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❖ ประวติัความเป็นมา 
องคก์รเริม่ด ำเนินกจิกำรเมือ่ปี 2010 ด ำเนินกจิกำร เกีย่วกบั Manning Agency, 
Manpower, Mooring Master, Loading Master, Ship to Ship Transfer 
Operation, Marine Operation, Tug Boat, Mooring Boat, Barge, Oil Spill Boat, 
Shore gang and Mooring gang, Ship part maintenances and repairing, Ship 
equipment calibration and certificate, Supply ship spare parts, Ship’s lighter 
inspection and Vessel Inspection Institute / Certificate.
ซ่อมท่ำเรอื สรำ้งท่ำเรอื, ส ำรวจควำมมัน่คงของท่ำเรอืและรบัรองโดยวศิวกร, 
ส ำรวจควำมลกึของน ้ำหน้ำท่ำเรอืพรอ้มเขยีนแบบและรบัรอง, ขดุลอกหน้ำท่ำเรอื
และรอ่งน ้ำ,งำนบ ำรงุรกัษำและซ่อมท ำอะไหล่เรอื, จดัหำอะไหล่ในประเทศและ
ต่ำงประเทศพรอ้มใบรบัรองมำตรฐำนสำกล, งำนสอบเทยีบอุปกรณ์และออก
หนังสอืรบัรองตำมมำตรฐำนสำกล. สถำบนัตรวจเรอืล ำเลยีงและผูต้รวจเรอืล ำเลยีง
พรอ้มออกใบอนุญำตโดยกรมเจำ้ท่ำอนุญำตใหต้รวจเรอืและออกใบรบัรองได.้



Company Strategy

❑ Purpose :To be a leader in marine fleet by providing enhanced services, 

relationship and profitability.
❑ Vision :To provide quality services that exceeds the expectations of our 

esteemed customers.
❑ Mission :Statement to build long term relationships with our customers and 

clients and provide exceptional customer services by pursuing business 
through innovation and advanced technology.

❑ Core values
▪ We believe in treating our customers with respect and faith
▪ We grow through creativity, invention and innovation.

▪ We integrate honesty, integrity and business ethics into all aspects of our 
business functioning

❑ Goals

▪ Regional expansion in the marine fleet of property management and develop 
a strong base of key customers.

▪ To build good reputation in marine fleet and become a key player in the 
Marine fleet.
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Vision and Mission
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Our vision (วิสยัทศัน์)

เราต้องการจะเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการให้บริการ ด้านมารีน งานบริหารทรพัยก์รบคุคล ด้วย
ระบบบริหารท่ีเป็นเลิศภายใต้ทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ สามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยผลงานท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมกบัราคา และมี
ความปลอดภยั

Our Mission (พนัธ์กิจ)

• ส่งเสริมนวตักรรมเชิงสินค้า - บริการ เพ่ือตอบความต้องการลกูค้าได้อย่างเหมาะสม
• พฒันาองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง
• สร้างช่องทางท่ีครอบคลมุให้ผูบ้ริโภค เข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเรว็
• สร้างการรบัรู้และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนดม์ากขึน้
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ISO 9001:2015 Certificate

g companies
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Company organization chart
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Company Policy 
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❑ องคก์รได้ด าเนินการก าหนดนโยบายต่างๆเพ่ือเป็น
การก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการและได้ท าการส่ือสารกบั
พนักงานในทุกระดบัให้เข้าใจถึงนโยบายขององคก์ร
และสามารถน ามาใช้งานและขบัเคล่ือนองคก์รไป
ยงัสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

❑ นโยบายขององคก์รประกอบด้วย  Policies is:         

▪ นโยบายคณุภาพ Quality Policy 

▪ นโยบายความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
Safety Health and Environment Policy

▪ นโยบายการบริหาร Management Policy 
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Service and Product

Mooring Master, Loading Master, Ship to Ship Transfer Operation
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Service and Product

We rabestManning Agency, Manpower พนักงานรบัเชือก ต่อท่อท่าเรือ พนักงานลานจ่ายน ้ามนั
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Service and Product

Tug Boat, Mooring Boat, Barge  
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Service and Product

ให้บริการขดุลอกท่าเรือและร่องน ้าให้ได้ระดบัความลึกตามใบอนุญาตท่าเรือโดยสาร    
ท่าเรือสินค้า ท่าเทียบเรือ 
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Service and Product

We ra
nk op bestให้บริการส ารวจและรบัรองความมัน่คงของท่าเรือ ด้วยวิศวกร วฒิุวิศวกร โยธา พร้อม

จดัท าเอกสารเพ่ือท าการต่อใบอนุญาตท่าเรือโดยสาร ท่าเรือสินค้า ท่าเทียบเรือ 
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Service and Product

ให้บริการส ารวจความลึกของท่าเรือ ร่องน ้าต่างๆ ท าแบบขออนุญาตพร้อมวิศวกร
เซน็แบบ และท าการประสานงานขอใบอนุญาตกบัทางกรมเจ้าท่าและการท่าเรือ
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Service and Product

ให้บริการซ่อมบ ารงุท่าเรือ เปล่ียนลกูยางกนักระแทก และสร้างท่าเรือ 



Ship part with maintenances services & repairing
❑ งานเชือ่มเหลก็หล่อ & เหลก็เหนียว Welding of cast iron & mild steel
❑ งานซ่อมท าวาลว์ทุกชนิด All kind of valve repairing & overhauling
❑ งานซ่อมท าปัม้ทุกประเภท All kind of pumps repairing & overhauling
❑ งานรปูพรรณขึน้รปูตามตวัอย่าง Sheet metal forming as pattern recognition 
❑ งานเปลีย่นใหมท่่ออ่อน Elbow / Expansion joint changes and repairing
❑ งานเปลีย่นใหมแ่ละซ่อมท าระบบแลกเปลีย่นความรอ้น Heat exchanger / Cooler changes 

& repairing
❑ งานสอบเทยีบอุปกรณ์ พรอ้มเอกสารรบัรอง Ship equipment calibration and certificate
❑ งานจดัหาอะไหล่เรอื Supply ship spare parts
❑ สถาบนัตรวจเรอืล าเลยีง / ผูต้รวจเรอืล าเลยีง / ออกเอกสารรบัรอง Ship’s lighter 

inspection and Vessel Inspection Institute / Certificate.

Service and Product



Photos / References :
❑ Ship part repairing for Cylinder head





Photos / References :
❑ Generator / Motors



Photo / References :

❑ Maintenance / Repair onboard



Photo / References :
❑Maintenance / Repair onboard



❑ งานลานจ่ายน ้ามนับางจาก
❑ ระบบงาน CCTV ของบางจาก
❑ งาน Mooring Master STS & Mooring Gang STS 
❑ งาน Bunkering บางจาก
❑ ซ่อมท่าเรอืบางจากเปลีย่น Fender 
❑ งานพนกังานต่อท่อหน้าท่าเรอืบางจาก
❑ งานส ารวจความมัน่คงท่าเรอืบางจาก

Project Reference

❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอืไทยออยล์
❑ งานบรหิาร Crew Management TMS
❑ งานปรบัแกไ้ขคู่มอื ISM Code TMS



❑ งานจดัท าแผนรกัษาความปลอดภยัท่าเรอื Thai Nippon
❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอื Thai Nippon
❑ งานฝึกการรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน Thai Nippon
❑ งานส ารวจ ความลกึหน้าท่าเรอื Thai Nippon
❑ งานขดุลอกหน้าท่าเรอื Thai Nippon

Project Reference

❑ งานส ารวจความลกึหน้าท่าเรอื อคส.
❑ งานเขยีนแผนรกัษาความปลอดภยัท่าเรอื อคส.
❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอื อคส.
❑ งานซ่อมท าท่าเรอื อคส.

❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอืสยามแก๊ส
❑ งานส ารวจความลกึหน้าท่าเรอืสยามแก๊ส
❑ งานขดุลอกหน้าท่าเรอืสยามแก๊ส



❑ งานจดัท าแผนรกัษาความปลอดภยัท่าเรอืไทยฟ้า
❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอืไทยฟ้า
❑ งานฝึกการรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินไทยฟ้า
❑ งานส ารวจ ความลกึหน้าท่าเรอืไทยฟ้า
❑ งานขดุลอกหน้าท่าเรอืไทยฟ้า

Project Reference

❑ งานส ารวจความลกึหน้าท่าเรอืมติรผล
❑ งานเขยีนแผนรกัษาความปลอดภยัท่าเรอืมติรผล
❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอืมติรผล
❑ งานซ่อมท าท่าเรอืมติรผล

❑ งานส ารวจความมัน่คงของท่าเรอืศรเีทพไทย
❑ งานส ารวจความลกึหน้าท่าเรอืศรเีทพไทย
❑ งานขดุลอกหน้าท่าเรอืศรเีทพไทย



Alliance & Partnership

❑ งานขดุลอกร่องน ้าของท่าเรอื ในส่วนของท่าเรอืจุกเสมด็ ฐานทพัเรอืสตัหบี กองทพัเรอื
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Plan Do Check Act 
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Contact us
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Office : ID Line : aun2810

บริษทั ที พี คอนเซาท์ แอนด ์เทรนน่ิง จ ากดั 
89/271 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 76 หมู่ 1 บางพลีใหญ่  บางพลี  สมุทรปราการ 10540
Website: www.tappinthakorn.com
Facebook: TP Marine Service  

http://www.tappinthakorn.com/

