
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
ในชวงระหวางปพ.ศ. 2552 - 2555 ประเทศไทยเปนผูผลิตกุงขาวแวนนาไมอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิต

เฉลี่ยประมาณ 585,750 ตันตอป (540,000 - 640,000 ตัน) หรือคิดเปนรอยละ 26.37 ของปริมาณ
ผลผลิตกุงโลก โดยจีน อเมริกากลางและใต เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เปนผูผลิตลําดับรองลงมา 
ซ่ึงในชวงดังกลาวไทยสามารถนําเงินตราจากการสงออกกุงเขาประเทศเฉลี่ยปละ 96,466.28 ลานบาท 
ในปลายป พ.ศ. 2554 ไดเกิดโรคตายดวน (Early mortality syndrome: EMS) ซ่ึงเปนโรคอุบัติใหมในครั้งแรกของ
ประเทศท่ีจังหวัดจันทบุรี และไดแพรระบาดไปท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศอยางรวดเร็วจนถึงป พ.ศ. 2557  
ทําใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมกุงทะเลของประเทศอยางใหญหลวง สงผลใหผลผลิตกุงทะเลลดลงเปนลําดับ 
โดยระหวางป พ.ศ. 2557 – 2560 มีผลผลิตกุงเฉลี่ยปละ 231,124.38 ตัน ลดลงจากผลผลิตเฉลี่ยในชวง 
ป พ.ศ. 2552 - 2555 คิดเปนรอยละ 60.54 ทําใหการผลิตกุงของไทยตกอยูในอันดับท่ี 5 ของผูผลิตกุงโลก 
ในชวงนี้มีมูลคาเฉลี่ยของการสงออกเปนเงิน 65,597.31 ลานบาทตอป ซ่ึงลดลงถึงรอยละ 29.27  

ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา การเพาะเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยไดประสบปญหา 
โรคกุงมาโดยตลอด ท้ังโรคเดิมท่ีประสบมานานคือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว) และ 
โรคอ่ืน ๆ ไดแก โรคข้ีขาว ซ่ึงพบในชวงเวลาเดียวกับการเกิดโรค EMS ซ่ึงโรคข้ีขาวเปนโรคท่ีทําใหเกิด 
การอักเสบของลําไสอันเปนผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทําใหประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุงลดลง 
นอกจากนี้ยังมีโรคท่ีเกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาโรค EHP 
เปนโรคท่ีทําใหกุงโตชา โดยอาจมีสาเหตุรวมมาจากลูกพันธุกุงท่ีนํามาเลี้ยงมีคุณภาพตํ่า และการจัดการเลี้ยงท่ี
ไมเหมาะสม ทําใหผลผลิตท่ีไดไมตรงกับเปาหมายท่ีวางไว ระบบการผลิตกุงของไทยจึงยังไมสามารถฟนตัวได 
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงท่ีประสบปญหากุงตายในระหวางเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยและขนาดกลาง ตองมี
คาใชจายจากตนทุนแฝงในระหวางเลี้ยงเพ่ิมข้ึน และสงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนจนขาดทุนเม่ือราคากุงตกต่ํา 
ทําใหบางสวนไดยุติการเลี้ยงไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน นอกจากนี้แลวในตนป พ.ศ. 2561 ราคากุงในประเทศ
ไดตกต่ําลงอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา เนื่องจากไดรับผลกระทบโดยตรงจากราคากุงใน
ตลาดโลก เชนเดียวกับประเทศอินเดีย เอกวาดอร เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเปนผลมาจากผลผลิตกุงโลกท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วตั้งแตป พ.ศ. 2560 จึงเปนปจจัยแทรกซอนท่ีสําคัญตอราคากุงทะเลของประเทศ ดังนั้น 
ในสภาวะท่ีมีตนทุนแฝงจากการระบาดของโรคกุงและทําใหตนทุนการผลิตสูง ราคาท่ีจําหนายไดต่ํากวาตนทุน
การผลิต เกษตรกรรายยอยจึงมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน ไมมีทุนเพียงพอท่ีจะดําเนินการ และขาดแรงจูงใจท่ีจะประกอบ
อาชีพเลี้ยงกุงตอไป ซ่ึงหากภาคการผลิตท่ีเปนเกษตรกรรายยอยท่ัวประเทศไมสามารถดํารงอยูได ยอมสงผล
กระทบตลอดสายธุรกิจท่ีเก่ียวของ ต้ังแตผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาล ผูจําหนายปจจัยการผลิตกุง 
ผูรับจางรายยอย และภาคการสงออก เนื่องจากอุตสาหกรรมกุงทะเลเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีหลายภาคสวน
เขามาเก่ียวของและมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบตออุตสาหกรรมกุงทะเล  
ยอมสงผลตอโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางใหญหลวงเชนกัน ดังนั้น จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ี
จะตองเขามาแกปญหาดังกลาวใหทันตอเหตุการณ 

ปจจุบันราคากุงในประเทศไทยมีความผันผวนตามราคากุงโลกท่ีเปลี่ยนแปลง แตราคากุงท่ีจําหนายใน
ประเทศกลับมีเสถียรภาพท่ีดีกวาเนื่องจากมีความตองการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการกระจายสินคากุงไปยัง
ผูบริโภคยังมีนอยและไมท่ัวถึง ดังนั้น หากสามารถเพ่ิมการบริโภคในประเทศได จะทําใหกลไกราคากุงใน
ประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซ่ึงจากสถิติปริมาณการบริโภคกุงทะเลในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 0.8 - 1.0 
กิโลกรัมตอคนตอป ดังนั้น เม่ือคํานวณบนฐานจํานวนประชากรประมาณ 70 ลานคน จะมีการบริโภคกุงทะเล 
ในประเทศประมาณ 50,000 - 70,000 ตันตอป นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหลงทองเท่ียวชายทะเลท่ีมี
ชื่อเสียงระดับโลกเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีมีความพรอมและนิยมบริโภคอาหารทะเลจํานวน 
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ไมนอยกวาปละ 30 ลานคน หากสามารถสงเสริมและกระจายผลผลิตกุงทะเลใหนักทองเท่ียวเหลานี้ไดบริโภค
กุงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 1.2 - 1.5 กิโลกรัมตอคนตอป จะสามารถเพ่ิมความตองการบริโภคกุงในประเทศให
เพ่ิมมากข้ึนไดไมนอยกวา 30,000 - 40,000 ตันตอป ซ่ึงจะเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถชวยบรรเทาความ
เดือดรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงไดโดยไมกระทบตอระเบียบและกติกาการคาโลก 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกร (สหกรณและกลุมเกษตรกรนิติบุคคล) และ

วิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได มีอํานาจในการตอรองการซ้ือขาย
ผลผลิต รวมท้ังบริหารจัดการดานการตลาดและกระจายสินคาสูผูบริโภคภายในประเทศ 

2.2 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยท่ีเปนสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหสามารถ
กลับเขาสูธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงได โดยการเขาถึงลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรค รวมถึงเงิน
ลงทุนดานปจจัยการผลิต  

3. เปาหมาย 
3.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีมีสมาชิกเขารวมโครงการฯ จํานวนประมาณ 30 กลุม มีการ

รวบรวมสินคา ตลอดจนบริหารจัดการดานการตลาดและกระจายสินคาสูผูบริโภคภายในประเทศ 
3.2 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอย ท่ีมีพ้ืนท่ีฟารมทุกฟารมรวมกันไมเกิน 20 ไร และเปน

สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําจํานวนประมาณ 6,000 ราย  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดท่ีเปนแหลงเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมท่ัวประเทศ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561 – 2564 

6. ผูเขารวมโครงการ  
6.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
6.2 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยท่ีมีพ้ืนท่ีฟารมทุกฟารมรวมกันไมเกิน 20 ไร และเปน

สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
6.3 ผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
7.1 หนวยงานหลัก: กรมประมง (เจาของโครงการฯ) 
7.2 หนวยงานสนับสนุน: ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

8. วิธีดําเนินการ 
8.1 การเตรียมความพรอม 

1) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด 
กุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (สวนกลาง) และคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ระดับจังหวัด  
ในแตละจังหวัด (สวนภูมิภาค) เพ่ือกํากับดูแลใหการดําเนินงานของโครงการฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด  

2) จัดทําฐานขอมูลรายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในแตละจังหวัดท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานฟารมตามท่ีกรมประมงกําหนดและยังคงดําเนินกิจการในปจจุบัน สําหรับเปนขอมูลในการบริหาร
จัดการโครงการฯ  
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3) ประชาสัมพันธและประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจรายละเอียดโครงการฯ ใหแกเจาหนาท่ี

กรมประมงท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาครับทราบ 
4) ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือ 

โรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  

5) จัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจรายละเอียดโครงการฯ ใหแก ผูประกอบการโรงเพาะฟก
และอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รับทราบรายละเอียดและวิธีการดําเนิน
โครงการฯ 

6) จัดอบรมใหความรูในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุกุงใหไดคุณภาพและปลอดโรค การใช
โปรแกรม Feed Application การจัดการเลี้ยงกุงทะเลตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนําใหแกนักวิชาการประมง 

8.2 ข้ันตอนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
8.2.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล  

1) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ รวบรวมใบสมัคร
พรอมเอกสารหลักฐานของสมาชิกในสังกัดท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ เสนอกรมประมงพิจารณาเขารวม
โครงการฯ  

2) หนวยงานสังกัดกรมประมงในพ้ืนท่ีดําเนินการถายทอดความรูในการจัดการควบคุม
การผลิตลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมใหไดคุณภาพและปลอดโรคใหแกผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาล 
กุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และการใชโปรแกรม Feed Application การจัดการเลี้ยงกุงทะเล
ตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนํา แกตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ
กลุมเปาหมายท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ 

3) หนวยงานสังกัดกรมประมงในพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพ 
ลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม  
ทุกรุนการผลิตกอนสงมอบลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

4) โครงการฯ สนับสนุนเงินจายขาดสมทบคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมรอยละ 90  
ของราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม หรือประมาณ 0.135 บาทตอตัว และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  
ตองรับผิดชอบคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมรอยละ 10 ของราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมหรือประมาณ  
0.015 บาทตอตัว ท้ังนี้ โครงการฯ จะสนับสนุนเงินสมทบใหรายละไมเกิน 40,000 บาท สําหรับการเลี้ยง
ครั้งเดียวภายในระยะเวลาท่ีกรมประมงกําหนด 

5) หนวยงานสังกัดกรมประมงในพ้ืนท่ีใหคําแนะนํา ติดตาม จัดเก็บรวบรวมขอมูล และ
ประเมินผลการเลี้ยงกุงของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมท่ีเขารวมโครงการฯ 

8.2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล  
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับการ

สนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล และมี
ความประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล เพ่ือใชเปนทุนในการ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงกุง รวมถึงใชเปนทุนหมุนเวียนในการซ้ือปจจัยการผลิตระหวางการเลี้ยงตามท่ี
ระบุในใบสมัครเขารวมโครงการฯ เพ่ือสงรายชื่อให ธ.ก.ส.  

2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพรอมแจงผลให
เกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติการสนับสนุนสินเชื่อทราบ โดยเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจะสามารถขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ไดครั้งละ 1 ปตอเนื่องไมเกิน 3 ป ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจํากัดวงเงิน
ในป ท่ี 1 รายละไมเกิน 300 ,000 บาท ป ท่ี 2 รายละไมเกิน 150 ,000 บาท และป ท่ี 3 รายละ 
ไมเกิน 150,000 บาท ท้ังนี้ เกษตรกรตองชําระหนี้ในแตละปใหเสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
ในปถัดไปได 
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3) ธ.ก.ส. แจงผลสรุปจํานวนเงินสินเชื่อพรอมดอกเบี้ย และจํานวนเงินท่ีกรมประมงตอง

ชําระเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ใหกรมประมงทราบ ท้ังนี้กรมประมงจะดําเนินการชําระคาชดเชย
ดอกเบี้ยของสินเชื่อแตละครั้งตามใบแจงหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชําระคาชดเชยดอกเบี้ยของปท่ี 3 
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

๔) กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบี้ยของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในโครงการฯ 
ใหแก ธ.ก.ส. 

5) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจัดทําขอมูลการผลิตและผลการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 
ตามแบบฟอรมรายงานท่ีกรมประมงกําหนด โดยจดัสงรายงานไปยังสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ีทุกรายไตรมาส 

8.2.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ  
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบั ติเบื้องตนของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  

ท่ีมีสมาชิกท่ีไดรับการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตกุงทะเล และมีความประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภค
กุงทะเลในประเทศ เชน เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินคา การจัดการดานตลาดและการ
กระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไมไปสูผูคาปลีกภายในประเทศตามท่ีระบุในใบสมัครเขารวมโครงการฯ เพ่ือสง
รายชื่อให ธ.ก.ส.  

2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพรอมแจงรายชื่อ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการอนุมัติทราบ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จะสามารถรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ไดครั้งละ 1 ป ตอเนื่องไมเกิน 3 ป ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจํากัดวงเงิน
ในปท่ี 1  กลุมละไมเกิน 2,000,000 บาท ปท่ี 2 กลุมละไมเกิน 1,000,000 บาท และปท่ี 3 กลุมละ 
ไมเกิน 1,000,000 บาท ท้ังนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนตองชําระหนี้ในแตละปใหเสร็จสิ้นจึงสามารถ
ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปถัดไปได 

3) ธ.ก.ส. แจงผลสรุปจํานวนเงินสินเชื่อพรอมดอกเบี้ย และจํานวนเงินท่ีกรมประมงตอง
ชําระเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ใหกรมประมงทราบ ท้ังนี้กรมประมงจะดําเนินการชําระคาชดเชย
ดอกเบี้ยของสินเชื่อแตละครั้งตามใบแจงหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชําระคาชดเชยดอกเบี้ยของปท่ี 3 
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

4) กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ 
ใหแก ธ.ก.ส. 

5) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ในการรวบรวมสินคา 
การจัดการดานการตลาดและการกระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไมไปสูผูคาปลีกภายในประเทศ และขอมูลการ
ซ้ือขายตามแบบฟอรมรายงานท่ีกรมประมงกําหนด โดยจัดสงรายงานไปยังสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี 
ทุกรายไตรมาส 

8.3 การรายงานผลโครงการ 
8.3.1 คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานในจังหวัด 

เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุกรายไตรมาส และสรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
8.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการบริหาร

กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรทราบทุกป และสรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 

9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
9.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ไมนอยกวา 10 กลุม สามารถบริหารจัดการดานการตลาดและ

กระจายสินคาสูผูบริโภคภายในประเทศได  
9.2 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยไมนอยกวา 3,000 ราย ไดรับการบรรเทาความ

เดือดรอนจากการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมหรือเงินลงทุนดานปจจัยการผลิต 
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10. แนวทางการจัดการปญหาและความเส่ียงของโครงการ 

10.1 การใหเกษตรกรมีสวนรวมรับผิดชอบในการลงทุน 
การชวยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจํานวน

ประมาณ 6,000 ราย ซ่ึงครอบคลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยท้ังหมดท่ัวประเทศ ใหสามารถ
กลับมาสูระบบการผลิตกุงได หลังจากประสบปญหาการขาดทุนจากผลกระทบราคากุงตกต่ํา ในรูปแบบการ
สนับสนุนเงินชวยเหลือแบบจายขาดสมทบการจัดซ้ือลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม โดยใหเกษตรกรมีสวนรวม
รับผิดชอบจายคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในจาํนวนรอยละ 10 ของราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมภายในวงเงิน
ท่ีสนับสนุนไมเกิน 40,000 บาทตอราย เพ่ือเปนการกระตุนใหเกษตรกรสามารถดําเนินการเลี้ยงไดสําเร็จ 

10.2 การควบคุมคุณภาพและตรวจโรคในลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมท่ีใชในโครงการฯ  
กรมประมงดําเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟก

และอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมทุกรุนการผลิตกอนสงมอบลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
ใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือลดความเสี่ยงในการใชลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมคุณภาพต่ําและติดเชื้อโรค 
ทําใหกุงมีอัตรารอดสูงข้ึน และสามารถลดตนทุนแฝงจากการใชลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมดอยคุณภาพของ
เกษตรกร สงผลในภาพรวมใหเกษตรกรประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการฯ 

10.3 การกําหนดใหจัดทําแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จัดทําแผนธุรกิจ โดยมี เจาหนาท่ีกรมประมงและ ธ.ก.ส  

ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน สามารถวิเคราะหจุดแข็งเละจุดออนของธุรกิจ รูและเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจรวมถึงโอกาสในการ
พัฒนาและแกไขปญหา เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และมีโอกาสในการทําธุรกิจ 
ใหประสบผลสําเร็จได อีกท้ังสามารถวางแผนการใชจายและคืนเงินสินเชื่อพรอมดอกเบี้ยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ ธ.ก.ส. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.4 การใหคําแนะนําดานการเลี้ยงและจัดการฟารม 
กรมประมงจัดอบรมใหความรูแกนักวิชาการประมงในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ 

กุงขาวแวนนาไมใหไดคุณภาพและปลอดโรค การใชโปรแกรม Feed Application การจัดการเลี้ยงกุงทะเล
ตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนํา เพ่ือถายทอดใหแกตัวแทนเกษตรกรสําหรับนําไปแนะนําสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 10.5 การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 

กรมประมงติดตามผลการเลี้ยงและรวมแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการเลี้ยง ตลอด
ระยะเวลาของโครงการฯ พรอมท้ังรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมินผล และรายงานปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนตอ
คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือใหทราบ
สถานการณและสามารถบริหารโครงการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ มีความเขมแข็งโดยผูนํามี

บทบาทในการนําสมาชิกในสังกัดเขารวมกิจกรรมของโครงการฯ การประสานงาน และรวมแกไขปญหาการ
ผลิตกุงทะเลในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีเก่ียวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความเขมแข็ง และมีอํานาจ
ตอรอง ในการบริหารการผลิตและการตลาด สามารถวางแผนการผลิตกุงทะเลท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค 
 11.3 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมสามารถกลับเขาสูธุรกิจการเลี้ยงกุงไดอีกครั้งหลังจากประสบ
กับปญหาการขาดทุนจากราคากุงตกต่ําและภาระตนทุนแฝง 
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12. ผูประสานงาน 

12.1 ดร.สุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 
โทรศัพท 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 0786 
e - mail: suttinel@gmail.com 

12.2 ดร.พุทธ  สองแสงจินดา ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 
โทรศัพท 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 4759 

e - mail: putthsj@yahoo.com 
12.3 ดร.รัชฎา  ขาวหนูนา  หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 

โทรศัพท 0 2579 3682 โทรสาร 0 2579 2421 
e - mail: krsilvery@gmail.com 
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หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 

1. เง่ือนไข คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ  
1.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล 

เง่ือนไข 
1) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอย ท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการฯ ตองยื่นใบสมัคร

ผานสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
โดยสามารถสมัครไดเพียงสังกัดเดียวเทานั้น ท้ังนี้ จะไดรับการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมสําหรับการ
เลี้ยงครั้งเดียวภายในระยะเวลาท่ีกรมประมงกําหนด และตองไมเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการฯ รวมกับกุงขาวแวนนาไมจากท่ีอ่ืน 

2) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมท่ีมีความประสงคจะ
เขารวมโครงการฯ ตองผานการตรวจโรคตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพของกรมประมง และ
นํารายงานผลท่ีผานเกณฑการตรวจดังกลาวแนบพรอมหลักฐานประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ไดดวย
ตนเองท่ีสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี 

คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1) สถาบนัเกษตรกร (สหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกรนิติบุคคล) 

คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร  
(1) เปนสถาบันเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ท้ังนี้ ใหรวมถึงกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 
และมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(2) ตองมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) สําเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ  

2) วิสาหกิจชุมชน 
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน 
(1) เปนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

และมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(2) ตองมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเขารวมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) สําเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 

3) สมาคม 
คุณสมบัติของสมาคม 
(1) ตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 78 และมีกิจกรรมการดําเนินงาน

ท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(๒) ตองมีสมาชิกของสมาคมสมัครเขารวมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) สําเนาใบทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ  
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4) ชมรม/กลุม ท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

คุณสมบัติของชมรม/กลุม 
(1) ตองมีระเบียบขอบังคับของชมรม/กลุม และมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(2) ตองมีการประชุมประจําปของชมรม/กลุม ไมนอยกวา 1 ครั้ง 
(3) ตองมีสมาชิกของชมรม/กลุม สมัครเขารวมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ระเบียบ/ขอบังคับการจัดตั้งชมรม/กลุม 
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของชมรม/กลุม ท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 

5) เกษตรกร 
คุณสมบัติของเกษตรกร 
(1) ตองเปนเกษตรกรรายยอย ท่ีมีพ้ืนท่ีฟารมทุกฟารมรวมกันไมเกิน 20 ไร ประกอบอาชีพ

เลี้ยงกุงทะเลอยูในปจจุบัน  
(2) ไดรับรองมาตรฐานฟารม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552 

เลม 1) หรืออยูในระหวางการตออายุรับรองมาตรฐานท่ีตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหนวยรับรองเอกชนท่ี
ไดรับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เชน บริษัท หองปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จํากัด เปนตน 

(3) ตองสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของ
กับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุม

เกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ท่ีเกษตรกรเปนสมาชิก 
(2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืน

ทําแทน)  
6) ผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 

คุณสมบัติของผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
(1) ตองเปนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรืออนุบาลกุงขาวแวนนาไม

อยูในปจจุบนั  
(2) ไดรับรองมาตรฐานฟารม (GAP/CoC/GAP มกษ. 7432-2558/GAP มกษ. 7422-2553) 

ท่ียังไมหมดอายุ หรืออยูในระหวางการตออายุรับรองมาตรฐานท่ีตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือ หนวย
รับรองเอกชนท่ีไดรับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เชน บริษัท 
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตร
แหงเอเชีย จํากัด เปนตน 

(3) ผานการตรวจโรคตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพของกรมประมง 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) รายงานผลผานเกณฑการตรวจโรคตามโครงการเฝาระวงัโรคเพ่ือผลิตกุงคุณภาพของ กรมประมง 
(2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ (กรณีมอบอํานาจให

ผูอ่ืนทําแทน) 

8



 
1.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล 

เง่ือนไข 
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอย ท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล เพ่ือใชเปนทุนดําเนินการเลี้ยงกุงใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงใชเปนทุนหมุนเวียน
ในการซ้ือปจจัยการผลิตระหวางการเลี้ยง ตองเปนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยท่ีเปนสมาชิกในสังกัด
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ท่ีไดรับการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
กุงทะเลเทานั้น และเกษตรกรขอรับการสนับสนุนสินเชื่อไดครั้งละ 1 ป ตอเนื่องไมเกิน 3 ป ตามระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการฯ และจํากัดวงเงินสินเชื่อในปท่ี 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกร รายละไมเกิน 
300,000 บาท ปท่ี 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกรรายละไมเกิน 150,000 บาท และป
ท่ี 3 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกร รายละไมเกิน 150,000 บาท ท้ังนี้ เกษตรกรตอง
ชําระหนี้สินเชื่อในแตละปใหเสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปถัดไปได ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ 
สามารถตรวจสอบขอมูลอัตราดอกเบี้ย ไดตามตารางโครงสรางอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ (ภาคผนวก 3) 

คุณสมบัติเกษตรกร 
(1) ตองเปนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมรายยอยท่ีมีพ้ืนท่ีฟารมทุกฟารมรวมกันไมเกิน 20 ไร  

ท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงกุงทะเลอยูในปจจุบัน  
(2) ไดรับรองมาตรฐานฟารม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552 เลม 1) 

หรืออยูในระหวางการตออายุรับรองมาตรฐานท่ีตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหนวยรับรองเอกชนท่ีไดรับการ
รับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เชน บริษัท หองปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จํากัด เปนตน 

(3) ตองสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปนผูไดรับการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตกุงทะเล 

(4) ตองเปนเกษตรกรลูกคาปกติของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) หรือ
เปนเกษตรกรท่ัวไปท่ี ธ.ก.ส. สอบสวนและพิจารณารับข้ึนทะเบียนเปนลูกคา 

(5) เกษตรกรตองไมมีหนี้คางชําระโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหรือหนี้คางชําระเงินกูของ
สถาบันการเงิน 

หมายเหตุ: คุณสมบัติขอ (4) และ (5) ธ.ก.ส. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติเกษตรกร 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกร 

ท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีเกษตรกรเปนสมาชิก 
(2) สําเนาสมุดคูฝากของ ธ.ก.ส.  
(3) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําแทน) 

1.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ 
เง่ือนไข 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรม 

เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ เพ่ือใชเปนทุนในการจัดการดานตลาดและ 
การกระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไมไปสูผูคาปลีก ตองเปนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนท่ีมีสมาชิกในสังกัด
ไดรับการสนับสนุนลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล
เทานั้น และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนขอรับการสนับสนุนสินเชื่อไดครั้งละ 1 ป ตอเนื่องไมเกิน 3 ป 
ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และจํากัดวงเงินสินเชื่อในปท่ี 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กลุมละไมเกิน 2,000,000 บาท ปท่ี 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุน
สินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กลุมละไมเกิน 1,000,000 บาท และปท่ี 3 ของการยื่นขอรับ
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การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนกลุมละไม เ กิน 1 ,000 ,000 บาท ท้ังนี้   
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนตองชําระสินเชื่อในแตละปใหเสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
ในปถัดไปได ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ สามารถตรวจสอบขอมูลอัตราดอกเบี้ย ไดตามตารางโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
โครงการฯ (ภาคผนวก 3) 

คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1.3.1 สถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตร และ กลุมเกษตรกรนิติบุคคล) 

คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร  
(1) เปนสถาบันเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ท้ังนี้ ใหรวมถึงกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 
และมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(2) ตองมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการฯ 
(3) ไมมีการทุจริตของสถาบันเกษตรกร 
(4) ไมมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ เชน ปดบัญชีไมไดใน 150 วัน ขาดทุนสะสมเกิน 3 ป 

ขาดทุนเกินก่ึงหนึ่งของทุนเรือนหุน เจาหนี้มากกวาลูกหนี้ และขาดทุนติดตอกันเกิน 3 ป 
(5) ตองไมมีหนี้เงินกูคางชําระกับ ธ.ก.ส. 
(6) คณะกรรมการฝายจัดการใหความรวมมือกับ ธ.ก.ส. ดวยดีเสมอมา 
(7) มีทรัพยสิน เครื่องมือ และอุปกรณเพียงพอกับธุรกิจ 
หมายเหตุ: คุณสมบัติขอ (3) - (7) ธ.ก.ส. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ

สถาบนัเกษตรกร 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) สําเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ  

1.3.2 วิสาหกิจชุมชน 
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน 
(1) เปนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

และมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(2) ตองมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเขารวมโครงการฯ 
(3) สมาชิกตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
(4) มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมในพ้ืนท่ีดําเนินงานของสาขาติดตอกัน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
(5) มีการจัดทําบัญชีของกลุมเปนปจจุบัน 
(6) มีการลงทุนหรือการออมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
(7) มีการประชุมรวมกันเปนประจําและมีการบันทึกรายงานการประชุมไวเพ่ือเปนหลักฐาน 
(8) ตองไมมีหนี้เงินกูคางชําระกับ ธ.ก.ส. 
(9) มีทรัพยสิน เครื่องมือ และอุปกรณเพียงพอกับธุรกิจ 
หมายเหตุ: คุณสมบัติขอ (3) - (9) ธ.ก.ส. จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ

วิสาหกิจชุมชน 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) สําเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 
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2. วิธีการดําเนินโครงการฯ 

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
หนวยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
2) สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี 
การดําเนินงาน: 
การดําเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการจํานวน 2 คณะ โดยมีองคประกอบและหนาท่ีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศ ป 2561  

องคประกอบ  
อธิบดีกรมประมงทําหนาท่ีประธาน รองอธิบดีกรมประมงท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ี 

รองประธาน หัวหนาผูตรวจราชการกรมประมง ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการ
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ ผูแทน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล ทําหนาท่ีเปนกรรมการ 
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และหัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล ทําหนาท่ีเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
1) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และกํากับดูแลในการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ของ

โครงการฯ ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมท้ังกํากับดูแลและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและเปาหมายท่ีกําหนด 

2) พิจารณาอนุมัติรายชื่อเกษตรกร/ผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับ
การเพาะเลี้ยงส ัตวน้ํา ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการ
ผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ระดับจังหวัด เขารวมโครงการฯ 

3) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ตามกรอบวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรไดมีมติอนุมัติใหกรมประมงไวแลว เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 ดังนี้ 

(1) คาใชจายสมทบการจัดซ้ือลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรคของ
เกษตรกร โดยจายใหแกผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม
ท่ีเขารวมโครงการฯ 

(2) คาใชจายในการตรวจโรคกุงทะเล โดยจายใหแกหนวยงานของกรมประมงท่ีรับผิดชอบ
การดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

(3) คาใชจายในการชดเชยดอกเบี้ยใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ ท่ีขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพ่ือจัดหาปจจัยท่ีใชในการผลิตกุง ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

(4) คาใชจายในการชดเชยดอกเบี้ยใหแกสถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตรและกลุม
เกษตรกรนิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงกุงทะเลในโครงการฯ ท่ีขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพ่ือเปนทุนในการจัดการตลาดและการกระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไม
ไปสูผูคาปลีกและผูบริโภคภายในจังหวัดแหลงผลิตและจังหวัดอ่ืน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

(5) คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารโครงการฯ เชน การอบรมหรือประชุมชี้แจงให
ความรูแกเจาหนาท่ีและตัวแทนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ฯลฯ ใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม
ภายใตโครงการฯ วงเงินไมเกิน 5.20 ลานบาท 
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4) รายงานผลการดําเนินการในแตละป และสรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการฯ ใหคณะกรรมการ

บริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรทราบ 
5) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2. คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ระดับจังหวัด ในแตละจังหวัด  

องคประกอบ 
รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีประธาน ปลัดจังหวัดหนาท่ีรองประธาน  

เกษตรและสหกรณจังหวัด สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผูแทนคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัด (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัด 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา และผูแทนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล ทําหนาท่ี
เปนกรรมการ ประมงจังหวัดทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สํานักงานประมงจังหวัด 
ทําหนาท่ีกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
1) บริหารงาน ควบคุม และกํากับดูแลใหการดําเนินโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการ

ผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ในจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการฯ ท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและ
การตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 กําหนด 

2) พิจารณาและรับรองรายชื่อเกษตรกร/ผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุมท่ีเก่ียวของกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ท่ีสมัครและผานคุณสมบัติเบื้องตนเขารวมโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 เพ่ือขอ
อนุมัติเขารวมโครงการฯ และขออนุมัติคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 

3) รายงานผลการดําเนินการของจังหวัดทุกไตรมาส และสรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการฯ  
ใหคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ ป 2561 ทราบ 

4) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
2.2 การจัดทําขอมูล หลักเกณฑ และคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ 

หนวยปฏิบัติ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
การดําเนินงาน: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําฐานขอมูลรายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยง 

กุงขาวแวนนาไมในแตละจังหวัดท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมตามท่ีกรมประมงกําหนดและยังคงดําเนิน
กิจการในปจจุบัน สําหรับเปนขอมูลในการบริหารโครงการและจัดแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบโครงการใหหนวยงาน  
ในสวนภูมิภาคท่ีไดรับมอบหมาย (ภาคผนวก 1) 

2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําหลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการ
เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ และ
แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ (ภาคผนวก 2) 

4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการฯ เพ่ือแจกจาย
ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับใชในการดําเนินโครงการฯ  
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2.3 การประชาสัมพันธและประชุมช้ีแจง 

หนวยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
2) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีไดรับมอบหมาย 
3) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลท่ีไดรับมอบหมาย 
4) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
5) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูเขารวมโครงการฯ : 
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ 
2) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 
3) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
การดําเนินงาน: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกรผูเลี้ยง 

กุงขาวแวนนาไม โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม รวมถึงสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทราบโดยท่ัวถึง ผานทาง
หนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานประมงจังหวัด หนวยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา และ สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมท้ังสื่ออ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 

2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจใน
รายละเอียดของข้ันตอน วิธีปฏิบัติในโครงการฯ ใหแกเจาหนาท่ีของกรมประมงท่ีเก่ียวของ  

3) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจัดประชุมชี้แจง ซักซอมความ
เขาใจในรายละเอียดของข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในโครงการฯ ใหแกโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม  
โรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ี
เก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

4) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการเขารวมโครงการฯ ใหแกสมาชิกในสังกัด 

2.4. การสมัครและอนุมัติรายช่ือผูเขารวมโครงการฯ 
หนวยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศ ป 2561 
2) คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือ

การบริโภคภายในประเทศ ป2561 ระดับจังหวัด 
3) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีไดรับมอบหมาย 
4) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลท่ีไดรับมอบหมาย 
5) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
6) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูเขารวมโครงการฯ : 
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ 
2) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 
3) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม  
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การดําเนินงาน:  
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1) สถานท่ีรับสมัคร 

- สํานักงานประมงจังหวัด 
2) ระยะเวลารับสมัคร 

(1) สําหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัคร
เขารวมโครงการฯ ของสมาชิกท่ีตองการเขารวมกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
กุงทะเลและกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล รวมถึงใบสมัครเขารวมโครงการฯ ของสถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ท่ีเปนนิติบุคคล) ในกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเล 
ในประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  

(2) สําหรับโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม ท่ียังไมไดรับ
การตรวจโรคตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพของกรมประมง ใหแจงหนวยงานในสังกัด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวน้ําในพ้ืนท่ี พรอมขอใหเขาตรวจโรค กอนสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบฟอรมท่ี 1) และเม่ือผานเกณฑการ
ตรวจโรคแลว ใหแนบใบรับรองผลการตรวจโรค (แบบฟอรมท่ี 2) เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขารวม
โครงการฯ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 

3) ข้ันตอนการสมัครและอนุมัติรายชื่อ 
(1) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม ท่ีผานเกณฑ 

การตรวจโรคตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพของกรมประมง ใหยื่นใบสมัครเขารวม
โครงการฯ (แบบฟอรมท่ี 3) ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล ท่ีสํานักงาน
ประมงจังหวัดในพ้ืนท่ีไดดวยตนเอง  

(2) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเขารวม
โครงการฯ ของสมาชิกในสังกัด ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล 
(แบบฟอรมท่ี 4) (ซ่ึงเปดรับสมัครผูเขารวมกิจกรรมเฉพาะในปท่ี 1) และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
กุงทะเล (แบบฟอรมท่ี 5) พรอมหนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/
ชมรมและกลุมเกษตรกรท่ีเกษตรกรเปนสมาชิก (แบบฟอรมท่ี 6) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคําขอ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําแทน) และหนังสือแจงรายชื่อผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ
รับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร (แบบฟอรมท่ี 7) พรอมจัดทําใบรับรองรายชื่อเกษตรกรผูผานเกณฑ (แบบฟอรมท่ี 
8) โดยรวบรวมสงท่ีสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี  

(3) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ท่ีเปนนิติบุคคล) ยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ ใน
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ (แบบฟอรมท่ี 9) ท่ีสํานักงานประมง
จังหวัดในพ้ืนท่ี 

(4) สํานักงานประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทํารายชื่อสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร และโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม  
ท่ีผานเกณฑตามท่ีกําหนดและมีหลักฐานครบถวน เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด 
พิจารณาและรับรองรายชื่อท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตนเขารวมโครงการฯ พรอมจัดทํารายชื่อท่ีผานเกณฑการ
สมัครเขารวมโครงการฯ ท้ัง 3 กิจกรรม (แบบฟอรมท่ี 10) เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  
เพ่ือขออนุมัติเขารวมโครงการฯ ทุกวันท่ี 1 และ 15 ของทุกเดือน  

(5) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ 
เกษตรกร และโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม ท่ีผานคุณสมบัติ
เบื้องตนเขารวมโครงการฯ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด ใหการรับรอง และ 
แจงผลใหคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด หนวยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
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สัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําทราบ พรอมท้ังประกาศ
รายชื่อโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมท่ีผานการอนุมัติเขารวมโครงการฯ 
ทางเว็บไซตกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ภายใน 5 วันทําการ หลังจากไดรับรายชื่อจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดครบถวน 

(6) สํานักงานประมงจังหวัดทําหนังสือแจงรายชื่อผูผานการพิจารณาอนุมัติเขารวมโครงการฯ 
ใหสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุมเกษตรกรฯ และโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมทราบ ภายใน 1 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติรายชื่อ 

(7) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแจงรายชื่อผูผานการอนุมัติเขารวม
โครงการฯ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาด
บริโภคกุงทะเลในประเทศ ให ธ.ก.ส. ทราบ ภายใน 3 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติรายชื่อ 

2.5 การจัดอบรม 
หนวยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
2) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีไดรับมอบหมาย 
3) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลท่ีไดรับมอบหมาย 
4) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
การดําเนินงาน: 
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจัดอบรมใหความรูแกนักวิชาการประมงใน

หลักสูตรการจัดการควบคุมการผลิตลูกกุงขาวแวนนาไมใหไดคุณภาพและปลอดโรค การใชโปรแกรม Feed 
Application และการจัดการเลี้ยงกุงตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนํา  

2) นักวิชาการประมงผูผานการฝกอบรมตามขอ (1) ถายทอดความรูดานการจัดการควบคุมการ
ผลิตลูกกุงใหไดคุณภาพและปลอดโรคใหแกโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาล 
กุงขาวแวนนาไมท่ีเขารวมโครงการฯ ในพ้ืนท่ี 

3) นักวิชาการประมงผูผานการฝกอบรมตามขอ (1) ถายทอดความรูการใชโปรแกรม Feed 
Application และการจัดการเลี้ยงกุงทะเลตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนํา ใหแกตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหสามารถแนะนําสมาชิกในสังกัดดําเนินการเลี้ยงกุงทะเลตามแนวทางท่ีกรมประมงแนะนํา 

3. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุกุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล 

หนวยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศ ป 2561 
2) คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือ

การบริโภคภายในประเทศ ป2561 ระดับจังหวัด 
3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
4) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย 
5) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีไดรับมอบหมาย 
6) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลท่ีไดรับมอบหมาย 
7) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูเขารวมกิจกรรมฯ : 
1) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ท่ีผานการอนุมัติเขารวมโครงการฯ 
2) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม ท่ีผานการอนุมัต ิ

เขารวมโครงการฯ  
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การดําเนินงาน: 
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมเปดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับเงินสมทบคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมจากกรมประมง 
2) สํานักงานประมงจังหวัด หนวยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา เปดบัญชีออมทรัพยและบัญชีกระแสรายวัน
กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “(ชื่อหนวยงาน) กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โครงการ
เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (ประเภทเงิน
จายขาด)” เพ่ือรับเงินคาดําเนินงานและบริหารโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

3) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม และเกษตรกร  
ทําขอตกลงการซ้ือขายพรอมจัดทําแผนการผลิตลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม และรายชื่อเกษตรกรท่ีทําการ 
ตกลงซ้ือขาย (แบบฟอรมท่ี 10) ใหหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําในพ้ืนท่ีทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศ
รายชื่อโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมท่ีผานการอนุมัตเิขารวมโครงการฯ 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขาทําการสุมเก็บตัวอยางลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมตั้งแตระยะโพสตลาวา 10 ตอหนึ่งรุนการผลิต 
ซ่ึงจะตองเก็บตัวอยางทุกรุนการผลิตเพ่ือนําไปตรวจวิเคราะหโรคและคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมกอนการ
ซ้ือขาย 

4) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา ดําเนินการตรวจวิเคราะหโรคและคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากวันท่ีเขาเก็บตัวอยาง พรอมจัดทําใบรายงานผล (แบบฟอรม 12) 
ตามท่ีกรมประมงกําหนด และแจงใหโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมทราบ 
ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมผานเกณฑท่ีกรมประมงกําหนด  
โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม จึงจะสามารถจําหนายลูกพันธุ 
กุงขาวแวนนาไมท่ีผลิตในครั้งนั้นใหแกเกษตรกรได 

5) กอนท่ีเกษตรกรจะปลอยลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมลงบอเลี้ยง ใหเกษตรกรและโรงเพาะฟกและ
อนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม ทดสอบความแข็งแรงและความสามารถในการ
ปรับตัวกับสภาพแวดลอมของลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม พรอมจัดทําหลักฐานการรับมอบลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
(แบบฟอรม 13) เพ่ือมอบใหโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสมทบคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมจากโครงการฯ 

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมผานเกณฑท่ีกรมประมงกําหนด ใหเกษตรกรปลอย
ลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมลงเลี้ยงตามหลักเกณฑท่ีกรมประมงกําหนด และชําระคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
รอยละ 10 ของมูลคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมในโครงการฯ ใหแกโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมไมผานเกณฑท่ีกรมประมงกําหนด ใหสงคืนลูกพันธุ
กุงขาวแวนนาไม และใหทําขอตกลงการซ้ือขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมใหมกับโรงเพาะฟกและอนุบาล 
กุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม รายเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2563  

6) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม นําหลักฐานการซ้ือขาย 
หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD) ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
หลักฐานการรับมอบลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม (แบบฟอรม 13) และสําเนาสมุดคูฝากบัญชีออมทรัพยของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ยื่นตอเจาหนาท่ีสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี ภายใน 3 วันทําการ นับจาก
วันท่ีทําการซ้ือขาย 

7) สํานักงานประมงจังหวัดรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานประกอบการซ้ือขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม
พรอมจัดทําแบบรายงานการซ้ือขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม (แบบฟอรม 14) เสนอคณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือประชุมพิจารณารับรองการซ้ือขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม และเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารโครงการฯ เปนรายสัปดาห  
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8) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสมทบคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม

ใหแกโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมเปนรายสัปดาห หลังจากไดรับ
หลักฐานประกอบการซ้ือขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมจากคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด 

9) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา ติดตาม จัดเก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผลการเลี้ยงกุงของเกษตรกร 
ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงทะเล พรอมจัดทําแบบติดตามประเมินผลการเลี้ยง 
กุงขาวแวนนาไม (แบบฟอรม 15) เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการตอไป 

3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล 
หนวยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศ ป 2561 
2) คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือ

การบริโภคภายในประเทศ ป2561 ระดับจังหวัด 
3) สํานักงานประมงจังหวัด 
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผูเขารวมกิจกรรมฯ : 
- เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ท่ีผานการอนุมัติเขารวมโครงการฯ 
การดําเนินงาน: 
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงรายชื่อเกษตรกร ท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวม

โครงการฯ ในกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลให ธ.ก.ส. 
2) ธ.ก.ส. วิเคราะหและประเมินแผนการผลิต เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อแกเกษตรกร ตาม

หลักเกณฑท่ี ธ.ก.ส. กําหนด พรอมแจงผลการพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อใหเกษตรกรทราบภายใน 30 วัน  
นับจากวันท่ีเกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. 

3) ธ.ก.ส. จายเงินสินเชื่อใหเกษตรกรท่ีผานคุณสมบัติและไดรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสําหรับ 
ใชเปนทุนในการจัดการดานตลาดและการกระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไมไปสูผูคาปลีกภายในประเทศ 

4) ธ.ก.ส. แจงยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ 
ใหกรมประมงทราบทุกไตรมาส  

5) ธ.ก.ส. แจงจํานวนเงินท่ีกรมประมงตองชําระเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 3 ให 
กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ืออนุมัติจายเงินชดเชยในอัตรารอยละ 3 ตอป 

6) กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของเกษตรกรในโครงการฯ ใหแก ธ.ก.ส. 
7) เกษตรกรจัดทํารายงานการดําเนินการในกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล 

(แบบฟอรม 16) สงใหสํานักงานประมงจังหวัด จัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเสนอคณะกรรมการกํากับ
ดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการตอไป 

3.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ 
หนวยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศ ป 2561 
2) คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือ

การบริโภคภายในประเทศ ป2561 ระดับจังหวัด 
3) สํานักงานประมงจังหวัด 
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

17



 
ผูเขารวมกิจกรรมฯ : 
- สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีผานการอนุมัติเขารวมโครงการฯ 
การดําเนินงาน: 
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  

ท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ ในกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ
ให ธ.ก.ส. 

2) ธ.ก.ส. วิเคราะหและประเมินแผนธุรกิจ (การผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติเงินสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ตามหลักเกณฑท่ี ธ.ก.ส. กําหนด พรอมแจงผลการพิจารณา
อนุมัติเงินสินเชื่อใหสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเกษตรกรยื่นขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. 

3) ธ.ก.ส. จายเงินสินเชื่อใหสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีผานคุณสมบัติและไดรับการอนมัุติ
วงเงินสินเชื่อสําหรับใชเปนทุนในการจัดการดานตลาดและการกระจายผลผลิตกุงขาวแวนนาไมไปสูผูคาปลีก
ภายในประเทศ 

4) ธ.ก.ส. แจงยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ 
ใหกรมประมงทราบทุกไตรมาส  

5) ธ.ก.ส. แจงจํานวนเงินท่ีกรมประมงตองชําระเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 3 ให 
กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ืออนุมัติจายเงินชดเชยในอัตรารอยละ 3 ตอป 

6) กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ 
ใหแก ธ.ก.ส. 

7) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนจัดทํารายงานการดําเนินการในกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ (แบบฟอรม 17) สงใหสํานักงานประมงจังหวัด จัดเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการตอไป 

4. การกํากับดูแล 
4.1 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการ เพ่ือใหการดําเนินการ

ตามโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค รวมท้ังกํากับดูแลและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักเกณฑและเปาหมายท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการให
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรทราบทุกป 

4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด กํากับดูแลใหการดําเนินโครงการฯ ในจังหวัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการฯ ท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
กําหนด และรายงานผลการดําเนินการของจังหวัดใหคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุกไตรมาส 

5. การเบิกจายเงิน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คบท.) ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 

วันท่ี 2 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ ป 2561 และจัดสรรเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร วงเงินจายขาด 314.8 ลานบาท 
ใหกรมประมง เพ่ือดําเนินโครงการ กําหนดระยะเวลาระหวางป พ.ศ. 2561 – 2564 ตามกิจกรรม ดังนี้ 

5.1 การจายเงินสมทบการจัดซ้ือลูกพันธุกุง 
กรมประมงจายเงินสมทบในการจัดซ้ือลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมคุณภาพใหแกโรงเพาะฟกและ

อนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมในอัตรารอยละ 90 ของราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม 
หรือประมาณ 0.135 บาทตอตัว และใหเกษตรกรชําระคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมใหแกโรงเพาะฟกและ
อนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมในอัตรารอยละ 10 ของราคาลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม
หรือประมาณ 0.015 บาทตอตัว 
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5.2 การจายเงินชดเชยดอกเบ้ียเงินสินเช่ือ 

กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรใน
โครงการฯ ใหแก ธ.ก.ส. ตามท่ีไดรับแจงหนี้ 

5.3 การจายเงินดําเนินงานและบริหารโครงการ 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารโครงการฯ 

ใหแกหนวยงานกรมประมงท่ีรับผิดชอบโครงการฯ 
หนวยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศ ป 2561 
2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สวนกลาง) 
3) สํานักงานประมงจังหวัด 
4) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีไดรับมอบหมาย 
5) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลท่ีไดรับมอบหมาย 
6) หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
7) โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม 
8) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
การดําเนินการ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดทําข้ันตอนการเบิกจายเงินโครงการฯ และ

แบบฟอรมการรายงานผลการเบิกจายของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงิน (ภาคผนวก 5) 
2) หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โครงการเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 โดยผานความ
เห็นชอบและผานการพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) การเปดบัญชีเงินฝาก 
ใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายดําเนินโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและ

การตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 ดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยใหเปดท้ังบัญชีออมทรัพย (เพ่ือใชในการรับโอนเงิน) และบัญชีกระแสรายวัน (เพ่ือใชในการ
จายเงินตามโครงการ) (ภาคผนวก 4)  

- การเปดบัญชีเงินฝากของสวนกลาง ชื่อบัญชี “กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 
(เงินจายขาด) โดยกรมประมง” ซ่ึงผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินจากบัญชี ประกอบดวย 

กลุม ก:  
1) อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีกรมประมงท่ีไดรับมอบหมาย  
2) ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
3) ผูอํานวยการกองคลัง 
กลุม ข:  
1) หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล  
2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ  
การกําหนดเง่ือนไขการสั่งจายคือ ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินกลุม ก. จํานวน 1 ทาน  

ลงนามรวมกับ กลุม ข. จํานวน 1 ทาน 
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- การเปดบัญชีเงินฝากของสวนภูมิภาค ชื่อบัญชี “(ชื่อหนวยงาน) กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561”  
ซ่ึงผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินจากบัญชี ประกอบดวย  

1) หัวหนาหนวยงาน (ประมงจังหวัด/ผูอํานวยการศูนย)  
2) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป หรือเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ 

- การกําหนดเง่ือนไขการสั่งจายคือ ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินลงนามรวมกัน 2 ทาน  
โดยหนึ่งในนั้นตองเปน หัวหนาหนวยงานโดยใหหนวยงานทําหนังสือแจงขอเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
พรอมหลักฐานประกอบการเปดบัญชี และระบุขอยกเวนคารักษาบัญชี คาอากรแสตมปสําหรับสมุดเช็ค และ
คาธรรมเนียมการโอน เนื่องจากเปนสวนราชการ  

(2) การรับเงินท่ีไดรับจัดสรร 
- เม่ือหนวยงานดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ใหถายสําเนาบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยและกระแสรายวัน พรอมรับรองสําเนาโดยหัวหนาหนวยงานสงมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําชายฝงรวบรวม 

- เม่ือหนวยงานไดรับแจงการโอนเงินโครงการจากกรมประมง (สวนกลาง) ใหนําสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพยไปปรับยอดบันทึกรับเงินท่ีธนาคารและตรวจสอบวาตรงกับจํานวนเงินท่ีไดรับแจงจาก 
กรมประมง (สวนกลาง) หรอืไม 

- เจาหนาท่ีการเงินลงบันทึกรายการรับเงินโอนในเอกสารท่ีเก่ียวของ 
(3) การเบิกจายเงิน 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน
การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวของ เชน ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- ใหกําหนดผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินจากบัญชีของโครงการ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและระบุเปนเง่ือนไขประกอบการยื่นเปดบัญชี 

- ใหจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินของโครงการฯ เพ่ือการตรวจสอบรายงานการ
รับ – จายเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  

- ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงิน ใชจายเงินเพ่ือโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิต
และการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 เทานั้น จะโอนหรือนําไปใชเพ่ือโครงการอ่ืนมิได 
และหามใชเงินท่ีเปนดอกผลอันเกิดข้ึนเนื่องจากการนําเงินของกองทุนมาดําเนินการโครงการฯ 

- ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงิน ทําการเบิกจายเงินในการดําเนินโครงการฯ และบริหาร
โครงการฯ ของทางราชการตามท่ีจายจริงโดยพิจารณาใชเงินตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ตามท่ี
กําหนดไวในวงเงินคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการฯ  

5.4 วงเงินคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการฯ แบงเปน 
- คาใชจายในการจัดหาลูกพันธุกุงทะเลคุณภาพ 
- คาใชจายในการตรวจโรคกุงทะเล 
- คาชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อซ้ือปจจัยการผลิต 
- คาชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อดานการรวบรวมและกระจายสินคากุงทะเล 
- คาใชจายในการดําเนินงาน อบรม และบริหารโครงการ 
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โดยท่ี 
1) คาใชจายในการจัดหาลูกพันธุกุงทะเลคุณภาพ 

- หนวยงานเบิกจาย คือ กรมประมง (สวนกลาง) 
- ผูขอเบิก คือ โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไมโดย

ใหผูขอเบิกเปดบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชในการรับเงินสมทบคาลูกพันธุกุง 
- หลักฐานการเบิกจาย ตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน

การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
- คาสมทบลูกพันธุกุง ตามจํานวนเกษตรกรและจํานวนลูกพันธุกุงท่ีเกษตรกรซ้ือขายจริง 

2) คาใชจายในการตรวจโรคกุงทะเล 
- หนวยงานเบิกจาย คือ กรมประมง (หนวยงานสวนภูมิภาค) 
- ผูขอเบิก คือ หนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- หลักฐานการเบิกจาย ตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน

การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
- คาใชจายในการตรวจโรค เชน คาวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี ฯลฯ 

3) คาชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อซ้ือปจจัยการผลิต 
- หนวยงานเบิกจาย คือ กรมประมง (สวนกลาง) 
- ผูขอเบิก คือ ธ.ก.ส. 
- หลักฐานการเบิกจาย ตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน

การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
- คาชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจงหนี้จาก ธ.ก.ส. 

4) คาชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อดานการรวบรวมและกระจายสินคากุงทะเล 
- หนวยงานเบิกจาย คือ กรมประมง (สวนกลาง) 
- ผูขอเบิก คือ ธ.ก.ส. 
- หลักฐานการเบิกจาย ตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน

การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
- คาชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจงหนี้จาก ธ.ก.ส. 

5) คาใชจายในการดําเนินงาน อบรม และบริหารโครงการ 
- หนวยงานเบิกจาย คือ กรมประมง (สวนกลาง และหนวยงานสวนภูมิภาค) 
- ผูขอเบิก ไดแก สวนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และหนวยงานสวนภูมิภาค 

ไดแก สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี หนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- หลักฐานการเบิกจาย ตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดาน
การผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 

- คาใชจายในการดําเนินงาน อบรม และบริหารโครงการ เชน คาประชาสัมพันธโครงการ  
คาดําเนินการประชุม คาจางเหมาเจาหนาท่ีโครงการฯ คาใชจายในการติดตาม รวบรวม วิเคราะหขอมูลและ
จัดทํารายงาน ใหเปนไปตามเกณฑภายใตหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุตามความจําเปนและเหมาะสม  
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5.5 การรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

- ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงินจากกองทุน นําสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไปปรับยอดบันทึกรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทุกตนเดือนมกราคม และตนเดือนกรกฎาคมจนกวาจะสิ้นสุดโครงการฯ 

- ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงินจากกองทุน สงดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากการนําเงินของกองทุนไป
ดําเนินการคืนเขากองทุน ทุกสิ้นปงบประมาณ (เดือนกันยายน) โดยผานกรมประมง (สวนกลาง) 

- เม่ือโครงการฯ สิ้นสุดแลว ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
และสงเงินคงเหลือพรอมดอกผลท้ังหมดใหกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยผานกรมประมง (สวนกลาง) 

5.6 การจัดทํารายงานการเงิน 
ใหทุกหนวยงานท่ีไดรับอนุมัติจัดสรรเงิน จัดทํารายงาน และสงรายงาน มายังกองวิจัยและพัฒนาการ 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแตเดือนท่ีไดรับโอนเงิน จนกวาจะสิ้นสุด
โครงการฯ โดยสงหลักฐานดังนี้ 

(1) รายงานรับ - จายเงิน ประจําเดือน (แบบฟอรม 18) 
(2) แบบรายงานรายละเอียดการใชเงิน คชก. ประจําเดือน (แบบฟอรม 19) 
(3) ทะเบียนคุมคาใชจายโครงการฯ (แบบฟอรม 20) 
(4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย โครงการฯ แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน 
(5) เอกสารหลักฐานการเบิกจาย เชน บันทึกขออนุมัติคาใชจาย บันทึกขอเบิกคาใชจาย  

ใบสําคัญ ใบแจงหนี ้

6. หนวยงานประสานงาน 
กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579 2421 
e-mail: dofshrimp.2016@gmail.com 
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ภาคผนวก 1

ลําดับ จังหวัด
ฟารมเลี้ยง พท.

<20 ไร 

(ฟารม)

โรงเพาะฟกและ

อนุบาลกุงทะเล

(ฟารม)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี

2 ปราจีนบุรี 32 0

3 ฉะเชิงเทรา 753 87

4 นครนายก 80 0

5 สมุทรปราการ 103 2

6 ระยอง 48 5 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระยอง

7 กรุงเทพมหานคร 240 0

8 สมุทรสาคร 218 3

9 กาญจนบุรี 11 0

10 เพชรบุรี 167 5

11 ราชบุรี 211 2

12 ประจวบคีรีขันธ 303 11 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

13 สุราษฎรธานี 90 10 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 3 (สุราษฎรธานี)

14 นครศรีธรรมราช 573 16 ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

15 ระนอง 20 0 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

16 กระบี่ 87 3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 4 (กระบี่)

17 ตรัง 221 7 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง

18 ภูเก็ต 27 54 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 5 (ภูเก็ต)

19 พังงา 66 24 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพังงา

20 สงขลา 423 53

21 พัทลุง 25 0

22 นราธิวาส 2 0 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส

23 ปตตานี 20 0 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานี

24 ตราด 133 7 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

25 ชลบุรี 23 57

26 พระนครศรีอยุธยา 39 0

27 สุพรรณบุรี 123 3

28 ปทุมธานี 22 0

29 นครปฐม 402 15

30 สมุทรสงคราม 11 2

31 ชุมพร 98 3 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

32 สตูล 77 10 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง (สตูล)

5,153 384

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

หนวยงานรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลและฟารมเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม

โครงการเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ป 2561

รวม

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา)

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร)

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี

1 จันทบุรี 505
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ภาคผนวก 2/หนาท่ี 1 

รายละเอียดข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 
วันท่ี ขั้นตอนการดําเนินการ หนวยงาน หมายเหตุ 

8 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ครั้งท่ี 1/2562 

กพช.  

25 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 2/2562 กพช.  
28 มี.ค. 62 - ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานประชาสัมพันธขาวกรมประมง 

หนวยงานของกรมประมงในพ้ืนท่ี โรงเพาะฟกและอนุบาลฯ และตัวแทน
เกษตรกร 

กพช.  

3 เม.ย. 62 ประชุมซักซอมความเขาใจโครงการฯ ใหแกเจาหนาท่ีกรมประมงผูเก่ียวของ  กพช.  
10 เม.ย. 62 เจาหนาท่ีกรมประมงในพ้ืนท่ีช้ีแจงโครงการฯ ใหแกโรงเพาะฟกและอนุบาลฯ 

และตัวแทนเกษตรกร 
ศพช./ศพท./ศพอ.

ในพ้ืนท่ี 
 

1 เม.ย. - 
10 พ.ค. 62 

ตรวจระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosecurity ข้ันพ้ืนฐานและเก็บ
ตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหเช้ือกอโรคในโรงเพาะฟกและอนุบาลและโรง
อนุบาลลูกกุงทะเล ตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพ  

กพส./ศพช./
ศพท./ศพอ. 

ในพ้ืนท่ี 

 

ตนเดือน 
 พ.ค. 62 

- โอนเงินคาตรวจโรคกุงให ศพช./ศพท./ศพอ. 
- โอนเงินคาดําเนินงานและบริหารโครงการฯ ใหหนวยงานสวนภูมภิาค 

กพช.  

1 พ.ค. -  
31 ก.ค. 62  

รับสมคัรโรงเพาะฟกและอนุบาล และโรงอนุบาลกุงขาวแวนนาไม/เกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

สปจ.  

ภายใน 
31 พ.ค. 62 

อบรมนักวิชาการประมง ดานการจัดการการเลีย้งกุงทะเลคณุภาพ  
การใชโปรแกรม Feed App และการผลิตลูกกุงคุณภาพปลอดโรค  

กพช.  

15 พ.ค. – 
1 ส.ค. 62 

รับรองและเสนอรายช่ือผูผานคุณสมบัติการสมัครแกคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ พิจารณา 

คณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด 

ทุก 15 วัน หลงัจาก
รับสมัคร 

20 พ.ค. – 
6 ส.ค. 62 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิรายช่ือผูเขารวม
โครงการฯ และแจงผลแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร และโรงเพาะฟกและ
อนุบาล และโรงอนุบาล 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 

ภายใน 5 วัน 
หลังจากไดรับ
รายช่ือจากคณะ
กรรมการฯ ระดับ
จังหวัด 

ภายใน 1 วัน
หลังจากอนุมัติ
รายช่ือ 

ประกาศรายช่ือผูผานการอนุมตั ิ
- ประกาศรายช่ือโรงเพาะฟกฯ ผาน website กพช. และทางจดหมาย
ลงทะเบียน 
- แจงรายช่ือเกษตรกรทางจดหมายลงทะเบียนผานทางสังกัดเกษตรกร 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

 
สปจ. 

 

ภายใน 3 วัน
หลังจากอนุมัติ
รายช่ือ 

แจงรายช่ือเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนท่ีประสงคขอรับการ
สนับสนุนสินเช่ือให ธ.ก.ส. ทราบ 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 

 

ตนเดือน 
มิ.ย. 62  

เจาหนาท่ีกรมประมงถายทอดความรูดานการจัดการการเลีย้งกุงทะเลคุณภาพ 
การใชโปรแกรม Feed App และการผลิตลูกกุงคุณภาพปลอดโรค ใหแก 
โรงเพาะฟกและอนุบาลฯ และตัวแทนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

ศพช./ศพท./ศพอ. 
ในพ้ืนท่ี 

 

มิ.ย. 62 –  
ก.พ. 63 

โรงเพาะฟกและอนุบาลฯ แจงแผนการผลิตลูกพันธุกุงแก ศพช./ศพท./ศพอ. 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือนัดเขาสุมตัวอยางตรวจโรคและคณุภาพลูกกุง 

ศพช./ศพท./ศพอ. 
ในพ้ืนท่ี 

 

มิ.ย. 62 –  
ก.พ. 63 

ศูนยฯ ในพ้ืนท่ีเขาสุมตัวอยางตรวจโรคและคณุภาพลูกกุงทุกรุนการผลิต  
(ชวงการผลิตและซื้อขายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมของโครงการฯ)  

ศพช./ศพท./ศพอ. 
ในพ้ืนท่ี 

 

มิ.ย. 62 –  
ตนเดือน มี.ค. 63 

ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุกุงขาวฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ทุกสัปดาห 

สปจ. เปนรายสัปดาห 
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ภาคผนวก 2/หนาท่ี 2 
วันท่ี ขั้นตอนการดําเนินการ หนวยงาน หมายเหตุ 

มิ.ย. 62 –  
ตนเดือน มี.ค. 63 

ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจายเงินสมทบคาลูกพันธุกุงใหแกโรงเพาะฯ 
(กิจกรรม 1) ทุกสัปดาหหลังจากไดรับรายช่ือจาก สปจ. 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 

 

ทุกไตรมาสจนกวา
จะสิ้นสุด
โครงการฯ 

ธ.ก.ส. แจงยอดวงเงินสินเช่ือและดอกเบ้ียของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน ในโครงการฯ ใหกรมประมงทราบ 
 

ธ.ก.ส.  

ทุกไตรมาสจนกวา
จะสิ้นสุด
โครงการฯ 

ประชุมตดิตาม สรุปและรายงานผลโครงการฯ ทุก 3 เดือน 
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ 
- คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ 

สปจ./กพช.  

ทุกปจนกวาจะ
สิ้นสุดโครงการฯ 

- ธ.ก.ส. สงใบแจงหน้ีเพ่ือขอรับเงินชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือในโครงการฯ 
- กรมประมงจายเงินชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือในโครงการฯ 
 

ธ.ก.ส. 
คณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ 

 

ทุกปจนกวาจะ
สิ้นสุดโครงการฯ 

รายงานสรุปผลโครงการฯ เสนอ คบท. ปละครั้ง กพช.  
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ภาคผนวก 3 

ตารางโครงสรางอัตราดอกเบี้ย 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 

 

1) สําหรับเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล 

 
เกษตรกร 

 
สถานะหนี้ 

 
โครงสรางอัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียตอป 
(ปจจุบัน MRR = 7.00) 

(รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
ท่ีเกษตรกรรับภาระ 

1. ตั้งแตวันรับเงินกูถึงวันครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ 

ปกติ MRR+0.00 7 MRR-3.00 = 4 

2. ตั้งแตวันผิดนัดชําระหนี้เปนตนไป คางชําระ MRR+3.00+3.00 13 MRR+3.00+3.00 = 13 

 

2) สําหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุงทะเลในประเทศ 

 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

 
สถานะหนี้ 

 
โครงสรางอัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียตอป 
(ปจจุบัน MLR = 5.00) 

(รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
ท่ีเกษตรกรรับภาระ 

1. ตั้งแตวันรับเงินกูถึงวันครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ 

ปกติ MLR+0.00 5 MLR-3.00 = 2 

2. ตั้งแตวันผิดนัดชําระหนี้เปนตนไป คางชําระ MLR+2.00+3.00 10 MLR+2.00+3.00 = 10 
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ภาคผนวก 4  
 
 
 

(เลขท่ีหนังสือ...........)       (ท่ีตั้งหนวยงาน...........) 
 

             (วันท่ี...........) 

เรื่อง  ขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  

เรียน  ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา........... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. บัตรตัวอยางลายมือชื่อ จํานวน........... 
2. สําเนาบัตรขาราชการและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม จํานวน........... 
3. คําขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน และเอกสารประกอบ จํานวน........... 
4. คําขอโอนเงินระหวางบัญชี จํานวน........... 

  ดวย (หนวยงาน...........) มีความประสงคขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและประเภท
กระแสรายวัน เพ่ือใชในการดําเนินโครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศ ป 2561 โดยมีรายละเอียดการเปดบัญชี ดังนี้ 

1. ชื่อบัญชี “(ชื่อหนวยงาน...........) กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โครงการเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561” 

2. ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินจากบัญชีประกอบดวย 

- (หัวหนาหนวยงาน)........... 

- (หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป หรือเจาพนักงานการเงินและบัญชี)........... 

- (เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ)........... 

3. เง่ือนไขในการสั่งจายคือ ผูมีรายชื่อในขอ 2 ลงนามรวมกัน 2 ใน 3 ทาน โดยหนึ่งในนั้น 

ตองเปน .....(หัวหนาหนวยงาน)..... 
ท้ังนี้ ขอยกเวนคารักษาบัญชี คาอากรแสตมปสําหรับสมุดเช็ค และคาธรรมเนียมการโอน 

เนื่องจากเปนสวนราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงนาม) ........... 
(ตําแหนง) ........... 
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ภาคผนวก 5/หนาท่ี 1 

ข้ันตอนการเบิกจายเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คาสมทบลูกพันธุ 

กุงขาวแวนนาไม 

 

กรมประมง 

กรมการคาภายใน 

กรมประมง 

ขอจัดสรรงบประมาณ (แผนการใชเงินโครงการ) 

โอนเงิน 

หมายเหตุ 
1. ใหใชเงินท่ีไดรับจัดสรรในการดําเนินงานโครงการนี้เทานั้น 
2. ใหปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการฯ และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
3. ใหจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจาย เพ่ือการตรวจสอบรายงานการรับ – จายเงินของสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) 

 

คาชดเชยดอกเบี้ย

เงินสินเชื่อ 

คาตรวจโรคฯ 

 

คาบริหารโครงการฯ 

โรงเพาะฟกฯ 

 

ธ.ก.ส. 

 

ศพช./ศพท./ศพอ. 

 

กพช./สปจ./ศพช./

ศพท./ศพอ. 
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ภาคผนวก 5/หนาท่ี 2 

ข้ันตอนการเบิกจายเงินจากบัญชี กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. ใหใชเงินท่ีไดรับจัดสรรในการดําเนินงานโครงการนี้เทานั้น 
2. ใหปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของโครงการฯ และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
3. ใหจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจาย เพ่ือการตรวจสอบรายงานการรับ – จายเงินของสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) 

ผูขอเบิกรวบรวมเอกสาร + จัดทําใบสําคัญ/ใบแจงหนี้ 
(ยืม – เบิก) 

เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจสอบเอกสารและความถูกตอง 

ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย 

ผูมีอํานาจสั่งจายเช็ค/โอนเงิน 

ผูขอเบิกรับเช็ค/เงินโอน 

เจาหนาท่ีการเงิน จัดทําทะเบียนคุมเบิกจาย 
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