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สหกรณและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรรับไปพิจารณาดําเนินการใหผูประกอบการประมง
พื้นบานขนาดเล็กสามารถกูเงินในรูปแบบกลุมไดดวย รวมถึงให กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่
เกี่ยวของรับความเห็น ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยดําเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
กรมประมงจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมงขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตอไป
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โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการปฏิรูปภาคการประมงไทยดวยการประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2560 สําหรับ บริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสั ตวน้ํา ปกปองคุมครองและใหความ
ช ว ยเหลื อผู ป ระกอบอาชี พ การประมงแบบมีสว นรว ม ในการบริห ารจัดการทรัพยากร การใชป ระโยชนจ าก
สัตว น้ํา นํ าไปสูการพั ฒนาระบบเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่ งยื น โดยสอดคลองกับพั นธกรณีร ะหวาง
ประเทศในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ และบริห ารจัดการทรั พยากรสัตว น้ํา อัน จะนํ าไปสูการรั กษาและฟน ฟู
ทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดของสัตวน้ําที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน
การบังคับใชพระราชกําหนดทั้งสองฉบับดังกลาวอยางจริงจังสงผลใหผูประกอบการประมงรับภาระคาใชจาย
เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณทําการประมง รวมทั้งคาใชจายในการจางแรงงานเปนเหตุให
ผูประกอบการประมงประสบปญหาเรื่องสภาพคลองทางการเงินขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและ
บางรายอาจตองใชสินเชื่อนอกระบบเพื่อเปนคาใชจายในการทําการประมง เนื่องจากผูประกอบการประมงไม
สามารถนําเรือประมงมาใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันการกูเงินจากสถาบันการเงินได แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันมี
ความเปนไปไดมากขึ้นในการนําเรือมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เนื่องจากมีระบบในการควบคุมเรือ เชน มีการขึ้น
ทะเบียนเรือกับกรมเจาทา และมีการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) ตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทําใหทราบตําแหนงเรือได
ดั ง นั้ น ในระยะเร ง ด ว น กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไ ด พิ จ ารณาถึ ง แนวทางในการช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการทั้งประมงพาณิชยและประมงพื้นบานเพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบอาชีพดวยการจัดหาแหลง
สิ น เชื่ อดอกเบี้ ยต่ํ า ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562 มี จํ า นวนเรื อ ประมงที่ มี ท ะเบี ย นเรื อ รวม 32,476 ลํ า
ประกอบดวย เรือประมงพาณิชย จํานวน 10,491 ลํา และเรือประมงพื้นบาน จํานวน 21,985 ลํา และจากการ
สํารวจขอมูลความตองการสินเชื่อโดยสมาคมการประมงแหงประเทศไทย ในเบื้องตนพบวา ผูประกอบการประมง
มีความตองการสินเชื่อ ประมาณ 10,048 ลานบาท ซึ่งในการจัดหาแหลงสินเชื่อใหแกผูประกอบการประมงจะ
ดําเนินการผานธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 แหง คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ทั้ งนี้ การเสริ มสภาพคล องด วยการจัดหาสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ํานี้จ ะชว ยบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูป ระกอบการประมงใหสามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่ อเสริ มสภาพคล องในการประกอบอาชี พการทํ าการประมงโดยสนั บ สนุ นสิ น เชื่ อดอกเบี้ ยต่ํ าให แก
ผูประกอบการประมงพาณิชยและประมงพื้นบาน
3. เปาหมาย
สนับสนุนสินเชื่อใหแกผูประกอบการประมงพาณิชยและประมงพื้นบานที่ประสบปญหาขาดสภาพคลอง
ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ลานบาท ประกอบดวย
3.1 เรือประมงขนาดตั้งแต 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ลานบาท โดยธนาคารออมสิน
3.2 เรือประมงขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ลานบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
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4. ระยะเวลาดําเนินการ
4.1 ระยะเวลาโครงการ 8 ป นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
วันที่ 26 พฤษภาคม 63 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 71
4.2 ระยะเวลาการยื่นความประสงคเขารวมโครงการ 1 ป
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่กําหนด
4.3 กําหนดชําระคืนเงินกูใหแลวเสร็จภายใน 7 ป นับแตวันที่กู
5. ประเภทสินเชื่อ
5.1 เงิ นกู ร ะยะสั้ น ตามตั๋ ว สัญ ญาใชเงิน หรืออื่น ๆ ตามที่ธ นาคารกําหนด เพื่อเปน ทุน หมุน เวีย นใน
การประกอบอาชีพ
5.2 เงินกูระยะยาว เพื่อเปนเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณทําการ
ประมง
6. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
6.1 คุณสมบัติของผูประกอบการประมงที่เขารวมโครงการ
ผูประกอบการประมงที่ประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร ตามขนาดเรือประมง กรณี เจ าของเรือ ที่มีขนาดเรือประมงทั้ง 2
ประเภท ใหสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารไดเพียงแหงเดียว ทั้งนี้ ผูประกอบการประมงที่เขารวม
โครงการจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนบุคคลธรรมดาอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย
2) เปนผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
3) เปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป
4) กรณีผปู ระกอบการประมงพาณิชย ตองมีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย
6.2 เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
6.2.1 กรณีผูประกอบการที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต 60 ตันกรอส ขึ้นไป
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) ที่ ดิ น ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง ที่ มี ห นั ง สื อ แสดงเอกสารสิ ท ธิ ส ามารถ
จดทะเบียนจํานองได หรืออาคารชุด
2) เรือประมง
3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
4) บุคคลค้ําประกัน
5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
6.2.1.4 หลักเกณฑการใหสินเชื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน
6.2.2 กรณีผูประกอบการที่มีเรือประมงขนาดต่ํากวา 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
2

1) ที่ ดิ น ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง ที่ มี ห นั ง สื อ แสดงเอกสารสิ ท ธิ ส ามารถ
จดทะเบียนจํานองได หรืออาคารชุด
2) เรือประมง
3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
4) บุคคลค้ําประกัน
5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
6.2.2.4 หลักเกณฑการใหสินเชื่อเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการประมงที่ไ ด รั บ สิ น เชื่ อ ภายใต โ ครงการนี้ โดยมี บ รรษัท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ค้ําประกันสินเชื่อ ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการประมงตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของโครงการค้ํ าประกั นสิ น เชื่อ และวิธีปฏิบัติในการค้ําประกัน สินเชื่อของบรรษัทประกันสิน เชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม
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7. กรอบระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน

Q1

ปที่ 1
Q2 Q3

Q4

1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
2. ประชาสัมพันธโครงการ

ระยะเวลาโครงการ
ปที่ 2-7
Q1 Q2 Q3 Q4

Q1

ปที่ 8
Q2 Q3

Q4

ผูรับผิดชอบ
กรมประมง
กรมประมง /สมาคมการ
ประมงแห ง ประเทศไทย /
ส มา คมป ระ มงใ นพื้ น ที่ /
สมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่
/ ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส.
สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ใน
พื้นที่
ส ม า ค ม ก า ร ป ร ะ ม ง แ ห ง
ประเทศไทย /สมาคมประมง
ในพื้ นที่ /ส มาค มปร ะม ง
พื้ น บ า นในพื้ น ที่ /สํ า นั ก งาน
ประมงจังหวัดในพื้นที่

3. ผู มี ค วามประสงค เ ข า ร ว มโครงการ ยื่ น ความประสงค ที่
สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่
4. ออกหนังสือรับรองผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ
4.1 สมาคมการประมงแหงประเทศไทย หรือสมาคมประมงใน
พื้นที่ หรือสมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่ ออกหนังสือรับรองผูมี
สิทธิ์เขารวมโครงการ ฯ
4.2 กรณีไมเปนสมาชิกสมาคมฯ ใหสํานักงานประมงจังหวัด
ในพื้นที่ ออกหนังสือรับรอง
5. ผูประกอบการประมงติดตอขอสินเชื่อจากธนาคาร
6. ธนาคารออมสิ น หรื อ ธ.ก.ส. พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และเข า สู
กระบวนการกูยืม
7. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ ประชุม และติดตามงาน
โครงการ

ผูป ระกอบการประมง
- ธนาคารออมสิน
- ธ.ก.ส.
คณะกรรมการอํ า นวยการ
โครงการ
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8. ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ

กรมประมง
1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ

2. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกหนวยงานและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธโครงการ

- สมาชิกสมาคม :
สมาคมการประมงแหงประเทศ
ไทย หรือสมาคมประมงในพื้นที่
หรือสมาคมประมงพื้นบานใน
พื้นที่

3. ผูมีความประสงคเขารวมโครงการ ยื่นความประสงคที่
สํานักงานประมงจังหวัด
4. ออกหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการ

- ไมเปนสมาชิกสมาคม :
สํานักงานประมงจังหวัด

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

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

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

7. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
ประชุม และติดตามงานโครงการ เปนระยะ ๆ
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8.1 แตงตัง้ คณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองชาวประมง
หนวยงานปฏิบัติ
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง
การดําเนินงาน
กองนโยบายและยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาการประมง เสนอคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรรมการอํ า นวยการ
โครงการฯ (ภาคผนวก 1) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี้
อธิบดีกรมประมง ทําหนาที่ประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมประมง ที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่
รองประธานกรรมการ หัวหนาผูตรวจราชการกรมประมง ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองบริการ
จัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ ผูอํานวยการกองกฎหมาย ผูอํานวยการกองตรวจราชการ ผูแทนกรม
เจาทา ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนบรรษัทประกัน
สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม ผู แ ทนสมาคมการประมงแห ง ประเทศไทย และผู แ ทนสมาคมสมาพั น ธ
ชาวประมงพื้ น บ านแห งประเทศไทย ร ว มเป น กรรมการ โดยมี ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร
พั ฒ นาการประมง เป น กรรมการและเลขานุการ ผู เชี่ย วชาญด านเศรษฐกิจ การประมง และหัว หนากลุ ม
เศรษฐกิจการประมง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการโครงการ
2. ติดตาม และกํากับดูแลโครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่กําหนด
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
8.2 จัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
หนวยงานปฏิบัติ
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง
การดําเนินงาน
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง จัดทําหลักเกณฑ วิธีการดําเนินโครงการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ และจัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อแจกจายใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับใชใน
การดําเนินโครงการฯ
8.3 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
หนวยงานปฏิบัติ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
การดําเนินงาน
ประชุ มคณะกรรมการอํ านวยโครงการฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานของโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
1. ประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
2. ติดตาม และกํากับดูแลโครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่กําหนด
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3. ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการฯ
8.4 จัดประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมงแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานปฏิบัติ
1. กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง / กองตรวจราชการ
2. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การดําเนินงาน
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง รวมกับกองตรวจราชการ จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ
ซักซอมความเขาใจรายละเอียดของขั้นตอน วิธีปฏิบัติในโครงการฯ ใหแกเจาหนาที่ของกรมประมงที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
8.5 การชี้แจงประชาสัมพันธโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
หนวยงานปฏิบัติ
สวนกลาง :
1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
4. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. สมาคมการประมงแหงประเทศไทย
6. สมาคมประมงในพื้นที่
7. สมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่
การดําเนินงาน
1) คณะกรรมการอํ านวยการโครงการฯ ประชาสั มพั นธ โครงการใหแกผู ประกอบการ ทั้งประมง
พื้นบานและประมงพาณิชย ผานทางหนวยงาน/สมาคม ในพื้นที่ ไดแก สํานักงานประมงจังหวัด สมาคมการ
ประมงแหงประเทศไทย สมาคมประมงในพื้นที่ สมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาในพื้นที่ พรอมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
2) สํานักงานประมงจังหวัด รวมกันประชาสัมพันธขอมูลโครงการแกชาวประมงในพื้นที่เปาหมาย 22
จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร ผานชองทางตาง ๆ
3) ตัวแทนสมาคมการประมงแหงประเทศไทย สมาคมประมงในพื้นที่ สมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่
ที่เกี่ยวของ รวมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเขารวมโครงการฯ ใหแกสมาชิกในสังกัด
8.6 การรับสมัครผูประกอบการประมงเขารวมโครงการ
หนวยงานปฏิบัติ
สํานักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การดําเนินงาน
1. การแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับสมัคร และเจาหนาที่ผูตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
ประมงจั งหวั ด แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ผู รับ สมัค ร ซึ่ง อาจเป น ขา ราชการหรือพนัก งานราชการ สว น
เจาหนาที่ผูตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร ควรเปนขาราชการ
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2. แบบคํ า ขอสมั ค รเข า ร ว มโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งผู ป ระกอบการประมง
(แบบฟอร ม สช. 1) สามารถ download ได ที่ website กองนโยบายและแผนพั ฒ นาการประมง
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349
3. วิธีการรับสมัคร
3.1 ผูประกอบการประมงที่สามารถเขารวมโครงการได หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมิไดหมายความรวมถึงคณะบุคคลที่เปนวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
1) ผูประกอบการประมงที่มีคุณสมบัติและมีความสนใจเขารวมโครงการ สามารถยื่น
แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ณ สํานักงานประมงจังหวัด
ในพื้นที่
2) ผูประกอบการประมงหรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบการประมงไวใจ กรอกขอมูลในแบบ
คําขอสมั ครเข า ร ว มโครงการสิ น เชื่อเพื่ อเสริมสภาพคลองผูป ระกอบการประมง ใหครบถว นถูกตอง และ
ผูป ระกอบการประมงลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล
3.2 เจาหนาที่ผูรับสมัคร
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลผูสมัคร ในแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อ
เพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง จากนั้นลงลายมือชื่อในชองผูรับสมัคร
3.2 เจาหนาที่ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ตรวจสอบขอมูลผูประกอบการประมงที่ยื่นแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อ
เสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง กับฐานขอมูลที่เกี่ยวของ หากผูประกอบการประมงมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหดําเนินการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน จากนั้นลงลายมือชื่อในชองสําหรับเจาหนาที่กรมประมง
8.7 การออกหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการฯ
หนวยงานปฏิบัติ
1. สมาคมประมง / สมาคมประมงพื้นบาน ในพื้นที่
2. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การดําเนินงาน
ผูประกอบการประมงขอหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการ สรุปดังนี้
1. กรณี เปนสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือรับรอง (แบบฟอรม สช. 2) ไดที่สมาคมประมง
หรือสมาคมประมงพื้นบานในพื้นที่ หรือ ดาวนโหลดเอกสารไดที่ website กองนโยบายและแผนพัฒนาการ
ประมง https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349
โดยผูลงนามรับรอง เปนประธานสมาคม หรือนายกสมาคม หรือเทียบเทา
2. กรณี ไม เ ป น สมาชิ กสมาคมฯ สามารถติดตอ ขอรับ หนังสือรับ รอง (แบบฟอร ม สช. 3) ได ที่
สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หรือดาวนโหลดเอกสารไดที่ website กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1386/80349
โดยผูลงนามรับรอง เปนประมงจังหวัด หรือผูปฏิบัติหนาที่ประมงจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน
ประมงจังหวัด และสํานักงานประมงจังหวัด สําเนาเอกสารไว สวนหนังสือฉบับจริงใหผูประกอบการประมง
นําไปใชประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร
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8.8 การรวบรวมขอมูลใหกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
หนวยงานปฏิบัติ
1. สํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การดําเนินงาน
สํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
1) สําเนาแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรม สช. 1) ของผูประกอบการประมง ใหกอง
นโยบายและแผนพัฒนาการประมงทุกสัปดาห โดยจัดสงทุกวันศุกร
2) จัดทําสรุปขอมูล ตามแบบฟอรม สช. 4 เพื่อรวบรวมขอมูลใหกองนโยบายและแผนพัฒนาการ
ประมง เพื่อจะไดดําเนินการสงใหธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตอไป
ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาว กรุณาจัดสงมาที่ dofecon@gmail.com
8.9 การติดตอขอสินเชื่อจากธนาคาร
หนวยงานปฏิบัติ
ผูประกอบการประมง
การดําเนินงาน
ผูประกอบการประมงนําแบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการ
ประมง (แบบฟอรม สช. 1) พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ และหนังสือรับรองผูเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรม
สช. 2 หรือ แบบฟอรม สช. 3 แลวแตกรณี) ติดตอขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร สาขาในพื้นที่ ทั้งนี้ กรณีที่มีเรือประมงทั้งสองประเภท ใหเลือกขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารไดเพียงแหงเดียว
8.10 การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
หนวยงานปฏิบัติ
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การดําเนินงาน
ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยมีประเภทของการให
สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1. ประเภทการใหสินเชื่อ แบงออกเปน
1.1 เงินกูระยะยาว เพื่อเปนเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ
ทําการประมง ตองดําเนินการยื่นคําขอสมัครเขารวมโครงการฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
1.2 เงินกูระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใชเงิน หรืออื่น ๆ ตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อเปนทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ ไดแก คาแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาน้ําแข็ง เปนตน สามารถเบิกใชเงินกูไดหลาย
รอบ ซึ่งในแตละรอบการกูเพื่อนําไปใชจายในการประกอบอาชีพ และเมื่อมีรายไดกลับเขามา มีการนํามาชําระ
เงินตนพรอมดอกเบี้ยเรียบรอยแลว สามารถที่จะเบิกใชเงินกูไดอีกภายใตระยะเวลาโครงการ 7 ป
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2. อัตราดอกเบี้ย ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป โดยเรียกเก็บจากผูประกอบการประมง
ในอัตรารอยละ 4 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหธนาคารออมสิน ในอัตรารอยละ 3 ตอป นับแตวันที่กู
เปนระยะเวลา 7 ป
ทั้งนี้ หลักเกณฑในการใหสินเชื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และหากผูประกอบการประมงไม
สามารถชําระคื น เงิ น กูได ภายในระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารสามารถปรับ เงื่อนไขการกู และการคิดอัต รา
ดอกเบี้ยไดตามขอบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร
8.11 การประชุม และติดตามโครงการฯ
หนวยงานปฏิบัติ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ
การดําเนินงาน
1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ติดตามความกาวหนา ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทุกระดับในการแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. รายงานผลการดําเนินโครงการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบเปนระยะ ๆ
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ภาคผนวก ๑
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แบบฟอรม สช. 1
เลขที่ __ __
แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
เขียนที่ ................................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................
เรียน ........................................................................................
1. ขาพเจา
นาย
นาง
นางสาว
อืน่ ๆ ระบุ .……..…………..……………………………..…………..……
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล..........................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน
อายุ ........................................... ป
อยูบานเลขที่ ................................ หมูที่ ......................... ชื่อหมูบาน ..................................................................................
ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ......................................... ตําบล .............................................................
อําเภอ ............................................... จังหวัด ...................................... เบอรโทรศัพท ........................................................
บริษัท/หางหุนสวน..........................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................................
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)
วัตถุประสงคที่ขอกู

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

เงินหมุนเวียนในการทําประมง
(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 ..........................................................
2.2 ..........................................................
2.3 ..........................................................
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….

รวมมูลคาลงทุน
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ขนาดเรือตั้งแต 10 - ต่ํากวา
60 ตันกรอส

หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

-23. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ที่กําหนดไวทุกประการ
4. ข า พเจ า เป น ผู ป ระกอบการประมงที่ มี ป ระสบการณ ใ นการประกอบอาชี พ มาแล ว ไม น อ ยกว า 1 ป
โดยมีประสบการณ.......................ป
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสมัคร
(............................................................)

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

สําหรับเจาหนาที่กรมประมง
สํานักงานประมงจังหวัด............................................................. ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................
เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติที่สามารถเขารวมโครงการได
รายการที่ตรวจสอบ
มีทะเบียนเรือ
มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย)
ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประมง
เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ

ลงชื่อ ..........................................................
(...............................................................)
ตําแหนง .................................................................
วันที่ ...............เดือน.......................................พ.ศ. .....................
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แบบฟอรม สช. 1
ส __
ข 0 0 0 1
เลขที่ __
(ตัวอยาง) แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
เขียนที่

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา .

วันที่ 1 .เดือน กรกฎาคม ..พ.ศ. 2563..
เรียน ประมงจังหวัดสงขลา

..

1. ขาพเจา  นาย
นาง
นางสาว
อืน่ ๆ ระบุ
.
ชื่อ
มัจฉา
. นามสกุล
นาวี
.
เลขที่บัตรประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 อายุ
40
ป
อยูบานเลขที่
1/10
. หมูที่
1
. ชื่อหมูบาน
.
ตรอก/ซอย
. ถนน
. ตําบล
เกาะยอ
.
อําเภอ
เมืองสงขลา
. จังหวัด
สงขลา
. เบอรโทรศัพท
081-0000000
..
บริษัท/หางหุนสวน
มัจฉานาวี จํากัด
.ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ 0000000000000
.
ที่ตั้ง
1/10
.หมูที่
1 .ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน
..
ตรอก/ซอย
.ถนน
.ตําบล/แขวง เกาะยอ ..อําเภอ/เขต เมืองสงขลา
..
จังหวัด
สงขลา
.โทรศัพท
081-0000000
.
สมาคมประมงสงขลา
ไมเปนสมาชิกสมาคมประมงใด ๆ
 เปนสมาชิกสมาคมประมง (ระบุ)
 ไมไดเปนลูกคาธนาคาร
ปจจุบันเปนลูกคาธนาคาร ( ) ธ.ก.ส. ( ) ธนาคารออมสิน
ธ

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

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

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

เงินหมุนเวียนในการทําประมง

250,000

(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 อวนลาก จํานวน 3 ปาก
ปาก
2.2 แผนตะเฆ 1 คู
คู
2.3 กวาน
.
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ติดตั้ง VMS

ขนาดเรือตั้งแต 10 ต่ํากวา 60 ตันกรอส

300,000
2. ซื้อเครื่องมือประมง
150,000
50,000
100,000

.

30,000

รวมมูลคาลงทุน

880,000
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หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

-22. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ที่กําหนดไวทุกประการ
3. ข า พเจ า เป น ผู ป ระกอบการประมงที่ มี ป ระสบการณ ใ นการประกอบอาชี พ มาแล ว ไม น อ ยกว า 1 ป
โดยมีประสบการณ. 20 ..ป
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

มัจฉา นาวี .. ผูสมัคร
นายมัจฉา นาวี
..)

ลงชื่อชื่อ
ประมง รักษทะเล ..ผูรับสมัคร
(
นายประมง รักษทะเล ..)
ตําแหนง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ..

สําหรับเจาหนาที่กรมประมง
สํานักงานประมงจังหวัด
สงขลา
ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ของ นาย/นาง/นางสาว มัจฉา นาวี
.
เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติที่สามารถเขารวมโครงการได
รายการที่ตรวจสอบ
มีทะเบียนเรือ
มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย)
ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประมง
เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ

ลงชื่อชื่อ
ประมง รักษทะเล ..
(
นายประมง รักษทะเล ..)
ตําแหนง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ .
วันที่ 1 .เดือน กรกฎาคม ..พ.ศ. 2563
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แบบฟอรม สช. 2
(หนังสือรับรอง กรณีเปนสมาชิกสมาคมประมง)
หนังสือรับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
เลขที่ .....................................................................
สมาคม ....................................................................................
เรื่อง
เรียน

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ..............
รับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
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.....................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.........................................................
ที่ตั้ง................................................หมูที่.........................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน................................................................
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท...........................................
มีความประสงคเขารวมโครงการสิ นเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล องผูประกอบการประมง และได ประมาณการ
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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เอกสารแนบ
ตารางประมาณการความตองการเงินกู
(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย)
วัตถุประสงคที่ขอกู
เงินหมุนเวียนในการทําประมง
(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 ..........................................................
2.2 ..........................................................
2.3 ..........................................................
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

ขนาดเรือตั้งแต 10 - ต่ํากวา
60 ตันกรอส

หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

รวมมูลคาลงทุน

(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย)
วัตถุประสงคที่ขอกู
เงินหมุนเวียนในการทําประมง
(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 ..........................................................
2.2 ..........................................................
2.3 ..........................................................
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

รวมมูลคาลงทุน
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ขนาดเรือตั้งแต 10 - ต่ํากวา
60 ตันกรอส

หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

แบบฟอรม สช. 3
(หนังสือรับรอง กรณีไมเปนสมาชิกสมาคมประมง)
หนังสือรับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
เลขที่ __ __
สํานักงานประมงจังหวัด ......................................................
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. ............................
เรื่อง
เรียน

รับรองผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
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....................................................ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่..........................................................
ที่ตั้ง....................................................หมูที่..........................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน...........................................................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท................................................
มี ค วามประสงค เข า ร ว มโครงการสิ น เชื่ อเพื่ อเสริ ม สภาพคล อ งผู ป ระกอบการประมง และได ป ระมาณการ
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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เอกสารแนบ
ตารางประมาณการความตองการเงินกู
(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย)
วัตถุประสงคที่ขอกู
เงินหมุนเวียนในการทําประมง
(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 ..........................................................
2.2 ..........................................................
2.3 ..........................................................
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

ขนาดเรือตั้งแต 10 - ต่ํากวา
60 ตันกรอส

หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

รวมมูลคาลงทุน

(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย)
วัตถุประสงคที่ขอกู
เงินหมุนเวียนในการทําประมง
(เชน คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง)
เงินกูร ะยะยาว
1. ซอมแซมเรือประมง
2. ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง
2.1 ..........................................................
2.2 ..........................................................
2.3 ..........................................................
2.4 ..........................................................
3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….

ขนาดเรือต่ํากวา
10 ตันกรอส

รวมมูลคาลงทุน
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ขนาดเรือตั้งแต 10 - ต่ํากวา
60 ตันกรอส

หนวย : บาท

ขนาดเรือตั้งแต
60 ตันกรอสขึ้นไป

แบบฟอรม สช. 4

แบบสรุปรายชื่อผูเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง
ลําดับ

ชื่อเจาของเรือ

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด
(ตันกรอส)

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

จังหวัด

เบอรติดตอ

