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คํานํา 

 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติ

โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับวงเงิน

งบประมาณในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรรับไปพิจารณาดําเนินการใหผูประกอบการประมง

พ้ืนบานขนาดเล็กสามารถกูเงินในรูปแบบกลุมไดดวย รวมถึงใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ี

เก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในสวน

ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยดําเนินการตามข้ันตอน หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

กรมประมงจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมงข้ึน เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากการปฏิรูปภาคการประมงไทยดวยการประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2560 สําหรับบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ปกปองคุมครองและใหความ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพการประมงแบบมีสวนรวม ในการบริหารจัดการทรัพยากร การใชประโยชนจาก 
สัตวน้ํา นําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดยสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศในสวนท่ีเก่ียวกับการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา อันจะนําไปสูการรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในระดับท่ีสามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดของสัตวน้ําท่ีสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 
การบังคับใชพระราชกําหนดท้ังสองฉบับดังกลาวอยางจริงจังสงผลใหผูประกอบการประมงรับภาระคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณทําการประมง รวมท้ังคาใชจายในการจางแรงงานเปนเหตุให
ผูประกอบการประมงประสบปญหาเรื่องสภาพคลองทางการเงินขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและ
บางรายอาจตองใชสินเชื่อนอกระบบเพ่ือเปนคาใชจายในการทําการประมง เนื่องจากผูประกอบการประมงไม
สามารถนําเรือประมงมาใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการกูเงินจากสถาบันการเงินได แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันมี
ความเปนไปไดมากข้ึนในการนําเรือมาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน เนื่องจากมีระบบในการควบคุมเรือ เชน มีการข้ึน
ทะเบียนเรือกับกรมเจาทา และมีการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) ตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถทําใหทราบตําแหนงเรือได  

 ดังนั้น ในระยะเรงดวน กระทรวงเกษตรและสหกรณได พิจารณาถึงแนวทางในการชวยเหลือ
ผูประกอบการท้ังประมงพาณิชยและประมงพ้ืนบานเพ่ือเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพดวยการจัดหาแหลง
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 มีจํานวนเรือประมงท่ีมีทะเบียนเรือ รวม 32,476 ลํา 
ประกอบดวย เรือประมงพาณิชย จํานวน 10,491 ลํา และเรอืประมงพ้ืนบาน จํานวน 21,985 ลํา และจากการ
สํารวจขอมูลความตองการสินเชื่อโดยสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ในเบื้องตนพบวา ผูประกอบการประมง
มีความตองการสินเชื่อ ประมาณ 10,048 ลานบาท ซ่ึงในการจัดหาแหลงสินเชื่อใหแกผูประกอบการประมงจะ
ดําเนินการผานธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 แหง คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ท้ังนี้ การเสริมสภาพคลองดวยการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํานี้จะชวยบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประกอบการประมงใหสามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพตอไป 

2. วัตถุประสงค  
 เพ่ือเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพการทําการประมงโดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหแก
ผูประกอบการประมงพาณิชยและประมงพ้ืนบาน 
 

3. เปาหมาย 
 สนับสนุนสินเชื่อใหแกผูประกอบการประมงพาณิชยและประมงพ้ืนบานท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลอง
ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ลานบาท ประกอบดวย 
 3.1 เรือประมงขนาดตั้งแต 60 ตันกรอสข้ึนไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ลานบาท โดยธนาคารออมสิน  
 3.2 เรือประมงขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ลานบาท โดยธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  
 

1



 
 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

4.1 ระยะเวลาโครงการ 8 ป นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ  

                   วันท่ี 26 พฤษภาคม 63 ถึง วันท่ี 25 พฤษภาคม 71  

 4.2 ระยะเวลาการยื่นความประสงคเขารวมโครงการ 1 ป  

                   วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามท่ีกําหนด 

 4.3 กําหนดชําระคืนเงินกูใหแลวเสร็จภายใน 7 ป นับแตวันท่ีกู  

5. ประเภทสินเช่ือ 

 5.1 เงินกูระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใชเงิน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใน 

การประกอบอาชีพ 

 5.2 เงินกูระยะยาว เพ่ือเปนเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณทําการ

ประมง 
 

6. หลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ 
6.1 คุณสมบัติของผูประกอบการประมงท่ีเขารวมโครงการ 
      ผูประกอบการประมงท่ีประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามขนาดเรือประมง กรณีเจาของเรือ ท่ีมีขนาดเรือประมงท้ัง 2 
ประเภท ใหสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารไดเพียงแหงเดียว ท้ังนี้ ผูประกอบการประมงท่ีเขารวม
โครงการจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เปนบุคคลธรรมดาอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย 
  2) เปนผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงท่ีมีทะเบียนเรือไทย 
  3) เปนผูประกอบการประมงท่ีมีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  4) กรณีผูประกอบการประมงพาณิชย ตองมีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย   
   

 6.2 เง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ  
 6.2.1 กรณีผูประกอบการท่ีมีเรือประมงขนาดตั้งแต 60 ตันกรอส ข้ึนไป 

   6.2.1.1 วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไมเกินรายละ 10 ลานบาท 
   6.2.1.2 ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู แลวเสร็จไมเกิน 7 ป นับแตวันกู 
   6.2.1.3 หลักประกันการกูเงิน ใหใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ดังนี้ 
    1) ท่ีดิน ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ท่ีมีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถ 
จดทะเบียนจํานองได หรืออาคารชุด 
    2) เรือประมง 
    3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
    4) บุคคลคํ้าประกัน 
    5) หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารประกาศกําหนด 
   6.2.1.4 หลักเกณฑการใหสินเชื่อเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคารออมสิน 

 6.2.2 กรณีผูประกอบการท่ีมีเรือประมงขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส 
   6.2.2.1 วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไมเกินรายละ 5 ลานบาท 
   6.2.2.2 ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู แลวเสร็จไมเกิน 7 ป นับแตวันกู 
   6.2.2.3 หลักประกันการกูเงิน ใหใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ดังนี้ 
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    1) ท่ีดิน ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ท่ีมีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถ 
จดทะเบียนจํานองได หรืออาคารชุด 
    2) เรือประมง 
    3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
    4) บุคคลคํ้าประกัน 
    5) หลักประกันอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารประกาศกําหนด 
   6.2.2.4 หลักเกณฑการใหสินเชื่อเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

สําหรับผูประกอบการประมงท่ีไดรับสินเชื่อภายใตโครงการนี้ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) คํ้าประกันสินเชื่อ ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการประมงตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขของโครงการคํ้าประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการคํ้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 
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7. กรอบระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาโครงการ  
ผูรับผิดชอบ ปท่ี 1 ปท่ี 2-7 ปท่ี 8 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการ              กรมประมง 
2. ประชาสัมพันธโครงการ             กรมประมง /สมาคมการ

ประมงแหงประเทศไทย /
สมาคมประมง ใน พ้ืน ท่ี  /
สมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี 
/ ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส. 

3. ผู มีความประสงคเขารวมโครงการ ยื่นความประสงคท่ี
สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี 

            สํานักงานประมงจังหวัดใน
พ้ืนท่ี 

4. ออกหนังสือรับรองผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ 
4.1 สมาคมการประมงแหงประเทศไทย หรือสมาคมประมงใน
พ้ืนท่ี หรือสมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ออกหนังสือรับรองผูมี
สิทธิ์เขารวมโครงการ ฯ 
4.2 กรณีไมเปนสมาชิกสมาคมฯ ใหสํานักงานประมงจังหวัด 
ในพ้ืนท่ี ออกหนังสือรับรอง 

            ส ม า ค ม ก า ร ป ร ะ ม ง แ ห ง
ประเทศไทย /สมาคมประมง
ใน พ้ื น ท่ี  / ส มาคมประม ง
พ้ืนบานในพ้ืนท่ี /สํานักงาน
ประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี 

5. ผูประกอบการประมงติดตอขอสินเชื่อจากธนาคาร             ผูประกอบการประมง 
6. ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. พิจารณาสินเชื่อและเขาสู
กระบวนการกูยืม 

            - ธนาคารออมสิน 
- ธ.ก.ส. 

7. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ ประชุม และติดตามงาน
โครงการ  

            คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ 
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8. ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ  

2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกหนวยงานและเจาหนาท่ี  
ท่ีเก่ียวของ และประชาสัมพันธโครงการ 

3. ผูมีความประสงคเขารวมโครงการ ยื่นความประสงคท่ี
สํานักงานประมงจังหวัด  

4. ออกหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการ 

5. ผูประกอบการประมงติดตอขอสินเชื่อจากธนาคาร 

ประมงพาณิชย ≥ 60 ตันกรอส 
วงเงิน 5,000 ลานบาท 
ธ.ออมสิน ไมเกิน 10 ลานบาท/ราย 

7. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ  
ประชุม และติดตามงานโครงการ เปนระยะ ๆ 

- สมาชิกสมาคม  : 
สมาคมการประมงแหงประเทศ
ไทย หรือสมาคมประมงในพ้ืนท่ี 
หรือสมาคมประมงพ้ืนบานใน

พ้ืนท่ี 

- ไมเปนสมาชิกสมาคม :  
สํานักงานประมงจังหวัด 

กรมประมง 

ประมงพื้นบาน < 60 ตันกรอส 
วงเงิน 5,300 ลานบาท 
ธ.ก.ส. ไมเกิน 5 ลานบาท/ราย 

 6. ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. พิจารณาสินเชื่อและเขาสู
กระบวนการกูยืม 
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8.1 แตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองชาวประมง 

หนวยงานปฏิบัติ  

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

การดําเนินงาน 

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรรมการอํานวยการ
โครงการฯ (ภาคผนวก 1) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 อธิบดีกรมประมง ทําหนาท่ีประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมประมง ท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ี   
รองประธานกรรมการ หัวหนาผูตรวจราชการกรมประมง ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองบริการ
จัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ ผูอํานวยการกองกฎหมาย ผูอํานวยการกองตรวจราชการ ผูแทนกรม
เจาทา ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ผูแทนสมาคมการประมงแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมสมาพันธ
ชาวประมงพ้ืนบานแหงประเทศไทย รวมเปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร
พัฒนาการประมง เปนกรรมการและเลขานุการ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการประมง และหัวหนากลุม
เศรษฐกิจการประมง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การดําเนินการโครงการ 
 2. ติดตาม และกํากับดูแลโครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 3. กําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 

4. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

8.2 จัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 

หนวยงานปฏิบัติ  
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

การดําเนินงาน 
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง จัดทําหลักเกณฑ วิธีการดําเนินโครงการ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานโครงการฯ และจัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ เพ่ือแจกจายใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับใชใน
การดําเนินโครงการฯ  

8.3 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

หนวยงานปฏิบัติ  
คณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 

การดําเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการอํานวยโครงการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และกรอบแนว

ทางการปฏิบัติงานของโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  
1. ประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ

สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 
2. ติดตาม และกํากับดูแลโครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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3. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการฯ 

8.4 จัดประชุมช้ีแจงโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมงแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

หนวยงานปฏิบัติ  
1. กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง / กองตรวจราชการ 
2. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินงาน 
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง รวมกับกองตรวจราชการ จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ 

ซักซอมความเขาใจรายละเอียดของข้ันตอน วิธีปฏิบัติในโครงการฯ ใหแกเจาหนาท่ีของกรมประมงท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

8.5 การช้ีแจงประชาสัมพันธโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

หนวยงานปฏิบัติ  
สวนกลาง :  
 1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ 

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
4. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร          
5. สมาคมการประมงแหงประเทศไทย 
6. สมาคมประมงในพ้ืนท่ี 
7. สมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี 

การดําเนินงาน 
1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ประชาสัมพันธโครงการใหแกผูประกอบการ ท้ังประมง

พ้ืนบานและประมงพาณิชย ผานทางหนวยงาน/สมาคม ในพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานประมงจังหวัด สมาคมการ
ประมงแหงประเทศไทย สมาคมประมงในพ้ืนท่ี สมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ธนาคารออมสินสาขาในพ้ืนท่ี 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาในพ้ืนท่ี พรอมท้ังสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม  

2) สํานักงานประมงจังหวัด รวมกันประชาสัมพันธขอมูลโครงการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีเปาหมาย 22 
จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร ผานชองทางตาง ๆ 

3) ตัวแทนสมาคมการประมงแหงประเทศไทย สมาคมประมงในพ้ืนท่ี สมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี
ท่ีเก่ียวของ รวมชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการเขารวมโครงการฯ ใหแกสมาชิกในสังกัด  

8.6 การรับสมัครผูประกอบการประมงเขารวมโครงการ  

หนวยงานปฏิบัติ  
สํานักงานประมงจังหวัดชายทะเลท้ัง 22 จังหวัด และสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินงาน 
1. การแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับสมัคร และเจาหนาท่ีผูตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร  

ประมงจังหวัดแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับสมัคร ซ่ึงอาจเปนขาราชการหรือพนักงานราชการ สวน
เจาหนาท่ีผูตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร ควรเปนขาราชการ 
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2. แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 
(แบบฟอรม สช. 1) สามารถ download ได ท่ี  website กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349 

3. วิธีการรับสมัคร 
  3.1 ผูประกอบการประมงท่ีสามารถเขารวมโครงการได หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซ่ึงมิไดหมายความรวมถึงคณะบุคคลท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน โดยมีข้ันตอน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผูประกอบการประมงท่ีมีคุณสมบัติและมีความสนใจเขารวมโครงการ สามารถยื่น
แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ณ สํานักงานประมงจังหวัด
ในพ้ืนท่ี  

2) ผูประกอบการประมงหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูประกอบการประมงไวใจ กรอกขอมูลในแบบ
คําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ใหครบถวนถูกตอง และ
ผูประกอบการประมงลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล 

3.2 เจาหนาท่ีผูรับสมัคร  
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลผูสมัคร ในแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อ

เพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง จากนั้นลงลายมือชื่อในชองผูรับสมัคร  
  3.2 เจาหนาท่ีผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  

ตรวจสอบขอมูลผูประกอบการประมงท่ียื่นแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือ
เสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง กับฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ หากผูประกอบการประมงมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหดําเนินการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน จากนั้นลงลายมือชื่อในชองสําหรับเจาหนาท่ีกรมประมง 

8.7 การออกหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการฯ  

หนวยงานปฏิบัติ  
1. สมาคมประมง / สมาคมประมงพ้ืนบาน ในพ้ืนท่ี 
2. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินงาน 
ผูประกอบการประมงขอหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการ สรุปดังนี้ 
1. กรณี เปนสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือรับรอง (แบบฟอรม สช. 2) ไดท่ีสมาคมประมง  

หรือสมาคมประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ี หรือ ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี website กองนโยบายและแผนพัฒนาการ
ประมง  https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349 

โดยผูลงนามรับรอง เปนประธานสมาคม หรือนายกสมาคม หรือเทียบเทา 

2. กรณี ไมเปนสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือรับรอง (แบบฟอรม สช. 3) ไดท่ี
สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี หรือดาวนโหลดเอกสารไดท่ี website กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349  

    โดยผูลงนามรับรอง เปนประมงจังหวัด หรือผูปฏิบัติหนาท่ีประมงจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน
ประมงจังหวัด และสํานักงานประมงจังหวัด สําเนาเอกสารไว สวนหนังสือฉบับจริงใหผูประกอบการประมง
นําไปใชประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร  
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8.8 การรวบรวมขอมูลใหกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

หนวยงานปฏิบัติ  
1. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
3. ธนาคารออมสิน 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

การดําเนินงาน 
สํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
1) สําเนาแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรม สช. 1) ของผูประกอบการประมง ใหกอง

นโยบายและแผนพัฒนาการประมงทุกสัปดาห โดยจัดสงทุกวันศุกร  
2) จัดทําสรุปขอมูล ตามแบบฟอรม สช. 4 เพ่ือรวบรวมขอมูลใหกองนโยบายและแผนพัฒนาการ

ประมง เพ่ือจะไดดําเนินการสงใหธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตอไป 
ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาว กรุณาจัดสงมาท่ี dofecon@gmail.com 

8.9 การติดตอขอสินเช่ือจากธนาคาร  

หนวยงานปฏิบัติ  
ผูประกอบการประมง 

การดําเนินงาน 
ผูประกอบการประมงนําแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการ

ประมง (แบบฟอรม สช. 1) พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ และหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรม 
สช. 2 หรือ แบบฟอรม สช. 3 แลวแตกรณี) ติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร สาขาในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ กรณีท่ีมีเรือประมงท้ังสองประเภท ใหเลือกขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารไดเพียงแหงเดียว  

8.10 การพิจารณาสินเช่ือของธนาคาร  

หนวยงานปฏิบัติ  
1. ธนาคารออมสิน 
2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

การดําเนินงาน 
 ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยมีประเภทของการให
สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 1. ประเภทการใหสินเชื่อ แบงออกเปน 

1.1 เงินกูระยะยาว เพ่ือเปนเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ
ทําการประมง ตองดําเนินการยื่นคําขอสมัครเขารวมโครงการฯ ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

1.2 เงินกูระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใชเงิน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ ไดแก คาแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาน้ําแข็ง เปนตน สามารถเบิกใชเงินกูไดหลาย
รอบ ซ่ึงในแตละรอบการกูเพ่ือนําไปใชจายในการประกอบอาชีพ และเม่ือมีรายไดกลับเขามา มีการนํามาชําระ
เงินตนพรอมดอกเบี้ยเรียบรอยแลว สามารถท่ีจะเบิกใชเงินกูไดอีกภายใตระยะเวลาโครงการ 7 ป 
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2. อัตราดอกเบี้ย ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป โดยเรียกเก็บจากผูประกอบการประมง
ในอัตรารอยละ 4 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหธนาคารออมสิน ในอัตรารอยละ 3 ตอป นับแตวันท่ีกู 
เปนระยะเวลา 7 ป 

  ท้ังนี้ หลักเกณฑในการใหสินเชื่อใหเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคาร และหากผูประกอบการประมงไม
สามารถชําระคืนเงินกูไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ธนาคารสามารถปรับเง่ือนไขการกู และการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยไดตามขอบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

8.11 การประชุม และติดตามโครงการฯ   

หนวยงานปฏิบัติ  
 คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ 
การดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ติดตามความกาวหนา ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีทุกระดับในการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการฯ 
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

2. รายงานผลการดําเนินโครงการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบเปนระยะ ๆ 
  

10



ภาคผนวก ๑

11



12



 
 
เลขท่ี __  __     

แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 
 

เขียนที ่................................................................................ 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................ 

เรียน ........................................................................................ 
 

 1. ขาพเจา        นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ ระบ ุ.……..…………..……………………………..…………..…… 
ชื่อ ..............................................................................  นามสกุล.......................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน                                                                              อายุ ........................................... ป 
อยูบานเลขที่ ................................ หมูที่ ......................... ชื่อหมูบาน .................................................................................. 
ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ......................................... ตําบล ............................................................. 
อําเภอ ............................................... จังหวัด ...................................... เบอรโทรศัพท ........................................................ 
    บริษัท/หางหุนสวน..........................................................ทะเบียนนติิบุคคลเลขที่............................................... 

ที่ตั้ง..............................................หมูที่...................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน........................................................................ 

ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท.................................................................. 

         เปนสมาชิกสมาคมประมง  (ระบุ)...........................................................          ไมเปนสมาชิกสมาคมประมงใด ๆ 
           ปจจุบันเปนลูกคาธนาคาร (   ) ธ.ก.ส.    (   ) ธนาคารออมสิน        ไมไดเปนลูกคาธนาคาร 

 2. มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง โดยขอสินเชื่อกับธนาคาร
.................................................. จํานวนเรือ ...................ลํา และไดประมาณการความตองการเงินกู ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
   

 

 

แบบฟอรม สช. 1 
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- 2 - 
 

3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ที่กําหนดไวทุกประการ  

 4. ขาพเจาเปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
โดยมีประสบการณ.......................ป 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

 
ลงชื่อ  ...........................................................  ผูสมัคร  ลงชื่อ ....................................................... ผูรับสมัคร 
      (............................................................)                  (...........................................................) 
         ตําแหนง  ................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ีกรมประมง 

 

 สํานักงานประมงจังหวัด............................................................. ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

ประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ 

เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติท่ีสามารถเขารวมโครงการได 

          รายการท่ีตรวจสอบ 

           มีทะเบียนเรือ  

           มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย) 

           ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประมง 

           เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ  

  

  

 

                                 ลงชื่อ  ..........................................................    

          (...............................................................) 

      ตําแหนง  ................................................................. 

     วันท่ี ...............เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 
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ส   ข    0   0    0   1 

 
 

0    0    0   0    0      0    0       0    0   0     0    0     0  

 
 
เลขท่ี __  __           

(ตัวอยาง) แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 
 

เขียนที ่        สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา     . 

วันที ่  1   .เดือน   กรกฎาคม  ..พ.ศ.   2563.. 

เรียน     ประมงจงัหวัดสงขลา                      .. 
 

 1. ขาพเจา        นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ ระบ ุ                                                         . 
ชื่อ            มัจฉา                                       .  นามสกุล            นาวี                                                    . 
เลขที่บัตรประชาชน                                                                              อายุ             40                  ป 
อยูบานเลขที่         1/10        . หมูที่          1       . ชื่อหมูบาน                                                                . 
ตรอก/ซอย                               . ถนน                                    . ตําบล              เกาะยอ                       . 
อําเภอ           เมืองสงขลา        . จังหวัด        สงขลา         . เบอรโทรศัพท        081-0000000                      .. 
  บริษัท/หางหุนสวน        มจัฉานาวี  จํากัด              .ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที ่    0000000000000          . 

ที่ตั้ง             1/10        .หมูที่        1     .ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน                                                         .. 

ตรอก/ซอย                        .ถนน                      .ตําบล/แขวง      เกาะยอ      ..อําเภอ/เขต   เมืองสงขลา       .. 

จังหวัด         สงขลา           .โทรศัพท       081-0000000                 .  

         เปนสมาชิกสมาคมประมง  (ระบุ)       สมาคมประมงสงขลา                     ไมเปนสมาชิกสมาคมประมงใด ๆ 
           ปจจุบันเปนลูกคาธนาคาร (   ) ธ.ก.ส.    (   ) ธนาคารออมสิน        ไมไดเปนลูกคาธนาคาร 

 2. มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง โดยขอสินเชื่อกับธนาคาร               
ธ         ธ.ก.ส.              จํานวนเรือ      1     .ลํา และไดประมาณการความตองการเงินกู ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อเรือ..        มัจฉานาวี 1             .ทะเบียนเรือเลขที ่         000000000         ขนาด  30.05  ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่       000000000000.     .(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  -  
ตํ่ากวา 60 ตันกรอส 

ขนาดเรือต้ังแต  
60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

 

250,000 

 

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง  300,000  

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 อวนลาก จํานวน 3 ปาก          ปาก  
   2.2 แผนตะเฆ 1 คู                          คู 
   2.3 กวาน                                     . 
   2.4 .......................................................... 
 

 2. ซ้ือเครื่องมือประมง 
150,000 
50,000 
100,000 

 

3. อื่น ๆ (ระบุ)    ติดต้ัง VMS               .  30,000  

รวมมลูคาลงทุน 
 

880,000 
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2. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ที่กําหนดไวทุกประการ  

 3. ขาพเจาเปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
โดยมีประสบการณ.    20   ..ป 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

 
ลงชื่อ           มัจฉา นาวี     ..  ผูสมัคร  ลงชื่อชื่อ           ประมง  รักษทะเล     ..ผูรับสมัคร 
      (        นายมัจฉา นาวี        ..)                      (        นายประมง รักษทะเล     ..) 
         ตําแหนง    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     ..   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ีกรมประมง 

 

 สํานักงานประมงจังหวัด                สงขลา                            ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

ประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ของ นาย/นาง/นางสาว     มัจฉา  นาวี                                     .  

เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติท่ีสามารถเขารวมโครงการได 

          รายการท่ีตรวจสอบ 

                 มีทะเบียนเรือ  

               มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย) 

               ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

     หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประมง 

               เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ  

  

  

 

                                 ลงชื่อชื่อ           ประมง  รักษทะเล     .. 

             (        นายประมง รักษทะเล     ..) 

                         ตําแหนง    นกัวิชาการประมงปฏิบัติการ     . 

                                         วนัที ่  1   .เดือน   กรกฎาคม  ..พ.ศ.   2563 

16



 
(หนังสือรับรอง กรณีเปนสมาชิกสมาคมประมง) 

หนังสือรับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

เลขที่ .....................................................................             

สมาคม .................................................................................... 

   วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ..............     

เร่ือง รับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 

เรียน ธนาคาร...................................................................... 

 ตามที่ ○ นาย ○ นาง ○ นางสาว ..........................................................นามสกุล ................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด..........................................อายุ........................ป  เลขประจําตัวประชาชน................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.........................หมูที่.................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน........................................................ 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด....................................................โทรศัพท...................................... 

 บริษัท/หางหุนสวน.....................................................ทะเบียนนติิบุคคลเลขที่......................................................... 
ที่ตั้ง................................................หมูที่.........................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน................................................................ 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต.....................................................จงัหวัด.....................................................โทรศัพท........................................... 

 มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง และไดประมาณการ      
ความตองการเงินกู รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพรอมนี้   

สมาคม ..................................................................................... ไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแลว และ
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หางหุนสวน...............................................................................เปนสมาชิกของ
สมาคมฯ และเปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป ตามหลักเกณฑใน
การขอสินเชื่อกับธนาคาร ภายใตโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป 

 

 

       ลงชื่อ  ..................................................................... 

                           (....................................................................)    

                   ตําแหนง ...................................................................
                                               ประทับตราองคกร (ถามี) 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. สามารถเพิ่มเอกสารแนบไดตามจํานวนเรือที่ประสงคเขารวมโครงการ 

     2. เซ็นตกํากับในเอกสารแนบทุกแผน 
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ตารางประมาณการความตองการเงินกู 

 

(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 
เงินหมุนเวียนในการทําประมง 
(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน    

 

(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 
เงินหมุนเวียนในการทําประมง 
(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน    
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(หนังสือรับรอง กรณีไมเปนสมาชิกสมาคมประมง) 

หนังสือรับรองผูเขารวมโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 

เลขที่  __  __ 

สํานักงานประมงจงัหวัด ...................................................... 

วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. ............................     

เร่ือง รับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 

เรียน ธนาคาร...................................................................... 

 ตามที่ ○ นาย ○ นาง ○ นางสาว ........................................................นามสกุล .................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด......................................อายุ..........................ป  เลขประจําตัวประชาชน..................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่........................หมูที่...............ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน........................................................... 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท................................................ 

 บริษัท/หางหุนสวน....................................................ทะเบียนนติิบคุคลเลขที่.......................................................... 
ที่ตั้ง....................................................หมูที่..........................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน........................................................... 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท................................................ 

 มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง และไดประมาณการ       
ความตองการเงินกู รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพรอมนี้ 

 สํานักงานประมงจังหวัด...........................................ขอรับรองวา.......................................................................
เปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป ตามหลักเกณฑในการขอสินเชื่อ
กับธนาคาร ภายใตโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป  

 

 

             ลงชื่อ .............................................................             
                         (.............................................................)  
         ตําแหนง   .........................................................................  

                        (ประมงจังหวัด หรือผูปฏิบัติหนาที่ หรือผูรักษาราชการแทน)  

 

 

หมายเหตุ : 1. สามารถเพิ่มเอกสารแนบไดตามจํานวนเรือที่ประสงคเขารวมโครงการ 

     2. เซ็นตกํากับในเอกสารแนบทุกแผน 
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ตารางประมาณการความตองการเงินกู 

 

(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 
เงินหมุนเวียนในการทําประมง 
(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน    

 

(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 
เงินหมุนเวียนในการทําประมง 
(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน    

 

 

เอกสารแนบ 

20



แบบฟอรม สช. 4

แบบสรุปรายชื่อผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง  

ลําดับ ชื่อเจาของเรือ ชื่อเรือ ทะเบียนเรือ
ขนาด 

(ตันกรอส)
เปนลูกคา ธ.ออมสิน เปนลูกคา ธ.ก.ส. ยังไมเปนลูกคาธนาคาร วงเงินกู (บาท) วัตถุประสงค จังหวัด เบอรติดตอ
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