
Project Feasibility study

“การเขียนโครงการเชิงวิเคราะห”์



โครงการ: ……………………………………………………………………………

หมายเหต:ุ เป็นช่ือท่ีสัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย  และสื่อไดช้ดัเจนวา่เนื้อหาสาระของสิ่ งท่ีจะท าืืออะไร

“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

แบบฟอรม์



โครงการ: โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)

หมายเหต:ุ เป็นช่ือท่ีสัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย  และสื่อไดช้ดัเจนวา่เน้ือหาสาระของสิ่ งท่ีจะท าืืออะไร

“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



1. หลกัการและเหตผุล:

2.1 ท่ีมา :

2.2 สภาพปัญหา / ืวามตอ้งการ : 

2.3 ืวามเร่งด่วน

2.4 ืวามเช่ือมโยงกบั

- ผลผลิต/โืรงการ :

- กลยทุธ์หน่วยงาน : 

- ยทุธศาสตรอ์งืก์ร :

หมายเหต:ุหลกัการและเหตผุลหรือืวามส าืญัของโืรงการ  บอกสาเหตหุรือปัญหาท่ีท าใหเ้กิดโืรงการ

น้ีขึ้น  และท่ีส าืญัืือตอ้งบอกไดว้า่ ถา้ไดท้ าโืรงการแลว้จะแกไ้ขปัญหาน้ีตรงไหนการเขยีนอธิบายปัญหา

ท่ีมาโืรงการ  ืวรน าขอ้มูลสถานการณปั์ญหาจากหน่วยงานหรือพ้ืนท่ีท่ีจะท าโืรงการมาแจกแจงใหผู้้

พิจารณาโืรงการเกิดืวามเขา้ใจชดัเจนขึ้น

“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

แบบฟอรม์



1. หลกัการและเหตผุล:

1.1 ท่ีมา :

1.2 สภาพปัญหา / ืวามตอ้งการ : 

องคก์ารสะพานปลาไดร้บังบประมาณ เพ่ือพฒันาปรบัปรงุก่อสรา้งส านกังานท่าเทียบเรือประมง

อ่างศิลา และตลาดประมงพ้ืนบา้นท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ใหมี้ความทนัสมยั  ถกูสขุอนามยั และ

มาตรฐาน  ซ่ึงจะเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2564 แต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดร้บัเดิม 

เพียงพอในสว่นของการกอ่สรา้งอาคารส านกังาน และสิ่งปลกูสรา้ง  ซ่ึงจะใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้สตัว์

น ้าท่ีไดจ้ากการท าประมงพ้ืนบา้นและประมงพาณิชยท่ี์ถกูกฎหมายในน่านน ้าและเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัของจ.ชลบรุีและจงัหวัดชายฝ่ังตะวันออก เพ่ือพัฒนาปรบัปรงุก่อสรา้งส านักงานท่าเทียบ

เรอืประมงอ่างศิลา ขยายแผงรา้นคา้ ปรบัพ้ืนรา้นคา้ และปรบัปรงุภมิูทศันใ์หส้วยงามเหมาะสมในการ

ใชพ้ื้นท่ีรองรบัผ ูม้าติดต่อและนกัท่องเท่ียวทัว่ไป โดยสามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจในการใชท่ี้ดิน

ไดป้ระโยชนส์งูสดุเต็มศกัยภาพ และเพ่ือการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศ บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลงัสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19)

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



1. หลกัการและเหตผุล (ต่อ):

1.3 ืวามเร่งด่วน

1.4 ืวามเช่ือมโยงกบั

- ผลผลิต/โืรงการ :

- กลยทุธ์หน่วยงาน : 

- ยทุธศาสตรอ์งืก์ร :

ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีคาดหวงั

1) ผลผลิต พฒันาระบบสาธารณปูโภค ระบบรกัษาความปลอดภยั พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ประมงและ

ปรบัปรงุภมิูทศันใ์หท้่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

2) ผลลพัธ์ สรา้งรายไดใ้หช้าวประมงและผ ูค้า้สตัวน์ ้าในชมุชนอ่างศิลาและประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง

ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสว่นรว่ม

สนบัสนนุแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ดา้นการสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ

และแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ:

2.1 ลกัษณะโืรงการ

 ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความม่ันคง  ดา้นคณุภาพชีวติ

2.2 ลกัษณะการด าเนินการ

 ท าคร้ังเดยีว   ท าซ า้ทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดมิ   ท าซ า้ทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

2.3 ประสบการณแ์ละืวามเชี่ยวชาญในการด าเนินการ

 เป็นโครงการริเร่ิมใหมไ่มเ่คยมีมากอ่น  เป็นโครงการเดิมที่ น ามาต่อยอดขยายผล

 เป็นโครงการเดมิที่ ด าเนินการต่อเน่ือง

2.4 สถานภาพปัจจุบนั (ณ วนัท่ีจัดท า  ืาของบประมาณ)

 ยังมิไดด้ าเนินการ

 อยู่ระหวา่งศึกษาขอ้มูลและวางแผนด าเนินการ

 พรอ้มด าเนินโครงการไดทั้นทีเมื่ อไดรั้บจัดสรรงบประมาณ 

 ไดรั้บจัดสรรงบประมาณแลว้อยู่ในระหวา่งด าเนินการ

 อ่ืนๆ : ………………………………………………………………………

2.5 ประเภทของโืรงการ

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ

หมายเหต:ุ ส่ิงทีห่น่วยงานต้องการให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย
เช่น เมือ่เกิดโครงการขึน้ สามารถลดต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่าย 
หรือเพิ่มรายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ:

2.1 ลกัษณะโืรงการ

 ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความม่ันคง  ดา้นคณุภาพชีวติ

2.2 ลกัษณะการด าเนินการ

 ท าคร้ังเดยีว   ท าซ า้ทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดมิ   ท าซ า้ทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

2.3 ประสบการณแ์ละืวามเชี่ยวชาญในการด าเนินการ

 เป็นโครงการริเร่ิมใหมไ่มเ่คยมีมากอ่น  เป็นโครงการเดมิที่ น ามาต่อยอดขยายผล

 เป็นโครงการเดิมที่ ด าเนินการต่อเน่ือง

2.4 สถานภาพปัจจุบนั (ณ วนัท่ีจัดท า  ืาของบประมาณ)

 ยังมิไดด้ าเนินการ

 อยู่ระหวา่งศึกษาขอ้มูลและวางแผนด าเนินการ

 พรอ้มด าเนินโครงการไดทั้นทีเมื่ อไดรั้บจัดสรรงบประมาณ 

 ไดรั้บจัดสรรงบประมาณแลว้อยู่ในระหวา่งด าเนินการ

 อ่ืนๆ : ………………………………………………………………………

2.5 ประเภทของโืรงการ

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ











ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ:

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

1) เพ่ือพฒันาปรบัปรงุกอ่สรา้งท่าเทียบเรอืประมงอ่างศิลาองคก์ารสะพานปลาและ

ปรบัปรงุภมิูทศันใ์หส้วยงามเหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีรองรบัผ ูค้า้สินคา้ประมงและ

นกัท่องเท่ียวทัว่ไป

2) เพ่ือยกระดบัรายไดอ้าชีพชาวประมงพ้ืนบา้น ประมงพาณิชยแ์ละผ ูค้า้สตัวน์ ้าใน

ชมุชนอ่างศิลา จ.ชลบรุ ีและสง่เสรมิเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในจ.ชลบรุแีละจงัหวดั

ใกลเ้คียง 

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



3. เป้าหมายของโครงการ : 

สิ่งที่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้จากการด าเนนิโครงการ ซ่ึงสว่นใหญ่จะระบเุป็นจ านวน หรือตวัเลข 

เชน่ ทา่เทียบเรือที่ไดม้าตรฐานสขุอนามยัเพิ่ม 1 แห่ง  ตลาดสตัวน์ า้คณุภาพ 1 แห่ง หรือมี

ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้ 10%

“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

แบบฟอรม์

Target



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

3. เป้าหมายของโครงการ:

พฒันาระบบสาธารณปูโภค ระบบรกัษาความปลอดภยั พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า

ประมงและปรบัปรงุภมิูทศันใ์หท่้าเทียบเรือประมงอ่างศิลาสวยงามเหมาะสมในการใช้

พ้ืนท่ีรองรบัผ ูค้า้สินคา้ประมงและนกัท่องเท่ียวทัว่ไป โดยสามารถเปิดด าเนินการภายใน

ปีงบประมาณ 2564 เป็นตลาดสินคา้สตัวน์ ้า แปรรปู ท่ีมีความทนัสมยั  มาตรฐานถกู

สขุอนามยั และราคายติุธรรม

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



3. ตวัช้ีวดัของโครงการ : 

เป็นดชันีหน่วยวดัหรอืหน่วยวดัความส าเรจ็ของการปฏิบติังานท่ีถกูก าหนดข้ึน โดยเป็น

หน่วยวดัท่ีควรมีผลเป็นตวัเลขท่ีนบัไดจ้รงิ และสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีส าคญั 

ทัง้น้ีเพ่ือสรา้งความชดัเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในดา้น

ต่างๆ เช่น ปรมิาณ/มลูค่าขนถ่ายและการซ้ือขายสินคา้สตัวน์ ้าเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ , รายได้

จากการจ าหน่ายสินคา้สตัวน์ ้า ,จ านวนผ ูเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ 

“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

แบบฟอรม์



3. ตวัช้ีวดัของโครงการ : 

ความส าเรจ็ในการปรบัปรงุท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)

“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

4. กล ุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน: 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย : ……………………………………………………..

4.2 พ้ืนท่ีด าเนินโืรงการ : ………………………………………………………

4.3 ระยะเวลาด าเนินโืรงการ ............ปี เร่ิมตน้ปี...................สิ้นสดุปี............

หมายเหต ุ: อธิบายใหช้ดัเจนวา่โืรงการนี้จะท าท่ีไหน  เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใืรืือ

กลุ่มเป้าหมายของโืรงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปวา่ใืรืือกลุ่มเป้าหมาย

หลกั  ใืรืือกลุ่มเป้าหมายรอง

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

5. กล ุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน: 

5.1 กลุ่มเป้าหมาย : กล ุม่ผ ูค้า้สินคา้ประมง ประชาชนในพ้ืนท่ีอ่างศิลา นกัท่องเท่ียว 

5.2 พ้ืนท่ีด าเนินโืรงการ : ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา รมิถนนอ่างศิลา ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง 

จงัหวดัชลบรุ ี

5.3 ระยะเวลาด าเนินโืรงการ เร่ิมตน้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 สิ้นสดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)
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6. งบประมาณ และแหลง่ท่ีมาของทนุ ด าเนินโครงการ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

.............................................................................……………………………........................................................................

หมายเหต:ุเป็นสว่นท่ีแสดงยอดเงินงบประมาณ  พรอ้มแจกแจงื่าใชจ่้ายในการด าเนิน

โืรงการ จ านวนเท่าไร และแบ่งสรรไปใชก้บังบประมาณสว่นใด

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

6. งบประมาณ และแหลง่ท่ีมาของทนุ ด าเนินโครงการ:

- งบประมาณลงทนุระบบสาธารณปูโภค สรา้งโดมและสรา้งแผงรา้นคา้ ระบบ

ความปลอดภยั และปรบัปรงุภมิูทศัน ์วงเงินประมาณ 30,365,718 บาท

โดยใชง้บประมาณจากองคก์ารสะพานปลา

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

7. กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน รายละเอียด : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...........................................................................................................

....................................................................................

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไ้ปสูเ่ป้าหมายตามขอ้ 3 ใหร้ะบุวา่  จะท าอะไรบา้ง  แต่ละกิจกรรมมีขัน้ตอนและกลวธีิ

ท่ีจะท าใหส้ าเร็จสูเ่ป้าหมายอยา่งไร  รวมทัง้กิจกรรมทัง้หมดมีืวามเกี่ยวขอ้งสนบัสนนุกนัอยา่งไร   

กิจกรรมท่ีดีตอ้งสอดืลอ้งกบัวถีิชีวติและสภาพืวามเป็นอยูจ่ริงในพ้ืนท่ี   โืรงการ   ืวรจะเป็น

กิจกรรมท่ีไม่เลื่อนลอยสวยหรเูกินกวา่จะท าไดจ้ริง ืวรเกิดจากืวามืิดืวามร่วมแรงร่วมใจจาก

ผูเ้กี่ยวขอ้ง  และผูท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเอง

แบบฟอรม์



7. กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน และรายละเอียด: 

จดัท าระบบสาธารณปูโภค สรา้งโดมและสรา้งแผงรา้นคา้ ระบบรกัษาความปลอดภยั และปรบัปรงุภมิูทศัน์

โดยรอบส านกังานและท่าเทียบเรืออ่างศิลา ใหส้วยงามและปลอดภยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

1. จดัท าป้ายทางเขา้โครงการ บรเิวณทางเขา้จากถนนสาธารณะ

2. งานเพ่ิมโครงสรา้งงาน,แผน่พ้ืนเหนือบ่อบ าบดัน ้าเสีย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชป้ระโยชนบ์รเิวณบ่อบ าบดัน ้าเสีย

3. งานเพ่ิมโครงสรา้งคานและแผ่นพ้ืน ช่วงคอคอดสะพาน บรเิวณระหว่างโรงคลมุ และสขุา

4. งานเปลี่ยนแปลงปรบัลดโครงสรา้งหวัมมุอาคารโรงคลมุออก 1 ช่อง เพ่ือรถยนตว่ิ์งผา่นบรเิวณโรงคลมุ 

5. งานเพ่ิมโครงสรา้งหลงัคา, หลงัคาและรา้นคา้ ตามแบบสถาปัตยเ์ฟส 2 บรเิวณพ้ืนท่ีถนนกลางสะพาน

ระหว่างโรงคลมุ

6. งานเปลี่ยนแปลงปรบัพ้ืนแผงคา้โรงคลมุ เป็นรา้นขายอาหารและหอ้งสขุา พรอ้มงานระบบท่อ บริเวณ

โรงคลมุ 

7. งานภมิูทศันใ์หม ่รปูแบบอาคารประภาคาร บรเิวณวงเวียน

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)
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8. ประโยชนท่ี์จะไดร้บั:

8.1  ทางดา้นเศรษฐกิจ  : ...............................................................

8.2 ทางดา้นทางสงัืม : ………………………………………

8.3 ทางดา้นการเงิน: …………………………………………..

หมายเหต:ุ ืวามเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นหลงัจากโืรงการจบลงโดยแยกใหเ้ห็นชดัเจน

ระหวา่งผลท่ีเกิดโดยตรงทันทีท่ีสิ้นสดุโืรงการ  และผลท่ีจะเกิดตามมาในระยะยาว  

แบบฟอร์ม



8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั:

ทางดา้นเศรษฐกิจ

1) สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจในการใชท่ี้ดินไดป้ระโยชนส์งูสดุเต็มศกัยภาพ

2) ยกระดบัการใหบ้รกิารขนถ่ายสินคา้สตัวน์ ้าดว้ยท่าเทียบเรอืประมงท่ีมาตรฐานสขุอนามยัและ

ปลอดภยัแกช่าวประมงท่ีท าประมงอยา่งถกูกฎหมาย (ประมงพ้ืนบา้นและพาณิชย)์ ภายใตร้ะบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบัท่ีมาของสตัวน์ ้าท่ีองคก์ารสะพานปลาไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่สง่ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

3) เป็นแหลง่รายไดห้ลกัของชาวประมงและผ ูค้า้สตัวน์ ้าในชมุชนอ่างศิลาและประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีกอ่ใหเ้กิดการจา้งงานและอาชีพแกป่ระชาชนในพ้ืนท่ี

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั:

ทางดา้นสงัคม

1) ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาไดร้บัการบรูณะข้ึนใหม่ ไดม้าตรฐานความปลอดภยั ถกูสขุอนามยั 

สามารถบรูณาการการใชป้ระโยชนร์่วมกนัไดโ้ดยสะดวกระหว่างชาวประมงพ้ืนบา้น ผ ูจ้ าหน่ายสินคา้ 

(สตัวน์ ้า ผลิตภณัฑป์ระมงสินคา้สตัวน์ ้าแปรรปู) นกัท่องเท่ียว ภตัตาคาร รา้นอาหาร รวมถึง ประชาชน

ในจงัหวดัชลบรุีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เป็นการด าเนินงานท่ีประชาชนในชมุชนมีส่วนรว่มโดยภาครฐัเป็นผ ู้

ลงทนุโครงสรา้งพ้ืนฐานเท่าท่ีจ าเป็นและใหอ้งคก์ารสะพานปลาบริหารจดัการดว้ยงบด าเนินการของ

องคก์ารฯ

2)ผ ู้บริโภคสินค้าอาหารทะเลสดและรา้นอาหารซีฟู้ ดในบริเวณท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

ไดบ้ริโภคสินคา้สตัวน์ ้าท่ีสด สะอาด ถกูหลกัอนามยั สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรค์วามมัน่คงทางอาหาร

(food safety) และอาหารปลอดภยั (food security) ของรฐับาล

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)
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ล าดบั ผลประโยชนเ์ม่ือมีโครงการ รายรบั (บาท) หมายเหต ุ

รายไดท้างตรง

1 รายไดจ้ากการ…………………. (ตอ่ปี) …………………………

2 รายไดจ้ากการ………………….. (ตอ่ปี) …………………………

3 มลูค่าที่ประหยดัไดจ้ากการ………………….. 

(ตอ่ปี)

…………………………

รวมรายไดต่้อปี …………………………

รายไดท้างออ้ม

1 เพิ่มประสิทธิภาพ………………………………………... ผลประโยชนท์ี่ไมส่ามารถประเมนิค่าได ้(Intangible Benefits)

2 เพิ่มประสิทธิภาพ………………………………………... ผลประโยชนท์ี่ไมส่ามารถประเมนิค่าได ้(Intangible Benefits)

ประมาณการรายไดท่ี้เกิดข้ึน (Benefit):

หมายเหต:ุ

รายไดท้างตรง ืือ ผลประโยชนท่ี์สามารถวเิืราะหเ์ป็นตวัเงินตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงืข์องโืรงการ เช่น เป็นรายไดท่ี้เกิดจาก

การผลิตสนิืา้ ขายสินืา้ หรือ ตน้ทุนท่ีสามารถประหยดัไดเ้ม่ือมีโืรงการเกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัก่อนมีโืรงการ

รายไดท้างออ้ม ืือ รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากผลพลอยได ้เม่ือเกิดโืรงการนี้ขึ้น อาจจะเป็นสนิืา้บริการอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น

วตัถุประสงืห์รือ ตน้ทุนท่ีสามารถประหยดัไดเ้ม่ือเกิดโืรงการนี้ขึ้น

แบบฟอรม์
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ประมาณการตน้ทนุท่ีเกิดข้ึน  (Cost): 

ล าดบั รายการค่าใชจ่้ายเม่ือมีโครงการ ค่าใชจ่้าย (บาท) หมายเหต ุ

1. ค่าลงทนุกอ่สรา้งโครงการ ………………………… ลงทนุในปีท่ี ……………………….

2 ค่าบ ารงุรกัษา(ต่อปี) …………………………. ซอ่มทกุปี เริม่ปี ………….

3 ค่าน ้า(ต่อปี) ………………………… …………… บาท/เดือน

4 ค่าไฟ (ต่อปี) ………………………... ……………. บาท/เดือน

5 ค่าเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโครงการ (ต่อปี) ………………………... ……………. บาท/เดือน

6 ตน้ทนุ…………………………. (ต่อปี) ………………………… ……………. บาท/เดือน

6 ตน้ทนุ…………………………. (ต่อปี) ………………………… ……………. บาท/เดือน

แบบฟอรม์
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หมายเหต:ุใสต่ารางวเิืราะห์ื วามเป็นไปไดข้องโืรงการ NPV IRR B-C ratio 

ประมาณการรายรบัและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากโครงการ ..................................................

การวิเคราะห์ ผลตอบแทนโครงการ

IRR .............%

B/C ratio ...................

NPV  (7%) ..................

Payback Period ................. ปี

ROI .............%

Discount Rate มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ NPV

4% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 4%) .........................

5% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 5%) .........................

6% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 6%) .........................

7% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 7%) .........................

8% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 8%) .........................

8.25% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 8.25%) .........................

10.50% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 10.50%) .........................

12% มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (อตัราคิดลด 12%) .........................

แบบฟอรม์



8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั:

ทางดา้นการเงิน

1) ประมาณการรายได-้รายจ่าย

งบประมาณในการด าเนินการกอ่สรา้งสะพานปลา รวมทัง้สิ้น   30,365,718 บาท 

1.1) รายไดจ้ากการใหสิ้ทธ์ิเป็นผ ูจ้ าหน่ายสินคา้สตัวน์ ้าจากผ ูค้า้รายยอ่ย ประกอบดว้ย

- ค่าจดัประโยชนร์า้นคา้ ราคา 120,000 บาท/หน่วย จ านวน 136 หน่วยเป็นเงิน 16,320,000 บาท/ปี 

- ค่าเช่ารา้นคา้ หน่วยละ 3,000 บาท/เดือน(12 เดือน)จ านวน 136 หน่วย เป็นเงิน  4,896,000 บาท/ปี

รวมรายไดปี้แรก               21,216,000 บาท/ปี

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั:

ทางดา้นการเงิน

1.2) รายจ่ายโครงการท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา ประกอบดว้ย

1. ค่าใชจ้่ายสขุอนามยั เป็นเงิน              200,000 บาท/ปี

2. ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด เป็นเงิน 600,000 บาท/ปี

3. ค่าจา้งเหมาบรกิาร เป็นเงิน 600,000 บาท/ปี

4. ค่าบ ารงุรกัษารายปี(1%เงินลงทนุ) เป็นเงิน            303,657 บาท/ปี

5. ค่าซ่อมแซม่สิ่งปลกูสรา้ง/โครงสรา้งพ้ืนฐาน เป็นเงิน 300,000 บาท/ปี 

6. ค่าบริหารจดัการตลาด                                       เป็นเงิน 250,000 บาท/ปี

7. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ                                            เป็นเงิน 690,000 บาท/ปี

8. ค่าเสื่อมราคา                                          เป็นเงิน            759,000 บาท/ปี

รวมรายจ่ายปีแรก           3,702,657 บาท/ปี

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)

รายได้/ปี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเก็บค่าต่อสัญญาทุก 3 ปี ค่าเช่าต่อเดือน 3,000 บาท รวมค่าเช่า/ปี รวมรายได้/ปี หกัภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้สุทธิ รวมรายได้ สะสม

ปีที่ ครั้งแรก รายละ 120,000 40,000.00           ปรับขึน้ 15% ทุก 3 ปี

120,000.00              16,320,000.00     1,067,663.55       15,252,336.45      15,252,336.45      

1 ลดค่าเช่า 2 เดือน ลด 10% 3 เดือน 3,000.00                              4,896,000.00        4,896,000.00        938,400.00         3,957,600.00        19,209,936.45      

2 3,000.00                              4,896,000.00        4,896,000.00        -                   4,896,000.00        24,105,936.45      

3 3,000.00                              4,896,000.00        4,896,000.00        -                   4,896,000.00        29,001,936.45      

4 5,440,000.00       3,450.00                        5,630,400.00       11,070,400.00     -                   11,070,400.00     40,072,336.45      

5 3,450.00                              5,630,400.00        5,630,400.00        -                   5,630,400.00        45,702,736.45      

6 3,450.00                              5,630,400.00        5,630,400.00        -                   5,630,400.00        51,333,136.45      

7 5,440,000.00       3,968.00                        6,475,776.00       11,915,776.00     -                   11,915,776.00     63,248,912.45      

8 3,968.00                              6,475,776.00        6,475,776.00        -                   6,475,776.00        69,724,688.45      

9 3,968.00                              6,475,776.00        6,475,776.00        -                   6,475,776.00        76,200,464.45      

10 16,320,000.00     4,563.00                        7,446,816.00       23,766,816.00     -                   23,766,816.00     99,967,280.45      

11 4,563.00                        7,446,816.00        7,446,816.00        -                   7,446,816.00        107,414,096.45    

12 -                   4,563.00                        7,446,816.00       7,446,816.00       -                   7,446,816.00       114,860,912.45    

13 5,440,000.00       5,247.00                        8,563,104.00        14,003,104.00      -                   14,003,104.00      128,864,016.45    

14 5,247.00                        8,563,104.00        8,563,104.00        -                   8,563,104.00        137,427,120.45    

15 -                   5,247.00                        8,563,104.00       8,563,104.00       -                   8,563,104.00       145,990,224.45    

147,996,288.00    2,006,063.55       145,990,224.45    145,990,224.45    

หมายเหต ุยงัไมร่วมรายไดอ่ื้นๆ เชน่ ค่าน า้แข็งผ่านทา่เทียบเรอื ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโฆษณา

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบเก็บครั้งเดี่ยว แต่หากมีการโอนสิทธิหลังจาก 1 ปี ผูรั้บโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ จ านวน 120,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา ปีที ่10 จาก 40,000.00 บาท  ปรับเป็น ไม่น้อยกว่า 120,000.00 บาท

ฟรี 2 เดือนแรก เพื่อทดลองระบบ สาธารณูประโภค (3,000 *2*136) 816,000.00         

ลดค่าเช่า 10%  รวม 3 เดือนส าหรับ ผูช้ าระเงนิ 120,000 บาท ภายใน 5 สิงหาคม 2563 (3000*10/100*136*3)122,400.00         938,400.00           

ทา่เทยีบเรือประมงอ่างศลิา  (ใหม่)

ตารางค านวณประมาณการจดัเก็บรายได ้15 ปี  ระยะที ่2 จ านวน 136 ล็อค 



ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)

หนว่ย:ลา้นบาท

Year WACC3.63% Benefit Invest Cost Cost Net Benefit PV Net Benefit PV Benefit PV Cost

0.00 30,365,717.84 30,365,717.84 (30,365,717.84) (30,365,717.84) (30,365,717.84) (30,365,717.84)

1 1.000 21,216,000.00 3,702,657.00 17,513,343.00 17,513,343.00 21,216,000.00 3,702,657.00

2 0.965 4,896,000.00 3,702,657.00 1,193,343.00 1,151,542.02 4,724,500.63 3,572,958.60

3 0.993 4,896,000.00 5,220,942.89 (324,942.89) (322,596.59) 4,860,647.65 5,183,244.24

4 0.989 11,070,400.00 3,702,657.00 7,367,743.00 7,288,087.28 10,950,713.32 3,662,626.04

5 0.986 5,630,400.00 3,702,657.00 1,927,743.00 1,900,004.36 5,549,383.15 3,649,378.80

6 0.837 5,630,400.00 5,294,996.03 335,403.97 280,634.27 4,710,985.40 4,430,351.13

7 0.807 11,915,776.00 3,776,710.14 8,139,065.86 6,571,455.54 9,620,759.13 3,049,303.59

8 0.779 6,475,776.00 3,776,710.14 2,699,065.86 2,102,882.44 5,045,373.60 2,942,491.16

9 0.752 6,475,776.00 5,294,996.03 1,180,779.97 887,738.37 4,868,641.90 3,980,903.53

10 0.725 23,766,816.00 3,776,710.14 19,990,105.86 14,502,591.38 17,242,551.05 2,739,959.67

11 0.700 7,446,816.00 3,852,244.34 3,594,571.66 2,516,472.36 5,213,335.11 2,696,862.75

12 0.676 7,446,816.00 5,370,530.23 2,076,285.77 1,402,641.38 5,030,719.97 3,628,078.59

13 0.652 14,003,104.00 3,852,244.34 10,150,859.66 6,617,239.38 9,128,477.23 2,511,237.85

14 0.629 8,563,104.00 3,852,244.34 4,710,859.66 2,963,389.18 5,386,662.21 2,423,273.04

15 0.607 8,563,104.00 5,370,530.23 3,192,573.77 1,937,956.24 5,197,975.69 3,260,019.45

Total 147,996,288.00 30,365,717.84 94,615,204.70 53,381,083.30 36,947,662.77 88,381,008.21 21,067,627.61

NPV= 36,947,662.77

B/C = 4.20

IRR = 18.03%

หมายเหต ุ 1.รายจา่ย ปรับเพิม่ 2%  ทกุ 5 ปี

                     2.รายซอ่มบ ารุงใหญ่ 2%ของเงนิลงทนุ 30.36 ลบ. ทกุ 3 ปี



8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั:

ทางดา้นการเงิน

1.3) การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการเงิน  สรปุผลการวิเคราะหไ์ดด้งัน้ี

อตัราคิดลด  3.63%

NPV (Net present Value)   = 36,947,663.77บาท

B/C Benefit-Cost Ratio = 4.20 %

PB   (Payback Period) = 6.20 ปี

IRR  (Internal Rate of Return) = 18.03 %

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

9. การบรหิารจดัการโครงการ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………............................................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..............................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..............................................................................................................................................................................................

หมายเหต:ุเป็นการอธิบายใหช้ดัเจนวา่โืรงการมีผูด้ าเนินการกี่ฝ่าย  แต่ละฝ่ายมี

บทบาท หนา้ท่ี ืวามรบัผิดชอบ อยา่งไร และจะประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร

แบบฟอร์ม



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

9. การบรหิารจดัการโครงการ:

1. งานออกแบบ โดย ส านกังานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม

2. งานจดัซ้ือจดัจา้ง โดย ส านกังานบรหิารงานพสัด(ุคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งฯ)

3. งานกอ่สรา้ง ควบคมุงาน โดย ส านกังานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม

4. งานบรหิารจดัการ โดย ส านกังานท่าเทียบเรอืประมงอ่างศิลา 

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

10.การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ:

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์..........................................................................................

ความเสี่ยงดา้นการเงิน ..........................................................................................

ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติังาน ...............................................................................

ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย ........................................................................................

หมายเหต:ุระบุเหตกุารณท่ี์จะท าใหโ้ืรงการไม่บรรลวุตัถุประสงืแ์ละเป้าหมายของโืรงการ

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

10.การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ:

ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติังาน  : จากสถานการณปั์ญหาการแพรร่ะบาดไวรสั COVID-

19 อาจท าใหจ้งัหวดัชลบรุีไดร้บัผลกระทบเป็นพ้ืนท่ีควบคมุระดบัสงูเกิดปัญหาการ

กอ่สรา้งไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา(งวดงาน)  จนอาจท าใหก้ารเปิดด าเนินการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายดว้ย ตอ้งมีการปรบัแผนการก่อสรา้งและการด าเนินการเตรียมพร้อม

การเปิดด าเนินการของท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

11. แผนปฏบิติัการ (Action plan): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

.

หมายเหต:ุปฏทิินโืรงการ  เป็นตารางท่ีแจกแจงใหเ้ห็นวา่  ผูด้ าเนินโืรงการ

วางแผนลงมือท ากิจกรรมในช่วงด าเนินโืรงการ  ตัง้แต่เร่ิมตน้จนจบโืรงการวา่แต่

ละกิจกรรมจะเกิดขึ้นเม่ือไร  โดยเรียงล าดับตามช่วงเวลา 

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

11.แผนปฏบิติัการ (Action plan): 

ระยะเวลา/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ออกแบบ-ของวดเงิน

2. ประกวดราคา

3. ด าเนินการกอ่สรา้ง

4. เปิดด าเนินการ

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นเพ่ิมเติม)



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

12. การติดตามประเมินผลโครงการ:

12.1 ประเมินโดย : (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ประเมินตนเอง

 ผูป้ระเมินอิสระ

12.2 แนวทางฯ : (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

 ประเมินผลเมื่ อส้ินสดุการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

 ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

หมายเหต:ุ หลงัเร่ิมด าเนินโืรงการืวรมีการติดตามประเมินผลวา่แต่ละกิจกรรมของโืรงการ

ก่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงืห์รือไม่  หากพบปัญหาก็จะสามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  ดังนัน้  จึง

ตอ้งน าเสนอไวว้า่จะติดตามประเมินดว้ยวธีิใด ทัง้ในขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  และหลงัจบ

โืรงการแลว้  พรอ้มทัง้ระบุตวัช้ีวดัืวามส าเร็จทัง้ในแง่ปริมาณและืณุภาพวา่ืืออะไร

แบบฟอรม์



“การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (PROJECT FEASIBILITY STUDY)”

12. การติดตามประเมินผลโครงการ:

การติดตามและประเมินผล

1) ส ารวจความพึงพอใจจากผ ูเ้ขา้มาใชบ้รกิารท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

2) ส ารวจจ านวนผ ูเ้ขา้มาใชบ้รกิารท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

วิธีการวดัผลสมัฤทธ์ิของโครงการ

1) ตวัช้ีวดัผลผลิต ตรวจสอบโครงสรา้งและระบบการท างานของท่าเทียบเรือและตลาด

ประมงอ่างศิลา

2) ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์ ประเมินมลูค่าการซ้ือขายของผ ูค้า้และผ ูป้ระกอบการในท่าเทียบเรือและ

ตลาดประมงอ่างศิลา

ตวัอยา่ง:โครงการปรบัปรงุท่าเทียบเรอืและตลาดประมงอ่างศิลา(สว่นท่ีเพ่ิมเติม)



โครงการปรับปรุงทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา(ส่วนเพิม่เตมิ)

ท่าเทยีบเรือประมงอ่างศลิา ตัง้อยู่ริมทะเล หมู่ที ่4 ต าบลอ่างศลิา อ าเภอเมอืง จงัหวัดชลบุรี
โครงการฯ พัฒนาให้เป็นตลาดสนิค้าสัตวน์ า้ทีม่มีาตรฐาน  ถูกสุขอนามัย เพิม่ช่องทางการจ าหน่าย
สนิค้าเกษตรและสนิค้าประมง และเป็นแหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก

3939

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

1) เพ่ือพฒันาปรบัปรงุกอ่สรา้งท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาองคก์ารสะพานปลาและปรบัปรงุภมิู

ทศันใ์หส้วยงามเหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีรองรบัผ ูค้า้สินคา้ประมงและนกัท่องเท่ียวทัว่ไป

2) เพ่ือยกระดบัรายไดอ้าชีพชาวประมงพ้ืนบา้น ประมงพาณิชยแ์ละผ ูค้า้สตัวน์ ้าในชมุชนอ่างศิลา 

จ.ชลบรุ ีและสง่เสรมิเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในจ.ชลบรุแีละจงัหวดัใกลเ้คียง 



ทา่เทยีบเรือประมงอ่างศิลาก่อนการปรับปรุง 

40



41

โครงการพฒันาทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 



42

โครงการพฒันาทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 



43

โครงการพฒันาทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศลิา ระยะที ่1 (เสร็จเรียบร้อย)   



โครงการพัฒนาทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศลิา ระยะที ่2 (ก าหนดเสร็จเดอืน มี.ค.2564) 



โครงการพัฒนาทา่เทยีบเรือและตลาดประมงอ่างศลิา ระยะที ่2 (ก าหนดเสร็จเดอืน มี.ค.2564) 
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“กิจกรรมโครงการในดวงใจ”

เขียนโครงการในดวงใจ คนละ 1 โครงการ

ภายใตย้ทุธศาสตรอ์งคก์ารสะพานปลา

ตามแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น

จดัสง่ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2564

E:mail : wasanchai.fmo@gmail.com
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