
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำนำ 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใน
หลักการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากำหนด
เงื่อนไขให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สามารถขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถขอสินเชื่อ
ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 หรือมาตรการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำอื่น ๆ ของรัฐ และสำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ (ค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าดำเนิน
โครงการฯ) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ รวมถึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
สำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั ้งข ้อส ังเกตของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของ
โครงการฯ โดยดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที่กำหนด กรมประมงจึงได้จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป 
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โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

1.หลักการและเหตุผล 
จระเข้นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่สามารถใช้

ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของร่างกาย เช่น หนังจระเข้นิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด  
เนื้อจระเข้นิยมนำมาบริโภคเนื่องจากเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำและเชื่อว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกาย และตามตำราจีน
ระบุว่าสามารถรักษาอาการหอบหืดได้ สำหรับกระดูกและกะโหลกใช้บดเป็นยารักษาอาการท้องผูก เลือด
และน้ำดีอบแห้งทำเป็นยารักษามะเร็ง ฯลฯ ทำให้จระเข้เป็นสัตว์น้ำที่มีราคาและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี อี กทั้ง
ปัจจุบันภาคเอกชนมีองค์ความรู้ทั้งในด้านการเพาะขยายพันธุ์ การเลี้ยง รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากซาก
จระเข้ ทำให้จระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ นักท่องเที่ยว และ
ตลาดภายในประเทศ และก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนมาก  

การเพาะเลี้ยงจระเข้ในประเทศไทยได้ถูกกำหนดให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนด  
การประมง พ.ศ. 2558  โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องแจ้งการ
ประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามที่ประกาศกรมประมงกำหนด เพื ่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการ
เพาะเลี้ยงจระเข้ให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของ
บุคคลอื่น โดยจระเข้ชนิดพันธุ์ที่นิยมเพาะเลี้ยง ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) จระเข้น้ำเค็ม 
(Crocodylus porosus) และจระเข้ลูกผสม ซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเพาะพันธุ์ ค้า และครอบครองจระเข้ สามารถกระทำได้
ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันมีจระเข้ที่อยู่ในระบบการเพาะเลี้ยง 
ทั้งสิ้น 1,319,395 ตัว แบ่งเป็น จระเข้น้ำจืด 1,178,805 ตัว จระเข้น้ำเค็ม 114,351 ตัว และจระเข้
ลูกผสม 26,239 ตัว โดยการเลี้ยงจระเข้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี จะได้ขนาดความยาว ประมาณ 1.8 - 2.0 เมตร 
จึงจะนำออกจำหน่าย เพราะเป็นขนาดท่ีตลาดนิยม โดยมีต้นทุนการเลี้ยงประมาณ 3,500 บาทต่อตัว  

สินค้าจระเข้ของไทย เป็นที่นิยมทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และซื้อกลับไปยังประเทศของตน ในลักษณะเป็นของฝาก
จากประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่นิยมส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากใช้กระเป๋าที่ผลิตจากหนังจระเข้
แล้วจะมีแต่ความโชคดี นอกจากนี้ชาวจีนยังนิยมรับประทานเนื้อจระเข้ที่นำมาตุ๋นกับสมุนไพร เพราะเชื่อว่าเป็น
ยาบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี ส่วนตลาดต่างประเทศ สินค้าหลัก คือ สินค้าประเภทหนังจระเข้ของไทย ซึ่งเป็น
ที่นิยมของประเทศจีนและกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นหนังจระเข้น้ำจืดที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพงมากนักเมื่อ
เทียบกับหนังจระเข้น้ำเค็ม ดังจะเห็นได้จากปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าจระเข้ ของประเทศไทย            
ก ่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 โดยมูลค่าการส ่งออกสินค้าจระเข้                    
(ปี พ.ศ. 2561 - 2562) มีมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาท  

แต่จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ปริมาณการซื้อลดลงเป็นจำนวนมาก อีกท้ังในหลายประเทศเกิดปัญหาสภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา จึงทำให้ความต้องการสินค้าจระเข้ลดลงเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ปี  
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน มีมูลค่าเพียง 785.196 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 88.93 เมื่อเทียบกับก่อนเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องประสบปัญหาในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากซากจระเข้ จึงไม่สามารถรับซื้อจระเข้มีชีวิตเพ่ือนำไปแปรรูปได้ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ที่
มีจระเข้ที่ได้ขนาดตลาดแล้ว ซึ่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ 600 ,000 ตัว ไม่สามารถจำหน่ายจระเข้ออกได้ 
เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเลี้ยงจระเข้ต่อไป อีกท้ังในการแปรรูปนอกจากจะมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อจระเข้แล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการเชือด การฟอกหนัง และการเก็บรักษา ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องแบกรับภาระในการเก็บสำรอง (Stock) หนังจระเข้ที่ฟอกแล้ว เป็นเหตุให้เกษตรกรและ    
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบประสบปัญหา การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพและบางรายจำเป็นต้องใช้สินเชื่อนอกระบบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประคับประคองธุรกิจ
เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายจระเข้มีชีวิต หนังจระเข้ที่ฟอกแล้ว หรือผลิตภัณฑ์ได้  

ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาถึงแนวทางในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ทั้งระบบ ให้มีสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ด้วยการจัดหาแหล่งสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ที่ต้องรับซื้อจากเกษตรกร 
ประมาณ 600,000 ตัว และเพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ที่เหลือที่ยัง
ไม่ได้ขนาด อีกประมาณ 600,000 ตัวต่อไป โดยจากการสำรวจข้อมูลความต้องการสินเชื่อของเกษตรกร      
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในเบื้องต้นพบว่า มีความต้องการสินเชื่อ ประมาณ 1,800 
ล้านบาท ซึ่งในการจัดหาแหล่งสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะดำเนินการผ่านธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้กู้แก่ ผู้กู้รายบุคคล ในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ส่วนผู้กู้
ที่เป็นนิติบุคคล ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้ งนี้การเสริมสภาพคล่องด้วย
การจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ทั้งระบบในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องสามารถฝ่าฟันผลกระทบในครั้งนี้ และกลับมาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้ดั่งเดิม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

จระเข้ในการเลี้ยงจระเข้ให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ 
2. เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู ้ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องในการแปรรูปจระเข้ 
3. เพื่อลดจำนวนจระเข้ในระบบการเพาะเลี้ยงจระเข้ของประเทศไทยให้มีปริมาณการเพาะเลี้ยง

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ป้องกันปัญหาสินค้าจระเข้ล้นตลาดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  

3. เป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อ 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย  

  1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการเพาะเลี้ยง
จระเข้  

  2. ผู ้ประกอบธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู ้ทำการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตสินค้าจากซากของจระเข้   
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3.2 การสนับสนุนสินเชื่อ 
  1. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ เพ่ือเป็นเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงจระเขใ้ห้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ 
  2. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเป็นเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์หรือผลิตสินค้าจากจระเข ้

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4.1 ระยะเวลาโครงการฯ 6 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 
กรกฎาคม 2564 - วันที่ 12 กรกฎาคม 2570   
 4.2 ระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 6 เดือน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติโครงการฯ และกรมประมงมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 
2565 หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามท่ีกำหนดหมดลง 
 4.3 กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้  

5. ประเภทสินเชื่อ 
 5.1 เงินกูร้ะยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกำหนดเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ สามารถกำหนดลักษณะการให้สินเชื่อได้ ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ได้ตามขนาดที่
ตลาดต้องการ เช่น ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น 
  ๕.๑.๒ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปจระเข้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 5.2 เงินกู้ระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
สามารถกำหนดลักษณะการให้สินเชื่อได้ ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้เกษตรกรนำเงินกู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ในการฟื้นฟู      
การเพาะเลี้ยงจระเข ้เป็นต้น 
  ๕.๒.๒ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้ลูกค้านำเงินกู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าแรงงาน การจ่ายค่าขนย้ายจระเข้ การจ่าย
ค่าจ้างแปรรูปซากจระเข้ การจ่ายค่าฟอกหนังจระเข้ การจ่ายค่าเช่าห้องเย็น การจ่ายค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า การ
จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าห้องเย็น/โกดังเก็บสินค้า การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น 

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
6.1 คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายไทย 

2) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มี
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้และการประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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3) กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

4) กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

6.2 เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
๑) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน

สินเชื่อติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้หากผู้กู ้เป็นทั้งเกษตรกร        
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้เพียงประเภทเดียว  

2) กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงจำนวนและขนาดของจระเข้   
ที่เพาะเลี้ยงอยู่ในปัจจุบัน เฉพาะจระเข้ชนิดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า หรือครอบครองจระเข้ตาม
กฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม) 

3) กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป โดยระบุ
ชื่อเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวนจระเข้ที่จะรับซื้อ และมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายจระเข้ โดย
จระเข้ท่ีนำมาแปรรูปจะต้องได้มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ท่ีได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 อย่างถูกต้อง โดยเป็นชนิดพันธุ์ที ่ได้รับ
อนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า หรือครอบครองจระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
(จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม) 

4) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู   
ผู้ประกอบธุรกิจที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 หรือ
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอ่ืน ๆ ของรัฐ 

5) วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ดังนี้ 

5.1) วงเงินสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ไม่เกิน 600 ล้านบาท 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ ตัวละ 1,000 บาท 

5.2) วงเงินสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เกิน 1,200 ล้านบาท 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ ตัวละ 2,000 บาท 

5.3) ศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ 
6) ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันอนุมัติเงินกู ้
7) หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้   

  7.1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียน
จำนองได้หรืออาคารชุด 

  7.2) บุคคลค้ำประกัน 
  7.3) หลักประกัน บสย. 
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  7.4) หลักประกันอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด    
 8) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการฯ นี้ 

โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อควรพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกร          
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ค้ำประกันสินเชื่อ 
และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

7. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ และกรอบระยะเวลา 

ขั้นตอน
ที ่

ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

7.1 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติในหลักการโครงการฯ 

แต ่ งต ั ้ ง คณะกรรมการอำนวยการ
โครงการฯ 

กพจ. 

7.2 ส.ค. - ก.ย. 64  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ กพจ. 
7.3 ก.ย. 64 จัดประช ุมคณะกรรมการอำนวยการ

โครงการฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ 

คณะกรรมการ
อำนวยการโครงการฯ 

7.4 ก.ย. 64 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เก่ียวข้อง 

กพจ./กบม./กตร./
สนง.ปจ./สปก./ธ.ก.ส. 

7.5 ก.ย. - พ.ย. 64 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ กพจ./สลก./กบม./
กตร./สนง.ปจ./สปก./ 
ธ.ก.ส./สมาคมฟาร์ม
จระเข้ไทย/ชมรม

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
จระเข้และอนุรักษ์
จระเข้นครปฐม 

7.6 7 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 การรับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฯ 

สนง.ปจ./สปก. 

7.7 7 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 การออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการฯ 

สนง.ปจ./สปก. 

7.8 7 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 65 การรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
จระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื ่องที่
ได ้ ร ับหน ั งส ือร ับรองส ิทธ ิ ์ เข ้ าร ่ วม
โครงการฯ ส่งกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
 

กพจ./สนง.ปจ./สปก./
ธ.ก.ส. 



6 
 

 
 

ขั้นตอน
ที ่

ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

7.9 15 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 
65 

ต ิดต ่อขอส ิน เช ื ่ อจากธนาคาร เ พ่ือ
การเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร 
ภายหลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับจาก 
ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ 

ธ.ก.ส./เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้

ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง 

7.10 15 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65  

ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ส ิ น เ ช ื ่ อ แ ล ะ เ ข ้ า สู่
กระบวนการกู้ยืม 

ธ.ก.ส. 

7.11 ส.ค. 64 - ก.ย. 70 การประชุม กำกับดูแล ติดตามผลการ
ดำเนินโครงการฯ  

คณะกรรมการ
อำนวยการโครงการฯ  

7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 หน่วยปฏิบัติ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 21 กรกฎาคม 2564  
 การดำเนินการ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ซ่ึง
อธิบดีกรมประมงได้ลงนามคำสั่งกรมประมงที่ 564/1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยคณะ
กรรมการฯ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 
 1) อธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่ประธานกรรมการ 
 2) รองอธิบดีกรมประมงท่ีได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ 
 3) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการ
ประมง ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู ้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ผู้อำนวยการ
กองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้แทนสมาคมฟาร์มจระเข้ไทย ผู้แทนชมรม
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และอนุรักษ์จระเข้นครปฐม ทำหน้าที่กรรมการ 
 4) ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
 5) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ทำหน้าที่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 
 2. ติดตาม และกำกับดูแลโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3. กำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ 
 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

7.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื ่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ             
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 หน่วยปฏิบัติ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 
 การดำเนินการ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 
พิจารณาเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดภายในคู่มือประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าถึงสินเชื่อ และข้ันตอนการดำเนินงาน 

7.3 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 หน่วยปฏิบัติ 
 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื ่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงจระเข้และ         
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 6 กันยายน 2564 
 การดำเนินการ 
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ 
 1. ประชุมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ 
 2. ติดตาม และกำกับดูแลโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ 

7.4 จัดประชุมชี ้แจงการดำเนินงานโครงการสินเชื ่อเพื ่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและ              
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงท่ีเกี่ยวข้อง 
 หน่วยปฏิบัติ 
 1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
 2. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 
 3. กองตรวจราชการกรม 
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 4. สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 13 กันยายน 2564 
 การดำเนินการ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความ
เข้าใจรายละเอียดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

7.5 การประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 หน่วยปฏิบัติ 
 1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
 2. สำนักงานเลขานุการกรม 
 3. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 
 4. กองตรวจราชการกรม 
 5. สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 6. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 7. สมาคมฟาร์มจระเข้ไทย และชมรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และอนุรักษ์จระเข้นครปฐม 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแตเ่ดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 
 การดำเนินการ 
 1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม และกองบริหาร
จัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ จัดทำสื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร ูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ 
infographic การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรูปแบบคลิปวิดีโอ 
 2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 
กองตรวจราชการกรม สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที ่ร่วมกันประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วม
โครงการฯ แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ 
 3. ผู้แทนสมาคมฟาร์มจระเข้ไทย และผู้แทนชมรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และอนุรักษ์จระเข้
นครปฐม ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่สมาชิกในสังกัดที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการฯ 

7.6 การรับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
 หน่วยปฏิบัติ 
 สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565  
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 การดำเนินการ 
 1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร 
 ประมงจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับสมัคร โดยเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครโดยเป็นข้าราชการ 
 2. แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ      
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (แบบฟอร์ม จข. 1) สามารถ download ได้ที่ website กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
 3. วิธีการรับสมัคร 
  3.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
คือ 
   1) เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงจระเข้ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู ้ทำการ
เพาะเลี้ยงจระเข้ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้
แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และมีประสบการณ์ดำเนินการเพาะเลี้ยงจระเข้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   2) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ทำการแปร
รูปผลิตภัณฑ์หรือผลิตสินค้าจากซากของจระเข้ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีประสบการณ์ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หากผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียงประเภทเดียว 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
   เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการฯ และมีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด สามารถยื่นแบบฟอร์มคำขอสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม จข.1) ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครใน
พื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หากผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่
หลายท้องที่ให้ยื่นคำขอได้เพียงที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียวที่สถานประกอบกิจการหลักตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
   กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
    1. แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    2. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป.9) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ปา่ที่
ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) หรือใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์  
(สป.15)  
    3. สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
    4. หลักฐานแสดงจำนวนและขนาดของจระเข้ที ่มีไว้ในครอบครองของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ (เฉพาะจระเข้ชนิดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า หรือครอบครองจระเข้ตาม
กฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้แก่ จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม) 
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    5. ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
    6. แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้     
   กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
    1. แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
     2. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) หรือ
ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15) 
    3. สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ (ถ้ามี) 
    4. ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
    5. แผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป โดยระบุชื ่อเกษตรกร/ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวนจระเข้ที่จะรับซื้อ  
    6. สัญญาจะซื้อจะขายจระเข้  
    7. หลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้จากเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ 

- สำเนาหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

- สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) 
ของเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ 

- สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ของเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ 
  3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และเอกสาร หลักฐาน ของคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ 
(แบบฟอร์ม จข.1) และ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (แบบฟอร์ม จข.1-1) พร้อมทั้งลงลำดับที่
การสมัคร (ลำดับที่ ให้ระบุ อักษรย่อจังหวัดตามที่ใช้ในการออกหนังสือราชการในระบบสารบรรณ ตามด้วย
เลขที่ลำดับในแต่ละปี และ/ปี พ.ศ.) และลงลายมือชื่อในช่องผู้รับสมัคร 
  3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร 
  ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อในช่องเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ในส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 

7.7 การออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  
 หน่วยปฏิบัติ 
 สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565   

การดำเนินการ  
 หลังจากท่ีตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมง
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม จข. 2 โดยผู้มีอำนาจลง
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นามรับรองเป็นประมงจังหวัด หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประมงจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัด และให้
สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที ่กรุงเทพมหานคร คืนเอกสารฉบับจริงทั้งหมดให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
เพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนสำเนาเอกสารต่างๆให้จัดเก็บไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัด/
สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บเป็นสำเนาเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

7.8 การรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับหนังสือรับรอง   
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ส่งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 
 หน่วยปฏิบัติ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด  สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565   
 การดำเนินการ 
 1. สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส่งสำเนาแบบคำขอสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม จข. 1) และสำเนาหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม จข. 2) 
มาย ังกองว ิจ ัยและพ ัฒนาการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำจ ืดท ุกส ัปดาห ์  โดยจ ัดส ่งท ุกว ันศ ุกร์  ทางอ ี เมล์  
inland.control@gmail.com  
 2. สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ตามแบบฟอร์ม จข. 3 จ ัดส ่งให้กองว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำจ ืด  ทางอีเมล์  
inland.control@gmail.com 
 3. สำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานผลการรับสมัครฯ ลงใน
ระบบ Google Form ทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Website ของกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   
 4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงาน
ประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ส่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่เพ่ือประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ใน website ของธนาคารต่อไป   

7.9 การติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ 
 หน่วยปฏิบัติ 
 ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ เกษตรกรผู ้เพาะเลี ้ยงจระเข้และผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565  
 การดำเนินการ 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นำเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม จข. 2) ติดต่อขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สาขาในพ้ืนที่
ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับจาก ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ โดยหากผู้กู้เป็นทั้ง

mailto:inland.control@gmail.com
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เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เพียงประเภทเดียว  

7.10 การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ 
 หน่วยปฏิบัติ 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพ้ืนที่ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่กำหนด
หมดลง 
 การดำเนินการ 
 ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่พิจารณาสินเชื ่อให้แก่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงจระเข้และ  ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตาม พรก.การให้
ความช่วยเหลือฯ พ.ศ. 2563 พรก.การให้ความช่วยเหลือฯพ.ศ. 2564 และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีประเภทของการให้สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 1. ประเภทการให้สินเชื่อ แบ่งออกเป็น 
  1 เงินกู้ระยะสั้น ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกำหนดเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ สามารถกำหนดลักษณะการให้สินเชื่อได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ได้ตาม
ขนาดที่ตลาดต้องการ เช่น ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น 
   ๑.๒ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปจระเข้ เช่น ค่าน้ำ ค่า
ไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 2. เงินกู้ระยะยาวเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
สามารถกำหนดลักษณะการให้สินเชื่อได้ ดังนี้ 
   ๒.๑ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้เกษตรกรนำเงินกู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงจระเข้ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฟื้นฟู
การเพาะเลี้ยงจระเข้ เป็นต้น 
   ๒.๒ สนับสนุนสินเชื่อประเภทเงินที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้ลูกค้านำเงินกู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าแรงงาน การจ่ายค่าขนย้ายจระเข้ การ
จ่ายค่าจ้างแปรรูปซากจระเข้ การจ่ายค่าฟอกหนังจระเข้ การจ่ายค่าเช่าห้องเย็น การจ่ายค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า 
การจ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าห้องเย็น/โกดังเก็บสินค้า การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น 
 ๓. อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 

๓.1 ผู้กู้รายบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี 
๓.2 ผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี 

โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตรา MRR - 3 หรือ MLR - 3 
ตามแต่ประเภทของผู้กู้ และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนผู้กู้ใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันที่กู้เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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 ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื ่อให้เป็นไปตามเงื ่อนไขของธนาคาร เพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และหากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ภาย
ระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถปรับเงื่อนไขการกู้และการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติของธนาคาร 
หมายเหต ุ: หากผู้กู้ประสงค์ท่ีจะใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ โดยมีอัตราดอกเบี ้ย และ
ค่าธรรมเนียมตามที่ บสย. กำหนด 

7.11 การประชุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ 
 หน่วยปฏิบัติ 
 คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2570 
 การดำเนินการ 
 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้
สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่/สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 2. สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่/สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ ตามท่ีได้รับรายงานจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ ให้กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทราบ  
 3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวม ส่งมายังกรมประมงเพ่ือทราบต่อไป 
 4. คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 5. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเป็นระยะๆ  

๘. การกำกับดูแลโครงการฯ 
 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื ่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงจระเข้และ        
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ รวมทั้งติดตาม และกำกับดูแลโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเป็นระยะ 

๙. หน่วยงานประสานงาน 
 ๙.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๕๖๒ ๐๔๒๖ 
  E-mail: inland.control@gmail.com 
 9.๒ ส่วนภูมิภาค 
  สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
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จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 

จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 

จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่กรมประมง 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้สนใจ 

รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 

ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 

ส่งรายงานรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  

ติดต่อขอรับสินเชื่อฯ 

ธ.ก.ส. พิจารณาการสินเชื่อและเข้าสู่กระบวนการกู้ยืม 

เริ่มการ
ชดเชย

ดอกเบี้ย 
แทนผู้กู้

ร้อยละ 3 
ต่อปี 

คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กำกับดูแล ติดตาม
โครงการฯ และรายผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

 
ขั้นตอนการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก 1 
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ภาคผนวก 2 
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แบบฟอร์ม จข. 1 
ลำดับที่ ………… /................         

แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

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

เวลา ...................................... 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
  

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า            นาย        นาง        นางสาว       อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................ 
ชื่อ ............................................................................... นามสกุล .............................. ................................................ 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  สัญชาติ ........................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................... ..................... อายุ .........................................................ปี  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน ............................................. ถนน ................................. ... 
ซอย ............................................. ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ ............... ................................. 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) .............. .................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อฟาร์ม ............................................................................................................................ 
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน ............................. ถนน ...............................
ตรอก/ซอย .................................. ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ ..................................... ........... 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... 
  

 กรณีนิติบุคคล 
 นิติบุคคล ประเภท ...................................................... ชื่อนิติบุคคล ........................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ ............................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
ที่ตั้ง ........................................... หมู่ที่ ................. หมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน .......................... ..................................... 
ตรอก/ซอย .................................. ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ ............................ .................... 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หมายเลขโทรศัพท์ .............. ........................................ 
 สถานะการเป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.     ไมเ่คยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 

 มีความประสงค์ต้องการให้บรรษัทประกันสินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อ 

 มีความประสงค์      ไม่มีความประสงค ์

 ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยมีประสบการณ์ ................................................. ปี    
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ส่วนที่ 2 ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ        
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประเภท (เลือกได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น) (ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
ตามเอกสารแนบ ๑) 
 ประเภทเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 วงเงินที่ต้องการกู้ยืม ........................................... บาท (............. ............................................................) 
 จำนวนจระเข้ท่ีต้องทำการเพาะเลี้ยงเพ่ือให้ได้ขนาดตลาด .................................................................... ตัว 
 ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 วงเงินที่ต้องการกู้ยืม ........................................... บาท (.........................................................................) 
 จำนวนจระเข้ท่ีนำมาแปรรูป .................................................................................................................. ตัว 

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
 กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
 3. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
  ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป.9)  เล่มที่ ............... ฉบับที่ ...............  
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ...............................................................................  
  ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11)     
  ค้า       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   ฉบับที่ ...........................   
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ............................................................................... 
  ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)  
  ครอบครอง       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   
  ฉบับที่ ...................  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ............................................. 
  ใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 4. สำเนาหนังสือรับรองการแจง้การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลีย้ง
จระเข ้
 เลขที่        แจ้งประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ ............................................ 

**กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่หลายท้องที่ และมีใบอนุญาตตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
จระเข้ ในท้องที่อื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียด (ชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการ รายละเอียดใบอนุญาตฯ และหนังสือ
รับรองการจดแจ้งฯ) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................... ............................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
 5. รายละเอียดจำนวนและขนาดจระเข้ที่มีในครอบครอง  
 
ลำดับ

ที ่
ชนิดจระเข้ ขนาด 

(เมตร) 
จำนวน  

(ตัว) 
ใบอนุญาตฯ  

(สป.9/สป.11/สป.15/ อ่ืน ๆ) ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ: หากมีจำนวนจระเข้เพ่ิมขึ้นหลังจากนี้ จะไม่นำมาใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 
 6. แผนการเลี้ยงและขายจระเข้ (เอกสารแนบ ๒) 
 
 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 3. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
  ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11)     
  ค้า       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์    ฉบับที่ .....................   
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ...............................................................................  
  ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)  
  ครอบครอง       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   
  ฉบับที่ ...................  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่............................................... 
  ใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................  
 กรณีมีใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ มากกว่า 1 ใบ โปรดระบุ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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 4. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
     จระเข ้(ถ้ามี) 
     เลขที่                    แจ้งประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ ....................................... 

**กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่หลายท้องที่ และมีใบอนุญาตตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
จระเข้ ในท้องที่อื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียด (ชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการ รายละเอียดใบอนุญาตฯ และหนังสือ
รับรองการจดแจ้งฯ) 

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

 5. แผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป (ตามเอกสารแนบ ๓) 
 6. สัญญาจะซื้อจะขายจระเข้   (ตามเอกสารแนบ ๔) 
 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
 ๑. ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ที่เข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชกำหนดการให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หรือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 2. กรณีที่ข้าพเจ้าเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการไม่ซื้อหรือนำจระเข้
เข้ามาเลี้ยงเพ่ิมภายในฟาร์มหรือสถานประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 3. ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นและข้อมูลอื่นที่แนบมาด้วยถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งนี้ หากพบว่า
ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ข้าพเจ้ายินดี
ให้ยุติการเข้าร่วมโครงการฯ 
  
 
 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร    ลงชื่อ .................................................... ผู้รับสมัคร 
      (......................................................)            (......................................................) 
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ส่วนที่ 4 ตรวจสอบหลักฐาน (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง)  
 ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของ  
นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล/อื่น ๆ (ระบุ..................) ชื่อ ............................................................... .............. 
เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 รายการที่ตรวจสอบ 
 กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
 มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 มีหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
 จระเข้ 
 รายละเอียดจำนวนและขนาดจระเข้ท่ีมีในครอบครอง 
 ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้  
 แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ 

 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 มีหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (ถ้ามี) 
 ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
 แผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป 
 สัญญาจะซื้อจะขายจระเข ้พร้อมหลักฐานการได้มาจากผู้ขาย 
 

ลงนามผู้ตรวจสอบ ............................................................... 
 (..................................................................) 

ตำแหน่ง.......................................................... .......... 
วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
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ส่วนที ่5 แบบบันทึกการแจ้งผลการตรวจสอบใบสมัคร 
           (สำหรับผู้ยื่นใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

 
 

 ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ  
นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล/อื่น ๆ (ระบุ..................) ชื่อ ............................................................................. 
เลขที่ใบสมัคร.................................แล้ว ปรากฏว่า 
   ถูกต้องและครบถ้วน และได้ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องเกษตรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ในวันที่ .......................................................... 
   ถูกต้องและครบถ้วน โดยได้นัดหมายให้มารับหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องเกษตรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในวันที่ .......................................... 
 

  ข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ............................................. 
 ..................................................................................................... ........................................................ 
 
  เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ..............................................................  
 ................................................................................ ............................................................................. 
 
 โดยได้แจ้งให้ผู้สมัคร ดำเนินการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมแบบฟอร์มใบสมัคร ภายในวันที่ ..............................................................................  
  จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน.............................................................................................................  
 ................................................................................... ภายในวันที่ ............................. ........................ 

ทั้งนี้ หากไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
ถือว่าใบสมัครฯนี้ เป็นอันยกเลิก 

 
 
 

ลายมือชื่อผู้สมัคร ............................................................... 
                    (..................................................................) 

 
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ............................................................... 
                        (..................................................................) 

    ตำแหน่ง.................................................................... 
    วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
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เอกสารแนบ ๑ 
สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 
           

ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 

ข้าพเจ้า       นาย      นาง      นางสาว      อ่ืน ๆ  (ระบุ ..............) ................................................นามสกุล .................................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อฟาร์ม/ชื่อนิติบุคคล ............................................ ........................................................... 

 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

วัตถุประสงค์ในการกู้ 

 เป็นค่าใช้จ่าย    Term Loan 

รายการ/รายละเอียดในการนำเงินกู้ไปใช้ วงเงิน (บาท) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รวม  
 

 

 ลงชื่อ ..................................................... ผู้สมัคร 
                                                                            (.........................................................)  
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เอกสารแนบ ๒ 
สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูส้มัคร 
(..................................................................) 

 

     
แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ 

 
ข้าพเจ้า      นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 
ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................................. 
ชื่อนิติบุคคล ............................................................................................................... ................ 
ได้มีแผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ ดังนี้ 
แผนการเลี้ยงจระเข้ 
 

รายละเอียดการเลี้ยง ระยะเวลาในการเลี้ยง จำนวนจระเข้ (ตัว) 

   

   

   

   

 
แผนการขายจระเข้ 
 

ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จะขาย
จระเข ้

ชนิดจระเข้ 
ขนาด 
(เมตร) 

จำนวน 
(ตัว) 

ชื่อเกษตรกร/
บริษัททีจ่ะขาย

จระเข ้ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
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ลงช่ือ ............................................................. ผูส้มัคร 
(..................................................................) 

เอกสารแนบ ๓ 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

 

 
      

แผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป 
 
ข้าพเจ้า      นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 
ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................... .............. 
ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................................................... ...... 
ได้มีแผนการจัดซื้อจระเข้จากเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จะซ้ือจระเข้ 

ชนิดจระเข้ 
ขนาด (เมตร) จำนวน (ตัว) 

ชื่อเกษตรกร/ฟาร์มที่ซ้ือ
จระเข ้ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : แนบหลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้จากเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลีย้งจระเข้ ดังนี้ 
1. หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตวป์่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากสตัว์ป่าคุ้มครอง 
2. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ปา่ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) ของเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ 
3. สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้
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เอกสารแนบ 4 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

 
            

 

สัญญาจะซ้ือจะขายจระเข้  

สัญญานี้ทำขึ้นที่ ……….................…………… เลขที ่………………. ซอย ……….............................…... 
ถนน ………………........... เขต(ตำบล) ……………………............……... แขวง (อำเภอ) ...................................................
จังหวัด ..……………………....................................................……วันที ่……….. เดือน …………………..….พ.ศ. ………………  
ระหว่าง ……..................................…………………………………. โดย .…………..........................…………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………….........................................……………………... 
…………………………………………………………………………………………………...............................................................…….
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………… ถนน……………..........……………. ตรอก /ซอย ……………...................................………. 
แขวง (ตำบล) …………………………..................…………… เขต (อำเภอ)…………………..................................………………
จังหวัด …………………………………………… โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข …….......……….......................................…………..
ซึ ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู ้ซื ้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้   ดังมี  เงื ่อนไข
รายละเอียดต่อไปนี้ : - 

ข้อ 1.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
ด้วย คือ 

1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่ ..………..................................…….………….
จำนวน ……………………….. ฉบับ 

1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่ ……………..................................……….…………….
จำนวน ……………………….. ฉบับ 

1.3 ……………………………........................................................…………………………….………… 
………………………………………………………………..............................................................…………………………....…………. 

ข้อ 2.  ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ………............................……………... 
……………………………………......................………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. .......................................................
จำนวน ……………………………………………………………………………………………............................................................…. 
รวมเป็นเงิน ………………………................................................. บาท (……..............……………………………………………..)
โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าท่ีซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ ณ .............................….. 
…………………………………………………………………………………………………................................................................…….
ภายในกำหนด ………………….............................….. วัน (………….................………………………..) นับแต่วันทำสัญญานี้ 

 
สัญญานี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าเมื่อผู้ซื้อได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพ่ือ

เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว ผู้ซื้อจะทำการซื้อจระเข้ตามที่ได้
ตกลงไว้ในสัญญาฉบับนี้  

 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย   ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ 
        (……………………......…………………………)           (………….......……………………………………)                                                           
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แบบฟอร์ม จข. 1-1 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

 ข้าพเจ้าเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องของกรมประมง และได้ให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้ข้อกำหนดและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
ข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ หมายความว่า ข้อมูลของเกษตรกรที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่

เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการฯ เช่น ข้อมูลใบอนุญาตตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 ข้อมูลการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ฯลฯ 

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง 
2.2 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการหรือเข้าร่วม

โครงการฯ ต่อกรมประมง 
2.3 เพ่ือใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานโครงการฯ 

ของกรมประมง 
2.4 เพ่ือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา 
2.5 เพื ่อให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู ้ประกอบการหรือ

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม 
2.6 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สำหรับการศึกษา 

วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
2.7 เพ่ือใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงภารกิจอ่ืน ๆ ของกรมประมงต่อไป 
2.8 เพ่ือการดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการจัดทำโครงการฯ  
2.9 เพ่ือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
กรมประมงจะจัดเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาโครงการฯ  เว้นแต่จะมีการเปลี ่ยนแปลงข้อมูลหรือ  

เพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการฯ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมประมงเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่กรมประมงเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและ

ในการดำเนินงานของกรมประมงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและตามที่กรมประมงจะได้แจ้งเพิ่มเติมใน
ภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือตามคำร้องขอของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หรือ
คำสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการและเกษตรกร หรือบูรณาการด้านข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องระหว่างหน่วยงาน หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 
5.2 แจ้งให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
5.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

5.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บ
ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้ 

5.5 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกำหนด 

5.6 ขอให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

5.7 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6 
5.8 ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ 
5.9 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน 

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5.10 สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่
อยู่ ดังนี้ 

5.11 “กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” 
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6. ผลการเพิกถอนความยินยอม 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้กรมประมงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้กรมประมงทราบ และกรมประมงอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น 
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม  

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม 

( ) 

วัน เดือน พ.ศ.  

 

(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 ไม่ยินยอม   ยินยอม 

หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ         
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนที่กรมประมงจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
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แบบฟอร์ม จข. 2 
 

หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

เลขที่ .................................... 
สำนักงานประมงจังหวัด .................................. 

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

เรื่อง  รับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

เรียน  ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ........................................................................... 

 ตามที่          นาย         นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ  ................................................ นามสกุล ............................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................... อายุ .............. ปี เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .............................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ................... หมู่ที่ .............. หมู่บ้าน ............................................. ถนน .......................................................... 
ซอย .................................................... ตำบล/แขวง .................................................. อำเภอ ................................................................................. 
จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) ............................................ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อฟาร์ม .......................................................................................................................................................................  
 นิติบุคคล ประเภท ......................................................................... ชื่อนติิบุคคล ............................................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ .............................................................. ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .............................................................................................. 
ที่ตั้ง ................................................ หมู่ที่ ........................ หมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน .............................................................................................. 
ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง .................................................... อำเภอ ............................................................................ 
จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................................... 
 เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
 จระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และได้ประมาณการความต้องการเงินกู้ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 (เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2)   
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
 จระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และได้ประมาณการความต้องการเงินกู้ แผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมา
 แปรรูป และสัญญาจะซื้อจะขายจระเข้ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 3 และ
เอกสารแนบ 4) 

 สำนักงานประมงจังหวัด .......................................................................... ขอรับรองว่า ..................................................................... 
เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้/ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี และมีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในการขอสินเชื ่อเพื ่อเสริมสภาพคล่องกับธนาคาร ภายใต้โครงการสินเชื่ อเพื ่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกร              
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

ลงช่ือ .........................................................                              
        (......................................................) 
ตำแหน่ง .................................................... 

(ประมงจังหวัด หรือผู้ปฏิบตัิหน้าที่ หรือผู้รักษาราชการแทน) 
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แบบฟอร์ม จข. 3 
สำหรับสำนักงานประมงจังหวัด 

 

 
 

แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

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

 

ลำดับ
ที่ 

รายชื่อ 
เลขที่บัตรประจำตัว

ประชาชน 
ที่ตั้งฟาร์ม 

ประเภท ใบอนุญาต ตาม พรบ. สงวนฯ 
เป็น

ลูกค้า 
ธ.ก.ส. 

ยังไม่
เป็น
ลูกค้า 
ธ.ก.ส. 

วงเงินกู้ 
(บาท) 

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง
จระเข ้

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง 

สป.
9 

สป.
11 

สป.
15 

อ่ืน 
 ๆ

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

หมายเหตุ :  ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้จากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวแล้ว 


