสมบรูณ์ วาร ี 8301112134 3830300342559 1 

45 วิชิต นายชัยสิทธ์ิ ซื่อสกุลไพศาล 8301112126 3839900106544 1 

46 วิชิต นายพิภพ ยานยนต ์ 8301112173 3839900112218 1 

47 วิชิต นายเธียรสิน มงคลนิธเิสถียร 8301000089 3839900304133 1 

48 วิชิต นายชัยพิทักษ์ กาลมุล 8301112127 3839900307531 1 

49 วิชิต นายกสิกร จมูครอง 8301112123 3839900308945 1 

50 วิชิต นายสิทธิพงศ์ จูมครอง 8301112124 3839900308961 1 

51 วิชิต เบ็ญจพันธ์ฟารม์ 8301112209 3839900412742 1 

52 วิชิต นายสุชาติ ชิดไชย 8301112135 3930100036291 1 

53 วิชิต นายณัฐนันท์ อินต๊ะจักร 8301112130 5560790000101 1 

54 ศรีสุนทร โชติเกษมสิทธ์ิ 8301112201 1839900250355 1 

55 ศรีสุนทร ฟาร์มท่าเรือ 8301112164 5571200005933 1 
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- จำนวนโรงเพาะฟัก ทั้งหมด 37 ฟาร์ม 

ที ่ พ้ืนที่ ชื่อเกษตรกร/ชื่อนิติบุคคล 
เลขทะเบียนฟาร์ม/

เลขทะเบียนโรง
เพาะฟัก 

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

จำนวน
ฟาร์ม 

1 ฉลอง นอร์ธซีฟาร์ม 2 8302112117 1839900333609 1 

2 ฉลอง บิ๊กฟาร์ม 8302112145 3801200012892 1 

3 ฉลอง INSHRIMP 8302112096 3820100158941 1 

4 รัษฎา บริษัท ภูเก็ตเปา๋ฮื้อฟารม์ จำกัด 8302000001 0835545004648   

5 ราไวย ์
บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 
ฟาร์มพรหมเทพ 8302000849 0107537000246 

2 

6 ราไวย ์
บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำกดั 
(มหาชน) ฟาร์มพรหมเทพ 2 8302001129 0107537000246 

  

7 ราไวย ์ พี.พี.เค แฮชเชอรี่ 1 8302112090 0825555000114 2 

8 ราไวย ์ พี พี เค แฮชเชอรี่ 2 8302112091 0825555000114   

9 ราไวย ์ บริษัท อีโก้ อควาคัลเจอร์ เอเซีย จำกัด 8302006112 0835557005989   

10 ราไวย ์ เจริญโชคทวีกิจรุ่งเรือง 8302006144 1829900106408 1 

11 ราไวย ์ เบญจมาศ แฮชเชอรี ่ 8302006143 1839900218664 1 

12 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 4 8302001121 3101801319484   

13 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร ์ 8302111403 3101801319484   

14 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 1 8302111404 3101801319484   

15 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 3 8302111406 3101801319484   

16 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 5 8302111407 3101801319484   

17 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 7 8302111408 3101801319484   

18 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 9 8302111410 3101801319484   

19 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 11 8302112009 3101801319484   

20 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 14 8302112021 3101801319484   

21 ราไวย ์ ไทยแปซิฟิก 15 8302112032 3101801319484   

22 ราไวย ์ คิวซีแฮทเชอรี ่ 8302000159 3209900181258 1 

23 ราไวย ์ เชน แฮทเชอรี่ 8302000092 3260100446879 3 

24 ราไวย ์ เชน แฮทเชอรี่ 8302001147 3260100446879   

25 ราไวย ์ เชน แฮทเชอรี่ 8302111374 3260100446879   

26 ราไวย ์ เก็บทรัพย ์2 8302112048 3501600199968 1 

27 ราไวย ์ ราไวย์ฟาร์ม 8302112114 3820100158941 1 

28 ราไวย ์ ส. อารีรอบ ฟารม์ 8302112111 3830100252262 1 

29 ราไวย ์ ธีระยุทธ ไบโอ ฟารม์ 8302000093 3830200045536 1 
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ที ่ พ้ืนที่ ชื่อเกษตรกร/ชื่อนิติบุคคล 
เลขทะเบียนฟาร์ม/

เลขทะเบียนโรง
เพาะฟัก 

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

จำนวน
ฟาร์ม 

30 ราไวย ์ นายวินัย ว่องอาวัชนาการ 8302000163 3839900468292 1 

31 ราไวย ์ นุสราฟาร์ม 8302000179 3900700635404 1 

32 ราไวย ์ บูรพานอเพลียส 4 8302006125 5579990003811   

33 ราไวย ์ บูรพานอเพลียส 4 8302006126 5579990003811   

34 ราไวย ์ ชลลดา ฟารม์ 1 8302112044 8571584104881 2 

35 ราไวย ์ ชลลดา ฟารม์ 2 8302112046 8571584104881   

36 วิชิต S.T.N.ฟาร์ม 8302000611 3260100450060 2 

37 วิชิต S.T.N(ฟาร์ม2) รัตนชัย นิยมศรีสมศักดิ ์ 8302006137 3260100450060   
 

หมายเหตุ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) อำเภอเมืองภูเก็ต 
 

ประเภทการจดทะเบียน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล จำนวนสถานประกอบการจดทะเบียน 

184 49 233 
 

ประเภทผู้ประกอบการ จำนวน 
จำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ 3 

จำนวนผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ 1 

จำนวนพ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม แพปลา 173 

จำนวนสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 14 

จำนวนสถานประกอบการห้องเย็น 4 

จำนวนสถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 9 

จำนวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 4 

จำนวนผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 49 

จำนวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่นๆ 4 

รวม 261 
 

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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ข้อมูลการข้ึนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3 )  
 การข้ึนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ 3) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ทำการประมงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอเมืองภูเก็ต ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ทั้งหมด 1,441 ราย  

หมายเหตุ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ณ เดือนสิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ทำการประมง 

 

ด้านหน้า 

 

ด้านหลัง 
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ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของอำเภอเมืองภูเก็ต 
หอยมุก 

อำเภอเมืองภูเก็ต มีการเพาะเลี้ยงหอยมุก 2 ฟาร์ม ได้แก่  
- บริษัทภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด สถานที่ตั้งฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

    

      

 

- ฟาร์มไข่มุกเกรียงศักดิ ์สถานที่ตั้งฟาร์ม หมู่ 8 อ่าวยน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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กุ้งมังกรเจ็ดสี 
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   ปลาช่อนทะเล        ปลามง  

 

      

         ปลากะพงขาว         ปลาเก๋า 

 

              

หอยแมลงภู่ 
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จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำจืด 

จำนวน ๔ แห่ง 
๑. ขุมน้ำซอยรุ่งระวี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพ้ืนที่ 26,988.37 ตารางเมตร 
๒. ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาด

พ้ืนที่ 25,821.94 ตารางเมตร 
๓. ขุมน้ำเข้งหงวน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพ้ืนที่ 72,393.90 ตารางเมตร 
๔. ขุมน้ำสวนสาธารณะฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพ้ืนที่ 24,193.50 ตาราง

เมตร 

จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำปิด 

- อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ 
ที่ตั้ง : ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
พ้ืนที่ : 4.31 ล้านลูกบาศก์เมตร 

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด 

- วัดลัฏฐิวนาราม ตั ้งอยู ่เลขที่ 53 บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู ่ที ่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง                
จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที ่ 20 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ         
ทิศตะวันตกติดต่อกับท่ีนาชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับคูน้ำ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) 
 

นายสัญญา หิรัญวดี หมู่ที่ 5  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
กิจกรรมหลัก : พืชผักปลอดภัย 
ประเภทกิจกรรม : การเลี้ยงปลากินพืช ขนาดบ่อ ๒๕ ตร.ม. การเลี้ยงกบ ขนาดบ่อ ๒๔ ตร.ม. 
 

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดภูเก็ต ศูนย์เครือข่ายรายเก่า ประจำปี 2560 – 2563 จำนวน 5 ศนูย์   
  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 

กิจกรรมด้านการประมง 
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นายวรวิทย์ คุ้มบ้าน 55 ๕ เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืช 

2 นางสมฤทธิ์ ครองยุติ  ๑ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชัง 
3 นายนิคม สุจจิตต์จูล ๒/๒๙ ๒ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชัง 
4 นายจำรัส ภูมิภูถาวร ๙/๙ ๓ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืช 
5 นายริย่า จงรักษ์ 5/40 ๓ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืช 
6 นายณรงค์ คุรุ 67/78 7 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืช 

 

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดภูเก็ต ศูนย์เครือข่ายรายใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 1 ศูนย ์  
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 

กิจกรรมด้านการประมง 
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นายชูชาติ เกตุหอม 1/1 ๕ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืช 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2564
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จำนวนเรือที่ทำการประมง อำเภอเมืองภูเก็ต 

 เรือประมงพาณิชย์ 
 ข้อมูลเรือทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 – 2564 จำนวน 337 ลำ 

ชนิดเครื่องมือ จำนวน (ลำ) 
อวนลากคู่ 94 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ 67 
อวนล้อมจับ 31 
อวนล้อมจับปลากะตัก 6 
อวนครอบปลากะตัก 26 
อวนครอบหมึก 16 
ลอบปลา 9 
ลอบปู 4 
ลอบหมึก 3 
เบ็ดราว 2 
แผงยกปูจักจั่น 1 
เรือปั่นไฟ 77 
อวนติดตา 1 

รวม 337 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ กรกฎาคม 2564 
 

 

เรือประมงชายฝั่ง (พ้ืนบ้าน) 
- จากฐานข้อมูล ปี 2564 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเรือประมงชายฝั่ง จำนวน 1,559 ลำ 

- จำนวนเรือประมงชายฝั่ง อำเภอเมืองภูเก็ต 953 ลำ 
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ท่าเทียบเรือประมง  

ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สำหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น จำนวน 6 ท่า พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต 4 ท่า 
พื้นที่อำเภอถลาง 2 ท่า  

 - ท่าเทียบเรือคลองมุดง 
 - แพแสงอรุณภูเก็ต 2  
 - ส. ธนาวุธชัยนาวี 
 - ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย 

 ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 11 ท่า 
  - แพ ป.พิชัยนาวา 
  - แพแสงอรุณภูเก็ต  
  - แพปลาโชคทวีภูเก็ต 
  - แพปลาสินไพบูลย์ชัย 
  - หจก. ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 
  - แพปลาชัยทวีกิจ 
  - เรืออ๋องเจริญกิจ 
  - ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
  - โชคภานุชิต 
  - ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 
  - แพปลาก้องสมุทร 
 
เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ อำเภอเมืองภูเก็ต มีจำนวน 1 แปลง ได้แก่ 

- ทะเลบริเวณแหลมพันวา เกาะโล้น , เกาะฮี และเกาะแวว เขตพื้นที่ หมู่ 7,8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่หน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

ที่มารูปภาพ : https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/10346  

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/10346


19 
 

 



20 
 

 

 

  



21 
 

 

 

  



22 
 

 

กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ประกาศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งทะเลของจังหวัดภูเก็ต  ตามมาตรา 77 ประกาศ
ทั้งหมด 9 ต ำบล ได้แก่ ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว ตำบลป่าคลอก และตำบลศรีสุนทร ตำบลเกาะแก้ว               

ตำบลรัษฎา ตำบลวิชิต ตำบลราไวย์ และตำบลฉลอง 

พื้นที ่เขตการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี ้ยงกุ ้งทะเลของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 
354,191 ไร่ พร้อมระบุเขตการปกครอง 

 - อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว พื้นที่ 30,000 ไร่ , ตำบลรัษฎา พื้นที่  23,994 ไร่ , ตำบลวิชิต 
พ้ืนที่ 35,000 ไร่ , ตำบลฉลอง พ้ืนที่ 15,625 ไร่ , ตำบลราไวย์ พ้ืนที่ 23,750 ไร่ รวม 128,369 ไร่ 
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กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ในกระชัง ประกาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 
77 ประกาศ ทั้งหมด 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ อำเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต และตำบลไม้ขาว ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่รวม 960 ไร่ จำนวน 
7 แปลง 

พื้นที่ประกาศเขตการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุมในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน    
อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ 466 ไร่ ได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว พื้นที่ 198 ไร่ , ตำบลวิชิต พื้นที่ 2.2 ไร่  ตำบลฉลอง 
พ้ืนที่ 238 ไร่ ตำบลฉลอง พื้นที่ 28 ไร่  

อ่าวสะปำ ตำบลเกาะแก้ว  พ้ืนที่ 101 ไร่ 
เกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว  พ้ืนที่ 97.9 ไร่ 
เกาะตะเภาใหญ่ ตำบลวิชิต พ้ืนที่ 2.2 ไร่ 
อ่าวฉลอง ตำบลฉลอง  พ้ืนที่ 237.6 ไร่ 
เกาะทะนาน ตำบลราไวย์  พ้ืนที่ 54.8 ไร่ 
เกาะโหลน ตำบลราไวย์  พ้ืนที่ 22.6 ไร่ 
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กำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
ประกาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 ประกาศเขตการเพาะเลี ้ยงสัตว ์น ้ำควบคุมในที ่จ ับสัตว ์น ้ำซึ ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน              
ตามมาตรา 77 ประกาศ ทั้งหมด 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต และตำบลไม้ขาว 
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่รวม 298 ไร่ จำนวน 21 แปลง 

พื้นที่ประกาศเขตการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุมในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน    
อำเภอเมืองภูเก็ต พ้ืนที่ 276 ไร่ ได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว พ้ืนที่ 231 ไร่ , ตำบลวิชิต พื้นที่ 45 ไร่ 
 อ่าวสะปำ ตำบลเกาะแก้ว   พ้ืนที่ 101 ไร่ 
 เกาะรังใหญ่ ตำบลเกาะแก้ว  พ้ืนที่ 32.1 ไร่ 

เกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว  พ้ืนที่ 98 ไร่ 
อ่าวยน ตำบลวิชิต   พ้ืนที่ 45 ไร่ 
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สรุปเกษตรกรผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
ตามมาตรา 175   

 
ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามคำขอ ทั้งหมด 87 ราย  

ออกใบอนุญาตฯ ทั้งหมด 64 ฉบับ  
- ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง จำนวน 61 ราย  
- ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะล จำนวน 3 ราย 
 
หมายเหตุ ตามที่จดแจ้งอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน  81 ราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จดแจ้ง มาตรา 175 

ทั้งหมด 81 ราย 

ไม่มายื่นขอ

ใบอนุญาตฯ  

29 ราย 

ยื่นขอใบอนุญาตฯ 

52 ราย 
ออกใบอนุญาตฯ 

26 ราย 

ไม่อนุญาตฯ 

26 ราย 

เสียชีวิต 3 ราย 

เลิกเลี้ยง 26 ราย 

ประเภทการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำในกระชัง 25 ราย 

ประเภทการเพาะเลี้ยง

หอยทะเล 1 ราย 
ประเภทการเพาะเลี้ยง

หอยทะเล 3 ราย 

ประเภทการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำในกระชัง 23 ราย 

นอกเขตประกาศฯ 

16 ราย 

ไม่มีกระชัง 7 ราย 
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การออกใบอนุญาตผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   

จำนวนผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งหมด 87 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  จำนวน 80 ราย 

2. ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล จำนวน 7 ราย  
 

ออกใบอนุญาตฯ จำนวน 64 ฉบับ  
- ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  จำนวน 61 ราย 

- ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  จำนวน 3 ราย  
ไม่อนุญาตฯ จำนวน 23 ราย 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มายื่นขอรับ

ใบอนุญาตฯ

ทั้งหมด 87 ราย 

อนุญาตฯ 64 ราย 

ไม่อนุญาตฯ 23 ราย 

ประเภท             

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในกระชัง 61 ราย 

6 

ประเภท               

การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

3 ราย 

นอกเขตประกาศฯ 20 ราย ยกเลิกคำขอ 3 ราย 

จดแจ้งตาม     

ม.175  

26 ราย 

รายใหม่  

38 ราย 
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องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน  28  องค์กร แบ่งเป็น 4 ประเภท  

1. ด้านประมงทะเลชายฝั่ง      20 องค์กร 
2. ด้านประมงทะเลนอกชายฝั่ง  3  องค์กร 
3. ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  3  องค์กร 
4. ด้านประมงแปรรูปสัตว์น้ำ     2  องค์กร 
 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านประมงทะเลชายฝั่ง 20 องค์กร  

ลำดับ ชุมชน จำนวนสมาชิก 

1 ชุมชนประมงพ้ืนบ้านน้านใต้สะพาน 26 

2 กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านเกาะโหลน 34 

3 ประมงพ้ืนบ้านคลองมุดง บ้านบ่อแร่ 25 

4 กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านบางเหนียว 23 

5 กลุ่มทำการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ 65 

6 ประมงพ้ืนบ้าน บ้านแหลมตุ๊กแก 158 

7 กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านป่าหล่าย 31 

8 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประมงพ้ืนบ้านอ่าวมะขาม 23 

9 ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านกะตะ 33 

10 ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมพันวา 12 

11 ชมรมบ้านบางคณฑี 12 

12 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและพัฒนาชายหาดบ้านบางคณฑี 56 

13 ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มกอจ๊าน 41 

14 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและการจัดการด้านการท่องเที่ยวบ้านเกาะแก้ว 28 

15 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชุมชนโคกโตนด 23 

16 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านซอยท่าจีน 34 

17 กลุ่มวิสาหกิจประมงพ้ืนบ้านและการท่องเที่ยวหาดปากบาง ต.ราไวย์จ.ภูเก็ต 18 

18 ชุมชนประมงพ้ืนบ้านริมหาด 27 

19 กลุ่มประมงบ้านกู้กู 38 

20 ประมงพ้ืนบ้านบ้านเกาะมะพร้าว 39 
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องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านประมงทะเลนอกชายฝั่ง 3 องค์กร 

ลำดับ ชุมชน จำนวนสมาชิก 

1 กลุ่มเรือประมงปลากะตัก 8 

2 สมาคมชาวประมงภูเก็ต 7 

3 กลุ่มเรือประมงลอบปู 20 
 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 องค์กร 

ลำดับ ชุมชน จำนวนสมาชิก 

1 กลุ่มอนุรักษ์กุ้งมังกร 7 สี บ้านป่าหล่าย จังหวัดภูเก็ต 7 

2 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมูลค่าสูงภูเก็ต 9 

3 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังคลองมุดง บ้านบ่อแร่ 13 
 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านประมงแปรรูปสัตว์น้ำ 2 องค์กร 

ลำดับ ชุมชน จำนวนสมาชิก 

1 ผู้ประกอบการไข่มุกภูเก็ต 30 

2 ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต 7 
 

หมายเหตุ ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าหมาย 12 กลุ่ม งบประมาณเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 1,195,652.32 สตางค์ 
สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 6 องค์กร 
 

ลำดับ 
รายชื่อองค์กรชุมชน

ประมงท้องถิน่ 
สมาชิก 

(จำนวน) 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 
(กิจกรรย่อย) 

งบประมาณ 
(รวม) 

คงเหลือ วันที่โอนเงิน 
ดำเนิน

กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที ่

1 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่ม กอจ๊าน 

34 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้ำ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำ
การประมงและเรือประมง 

100,000 100,000 - 13 ส.ค. 63 15  ก.ย. 63 

2 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มทำการ
ประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ 

65 กิจกรรมอ่ืน ๆ 

1. ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ 
2. ซ่อมที่ทำการกลุ่ม 

100,000 100,000 - 13 ส.ค. 63 30 ก.ย. 63 

3 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
พ้ืนบ้าน บ้านใต้สะพาน 

26 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้ำ 

1. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เหมาะสมและถูกกฎหมาย          
(ซื้ออวน) 

100,000 100,000 - 13 ส.ค. 63 16 ก.ย. 63 
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ลำดับ 
รายชื่อองค์กรชุมชน

ประมงท้องถิน่ 
สมาชิก 

(จำนวน) 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 
(กิจกรรย่อย) 

งบประมาณ 
(รวม) 

คงเหลือ วันที่โอนเงิน 
ดำเนิน

กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที ่

4 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
พ้ืนบ้านริมหาด 

22 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้ำ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำ
การประมงและเรือประมง 

100,000 100,000 - 13 ส.ค. 63 22 ก.ย. 63 

5 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจ
ประมงพ้ืนบ้านและการ
ท่องเที่ยว หาดปากบาง 
ราไวย์ 

18 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้ำ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำ
การประมงและเรือประมง 

100,000 100,000 - 13 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 

6 องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านป่าหล่าย 

31 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้ำ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำ
การประมงและเรือประมง 

100,000 100,000 - 20ส.ค. 63 29 ก.ย. 63 
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รูปภาพกิจกรรมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทีด่ำเนินงาน  
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มกอจ๊าน 

 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง 
 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบำรุงเรือประมง  
 - เครื่องปั่นไฟ  - แท่นตัดเหล็ก 
 - สว่าน   - ตู้เชื่อม 
 - สว่านไฟฟ้า  - ลูกบ๊อกซ์ชุด 32 ตัว 
 - กบไฟฟ้า  - ล้อไฟฟ้า 
 - เลื่อยวงเดือน  - สว่านกระแทรกไร้สาย 
 - เครื่องเจียร์  - ปืนเชื่อมพลาสติก 
 - คีมล็อค 
 

      
 

 

 
 

คำอธิบายภาพ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอู่ต่อเรือของชุมชนบ้านแหลมหลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทำการประมงของชาวประมง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
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2. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มทำการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ 
 กิจกรรมอ่ืน ๆ  

- การปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  (ซ่อมที่ทำการกลุ่ม) 
- การปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเพ่ือการประมง (ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ) 
 

     
 

คำอธิบายภาพ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มทำการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ กิจกรรมอื่น ๆ  การปรับปรุง 
ซ่อมแซมที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  (ซ่อมที่ทำการกลุ่ม) การปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อการประมง 
(ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 
 
3. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านใต้สะพาน 

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ 
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย (ซื้ออวน) แจกจ่ายเครื่องมืออวนจมปู 

 

     
 
คำอธิบายภาพ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านใต้สะพาน การปรับเปลี่ยนเครื่องมือ         
ที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย (ซื้ออวน) เพื่อใช้ในการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน สามารถจับสัตว์น้ำที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และทำให้สมาชิกในกลุ่ มองค์กรฯ มีรายได้เพ่ิม 
ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 
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4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้านริมหาด 
 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ 
 1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง 
  - แจกจ่ายเครื่องมือ  อวนสามชั้น 
 

     
 
คำอธิบายภาพ  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้านริมหาด กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
 
5. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยว หาดปากบาง ราไวย์ 
 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ 
 1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง 
  - เครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ลากเรือ 1 ชุด 
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คำอธิบายภาพ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจประมงพ้ืนบ้านและการท่องเที่ยวหาดปากบาง ราไวย์ 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ ดำเนินการซื้อเครื่องกว้านเรือประมง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ทำการประมงของชาวประมง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 
 
6. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านป่าหล่าย 
 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ 

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง 
- เครนยกของพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

 

             
 
คำอธิบายภาพ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านป่าหล่าย กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับ
สัตว์น้ำ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง ขอสนับสนุน เครนยกของพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
1 ชุด เพ่ือไว้ยกเครื่องเรือและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในเรือประมง และทำให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
รถเครนในการยกเครื่องยนต์เรือ ขึ้นและลง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2563
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การดำเนินงานโครงการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กจิกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานประมงอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 6 องค์กร  
 

ลำดับ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่อยู่ กิจกรรม กิจกรรมย่อย รายละเอียดกิจกรรม จำนวนเงิน (บาท) 

1 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะมะพร้าว ม.6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 
การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนเครื่องมือทำ
การประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือทำการ
ประมง 

100,000.00 

2 กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองมดุง บ้านบ่อแร่ ม.6 ต.วิชิต  อ.เมืองภูเก็ต 
การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนเครื่องมือทำ
การประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือทำการ
ประมง 

98,850.00 

3 กลุ่มประมงพื้นบ้านซอยท่าจีน 
ม.3  ซ.ท่าจีน ต.รัษฎา        
อ.เมืองภูเก็ต 

การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่องมือทำการ
ประมง และเรือประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือทำการ
ประมง 

99,000.00 

4 กลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนโคกโตนด ม.9  ต.ฉลอง  อ.เมืองภูเก็ต 
การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่องมือทำการ
ประมง และเรือประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือซ่อมแซม
เครื่องมือทำการประมง และ
เรือประมง 

98,236.00 

5 
กลุ่มประมงพื้นบ้านและพัฒนาชายหาด 
บ้านบางคณฑ ี

ม.5  ต.ราไวย์  อ.เมืองภูเก็ต 
การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่องมือทำการ
ประมง และเรือประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือซ่อมแซม
เครื่องมือทำการประมง และ
เรือประมง 

100,000.00 

6 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะโหลน ม.3   ต.ราไวย์  อ.เมืองภูเก็ต 
การพัฒนาอาชีพ
ประมง 

การสนับสนุนอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่องมือทำการ
ประมง และเรือประมง 

จัดหาวัสดุ/เครื่องมือซ่อมแซม
เครื่องมือทำการประมง และ
เรือประมง 

100,000.00 
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รูปภาพกิจกรรมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทีด่ำเนินงาน 
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

        

 

 


