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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  10/2564 
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุร ี

ผู้มาประชุม 
1. นางอภิญญา  เรณูนวล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
2. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นางสาวมัทนา  นานยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นายสายันห์  จันทร์ช่วย  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 
5. นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์  ประมงอ าเภอศรีราชา 
6. นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
7. นางมยุรี  ณ พัทลุง  ประมงอ าเภอพานทอง  
8. นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม  ประมงอ าเภอบางละมุง 
9. นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
10. นางสาวอุรุอาริยา  บุญน ามา รักษาการในต าแหน่งประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 
11. นายกฤตภาส สุขะชีวานนท์ รักษาการในต าแหน่งประมงอ าเภอบ้านบึง 
12. นายปริญญ์  วิรุณราช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นายกตัญญู  ทองภู่  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
14. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
18. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
19. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 
20. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
21. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 
22. นายธนัท  หุ่นยนต์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
23. นางสาวอภิสรา  เวชบุตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวปณิดา  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวชนิสรา  ณรงค์หนู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นายชลยุทธ ภัทรนวกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นางสาวณัชฌา ดวงชื่น  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธัญญลักษณ์  พานวนเศษ เจ้าหน้าที่ saebook 

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.  

นางอภิญญา  เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทน
ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
 -  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 27 กันยายน 2564   
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหน ให้แจ้งแก่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการไข
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 3.1 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชลบุรี 

 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดไม่มีการเปลี่ยนแปลง                         
ทางส านักงานจังหวัดแจ้งว่าสามารถใช้ค าสั่งเดิมคือ ค าสั่งจังหวัดชลบุรี ที่  6459/2559 เรื่องแต่งตั้ง                   
ผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 เรื่อง การยืมพัสดุ – ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
ประธาน  แจ้งในที่ประชุมว่า ปีนี้ก็ค่อนข้างเข้มแข็งมากในการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ต่ าง ๆ                

ขอให้ช่วยกันดูแลเพราะหากหลงลืมจะท าให้การตรวจสอบเกิดความผิดพลาดได้ ส าหรับเรื่องของการยืมพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าปีนี้จะให้แต่ละอ าเภอที่มีพัสดุครุภัณฑ์อยู่ในตัวเอง เขียนเอกสาร ยืม - คืน และดูแลพัสดุที่มี 
และเจ้าหน้าที่ พัสดุที่แต่งตั้ ง เพ่ือตรวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ท่านได้ยืมไป                   
ในกรณีที่ระหว่างปีมีพัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมเติม จะต้องเขียนลงในเอกสารการยืมพัสดุเพ่ิมเติมเข้าไป ซึ่งจะให้                
คุณมัทนาชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า การยืมพัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี ต่อไปนี้จะก าหนดให้มีการท าเอกสารยืม – คืน ปีต่อปี โดยใช้ยึดหลักประจ าปีงบประมาณ หรับปีนี้
ทางกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านโดยการพิมพ์เป็นเอกสารไว้ให้แล้ว โดยใส่
ชื่อพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส านักงานประมงอ าเภอแต่ละแห่งมีอยู่จริง ทั้งที่มีการโยกย้ายและเปลี่ยนกันเองระหว่าง
ส านักงานประมงอ าเภอแล้ว ดังนั้นจะน าเอกสารการยืม – คืน ให้ทุกท่านลงนามพร้อมกันนี้ขอให้ตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์ในเอกสารการยืมคืนว่ามีอะไรขาด – เกิน มีอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงให้ทุกท่านแจ้งให้ทราบ                      
หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างปีงบประมาณจะต้องด าเนินการแก้ไขในเอกสารฉบับนี้และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณจะให้คืนพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดและท าเรื่องยืมใหม่ แม้ว่าพัสดุครุภัณฑ์เดิม แต่จะต้องด าเนินการ
แบบนี้ทุกปี  

 

 

ประธาน... 
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ประธาน  แจ้งในที่ประชุมว่า เพ่ิมเติมจากการหารือกับเจ้าหน้าที่ พัสดุไป คือเรื่องของกล่อง                        
เรื่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ พวกท่านได้รับไปไม่ว่าจะเป็นกล่องโทรศัพท์ที่ได้ไปหรืออะไรต่าง  ๆ ข้างในนั้น                   
จะมีตั้งแต่หูฟัง เคสโทรศัพท์ หรืออะไรก็ได้ที่ติดมาในกล่องพร้อมทั้งกล่องด้วยขอให้ท่านเก็บไว้ให้ดีอย่าทิ้ง
เพราะว่าภายในกล่องนี้มีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งแผ่นโปรแกรมอะไรต่าง ๆ เป็นโปรแกรมที่ติดมา                                                                
กับ Notebook แต่ละตัวซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มันจะปรากฏในบัญชีพัสดุด้วยเพราะฉะนั้น ประมงอ าเภอที่ยืม 
Notebook ไป สังเกตด้วยว่าในกระเป๋าผ้ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเก็บ ถ้าหากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้วให้น ามา
คืนไว้ที่ส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เก็บรวบไว้ การตรวจพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี จะตรวจตามรายละเอียดที่
ท่านยืม ส าหรับครุภัณฑ์บ้านพักมีรายงานว่าช ารุดไม่สามารถใช้ได้นั้นเหตุที่เราต้องรายงานอย่างนั้นเพราะว่า
การของบประมาณในการซ่อมแซมนั้นค่อนข้างยากมาก และเรื่องของบ้านพักประมงอ าเภอเกาะสีชังที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งประมงอ าเภอเกาะสีชังท่านเดิมได้ย้ายไปประจ าที่อ าเภอนาทวี จังหวัด
สงขลาแล้วนั้น ก็ไม่ได้มีผู้อาศัยอยู่ที่บ้านพัก แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางเจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี
ได้ลงไปตรวจเยี่ยมพบว่ามีเจ้าหน้าที่พละศึกษามาอาศัยอยู่ ซึ่งจากการสอบถามนั้นมีการรายงานว่าได้อาศัยอยู่
พร้อม ๆ กับประมงท่านเดิม แต่การอาศัยอยู่แบบนี้นั้นไม่ถูกต้องดังนั้นทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึง
ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักประมงอ าเภอนั้นท าเรื่องแจ้งให้ถูกต้องตามระเบียบ หลังจากนั้นเพียงไม่นานได้มี
หนังสือลงนามโดยนายอ าเภอเกาะสีชังขออนุญาตใช้บ้านพักประมงอ าเภอเกาะสีชัง แต่ทางส านักงานประมง
จังหวัดชลบุรีเองเกรงว่าหากให้เจ้าหน้าที่พละศึกษาของอ าเภออาศัยอยู่ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ประมงคนใหม่มาประจ า
ก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมได้ แต่หากเจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้หญิงมันก็ล าบาก เพราะเจ้าหน้าที่พละศึกษาเป็นผู้ชาย
ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เสียมารยาท อีกทั้งทางส านักงานาประมงจังหวัดชลบุรีได้ท าเรื่องแต่งตั้งให้ คุณปิยะนาถ จึงกระ
แพ ปฏิบัติราชการแทนประมงอ าเภอเกาะสีชังซึ่งจะมาการลงไปท างานเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่สะดวกที่จะให้ทาง
เจ้าหน้าที่พละศึกษาของอ าเภอพักอาศัยอยู่ได้  

นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง สอบถามในที่ประชุมว่า ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย                               
มีการแทงจ าหน่ายหรือไม่ 

 นางสาวมัทนาฯ  แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแทงจ าหน่าย หากท่านใดต้องการ
แก้ไขส่งคืนอะไรให้น าส่งได้ที่ส านักงานประมงจังหวัดโดยเร็วที่สุด 

 นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจากครุภัณฑ์ประเภทเครื่อง
ผลิตอาหารสัตว์ที่อยู่ในรายการของอ าเภอพานทอง แต่เนื่องด้วยเป็นครุภัณฑ์ที่มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกร ดังนั้น
ในเอกสารการยืม – คืน สามารถระบุลงไปด้วยได้หรือไม่ว่าอยู่ที่ใด 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 4.1.1 4.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2565 งบประมาณของ

โครงการที่ต้องด าเนินการยังไม่มีโครงการใดโอนเงินเข้ามา ในส่วนของโครงการจัดการปัญหาแรงด่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมงมียอดโอนค่าจ้างเหมาบริการเข้ามาแล้ว 2 เดือน แผนงานบุคลากรภาครัฐ                 
ที่โอนมาเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  

ค่าประกันสังคม... 
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ค่าประกันสังคม งบกลางเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจประกันสังคมที่โอนมาแล้ว โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงเป็นงบด าเนินงานได้แก่ค่าจ้างเหมาและค่าบริหารส านักงาน ซึ่งงบที่
โอนมาทั้งหมด 40,000 บาทเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 39,500 บาท และเป็นค่าบริหารส านักงาน 500 บาท 

นายสุวิทย์ฯ สอบถามในที่ประชุมว่า ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจัดการปัญหาแรงด่างด้าวและการค้า
มนุษย์ด้านการประมงที่โดนตัดงบประมาณนั้นทางกรมประมงได้แจ้งหรือไม่ว่าสาเหตุเนื่องมาจากอะไร 

นางสาวมัทนาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือคนประจ าเรือนั้นถูก
ตัดงบทั่วประเทศ เหลือเพียงจังหวัดละ 1 คน  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า อย่างที่ทราบว่างงบประมาณโครงการต่าง ๆ ยังไมได้รับโอนมายกเว้น
ค่าจ้างเหมาบริการ ในส่วนที่เป็นค่าสาธารณูปโภค ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่ เนื่องจากค่า
โทรศัพทต่์อเดือนนั้นคา่ใช้จ่ายอยู่หมื่นกว่าบาทต่อเครื่อง 

นางสาวมัทนาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ค่าโทรศัพท์ทางกรมฯแจ้งมาว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่
ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไม่เนื่องจากปัจจุบันยังติดสัญญาการให้บริการอยู่ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้
เพราะต้องรอหมดสัญญาก่อน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า อย่างที่ทราบว่ายังไม่ได้รับโอนงบประมาณ ดังนั้นการด าเนินงานต่าง ๆ 
ค่าใช้สอยในเรื่องของค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการยังไม่ได้ดังนั้นในการเขียนขอไปราชการให้เขียนให้
ครอบคลุมโครงการด าเนินงาน เพราะเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วจะได้สามารถน ามาเบิกจ่ายให้ตรงกับ
งบประมาณท่ีได้รับ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้แผนการท างานรายปียังไม่มีเข้ามา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถ
ทราบได้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เข้ามาในโครงการนั้น ๆ ยังไม่ได้ตัดตัวกิจกรรมใดออกจากตารางการ
ด าเนินงาน ส าหรับตัวชื่อโครงการชื่อกิจกรรมทางกรมได้ก าหนดมาแล้วแต่เป็นโครงการทั่วประเทศ ในส่วนของ
จังหวัดนั้นยังไม่ได้แจ้งมา ในส่วนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็เป็นงบด าเนินงานเช่นเดียวกัน 
เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 38,600 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000 บาท เหลือเป็นค่าบริหารส านักงาน 
600 บาท โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงยังไม่ทราบว่าจะมีกิจกรรมใดบ้าง โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงยังไม่มีงบใดโอนมาเช่นเดียวกัน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประมงเป็นค่าตอบแทนใช้
สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริหารส านักงาน ขณะนี้ทาง กองตรวจราชการจะโอนเงินงบประมาณมาเป็นยอด
เดียว จากนั้นให้ทางส านักงานประมงจังหวัดมาบริหารจัดการเอง โดยแบ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นรายจ่าย
ที่ตายตัวอยู่แล้ว และท่ีเหลือจะเป็นค่าบริหารส านักงาน 

นายปริญญ์  วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สอบถามในที่ประชุมว่า สามารถเติมน้ ามัน
รถยนต์ได้เม่ือไหร่ เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการออกไปปฏิบัติงาน 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้นั้นสามารถเติมได้แต่ต้องเป็นการส ารองจ่ายและน าบิล
มาเบิกคืน หากเป็นการเติมตามงบประมาณโครงการนั้นต้องรอวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพราะน่าจะน าเงิน
บริหารส านักงานท่ีพอเหลืออยู่เป็นการส ารองจ่ายไปก่อนได้  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในอันดับแรกนั้น ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบก่อนคือ ขณะนี้                    
ยังไม่มีการแต่งตั้งคนขับรถ ดังนั้นการที่เราใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถนั้ นถือว่าผิด 
แต่เนื่องจากปีนี้นั้นทางกรมได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ                   
ขับรถยนต์ราชการ ดังนั้นทางส านักงานประมงจังหวัดก าลังด าเนินการขออนุญาตให้ผู้มีรายชื่อสามารถขับรถได้ 
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ในกรณีของผู้ที่ไปปฏิบัติงานก่อนหน้าที่จะให้เขียนขอไปราชการใหม่โดยให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เสียไประหว่างที่ไม่สามารถเบิกได้ ซึ่งอนุญาตให้เบิกได้ กิโลเมตรละ 4 บาท ในเดือนต่อไปซึ่งจะมี
พนักงานขับรถยนต์ให้ท่านใช้พนักงานขับรถยนต์ในการขับรถเพ่ือพาท่านเดินทางไปราชการและท างานต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตามขอให้ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เร่งด าเนินการในการขออนุญาตขับรถยนต์ราชการ  

นายกฤตภาส สุขะชีวานนท์ รักษาการในต าแหน่งประมงอ าเภอบ้านบึง สอบถามในที่ประชุมว่า ใน
แต่ละอ าเภอที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการประปฏิบัติงาน จะต้องเบิกตามงบประมาณท่ีจ ากัดไว้หรือไม่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานของปีนี้นั้นค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น
การขออนุญาตไปราชการต้องท าให้ได้หลาย ๆ งานพร้อมกัน การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรจากงบประมาณ
ที่ได้รับจากโครงการก่อนในอันดับแรก แล้วจะจัดสรรให้แต่ละอ าเภอว่าสามารถเบิกจ่ายได้จ านวนเท่าไหร่ โดยดู
จากปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติได้  

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เช่นนั้นแล้วหากได้รับงบประมาณมาในขั้นตอนแรกจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณก่อนในอันดับแรก 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นให้ด าเนินการตามนี้ซึ่งงบประมาณแต่ละตัวโดนก าหนด                  
โดยกิจกรรมบางโครงการก็มีงบเหลือมากเหลือน้อยต้องมาดูงบประมาณอีกครั้ง ตอนนี้ก็ท างานไปเรื่อย ๆ               
ฝากเรื่องงานเรื่องการท า PR เพ่ือรายงานกรมฯ ในเรื่องเกี่ยวกับทะเลให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงใน
การจัดท า และส่วนของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงมอบหมายให้คุณกรองทองจัดท าในส่วนทางบก
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าถึงไม่มีงบประมาณเรายังสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

  4.3.1 ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางท่านรักษาการอธิบดีก็ขอข้อมูลเรื่องแปลงใหญ่กับ                        
เรื่องของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ซึ่งได้ด าเนินการส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ส่วนกลุ่มพัฒนาส่งเสริม
อาชีพการประมงอาจจะเหลือไม่กี่โครงการ ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ได้สอบถามไปแล้วจากที่จะต้องส่งแบบคนเข้าชมศูนย์ จ านวน 100 คน จะปรับเหลือประมาณ 80 คน
ในโครงการของศูนย์ ศพก. ไม่มีการเพ่ิมแต่ให้ดูแลศูนย์ ทั้งหมด 7 ศูนย์ฯ ที่มีนั้นโดยกระบวนการจัดเกรด                
A B C D โดยให้จัดล าดับศูยน์ฯ ที่ท่านดูแลอยู่ว่าอยู่ในเกรดไหนบ้าง ส่วนในปีนี้นั้นจะด าเนินการเกี่ยวกับการ
น าเสนอศูนย์การเรียนรู้ ศพก. ด้วยการท าเป็นวีดีทัศน์ ในส่วนของงบประมาณจะขอใช้ในการซื้ออุปกรณ์
ส าหรับการจัดท า ในส่วนของแผนการด าเนินงานจะท าในวันที่ 9 -12-29-30 พฤศจิกายน 2564 โดยไปที่
อ าเภอบ้านบึง พนัสนิคม พานทอง และสัตหีบ หากท่านประมงอ าเภอสะดวกวันไหนให้แจ้งแก่ทีมงานที่จะไป
ด าเนินการ ในส่วนของอ าเภอบ่อทอง หนองใหญ่  เกาะจัน ทร์  และอ าเภอเมืองชลบุรีจะเป็นวันที่                               
16 กับ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
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 นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของโครงการส่งเสริมอาชีพประมงและกิจกรรมส่งเสริทลม
เกษตรทฤษฎีใหม่นั้นทางกรมยังไม่ได้แจ้งมาว่ามีงบประมาณหรือไม่ ในส่วนโครงการที่มีงบประมาณแน่นนอน
คือโครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรที่ด าเนินงานในโครงการทั้งสิ้น 20 ราย อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อ
ทองแต่เนื่องจากขณะนี้มีการหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่นในพ้ืนที่จึงยังไม่ได้เข้าไปท าเดินการเพราะเกรงจะเกิด
ผลกระทบและเป็นช่องให้ผู้สมัครมาใช้โอกาสนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเป้าหมายการด าเนินงาน
ทั้งหมด 4 ครั้งจ านวนเป้าหมายเกษตรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 20 ราย การ
ด าเนินงานต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่มีเกษตรกรทั้งหมด 49 ราย ซึ่ง
ได้ส่งรายชื้อเข้ากรมฯ เรียบร้อยแล้ว ทางกรมได้ประสานกลับมาว่าการมอบปัจจัยการผลิตจะสามารถ
ด าเนินการได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ขออนุญาตสอบถามประมงอ าเภอที่มีโครงการในพ้ืนที่ว่าการส่งมอบ
ปัจจัยการผลิตนั้นจะให้เกษตรกรเข้ามารับปัจจัยเองหรือทางประมงอ าเภอจะเป็นตัวแทนในการรับแล้วน าไป
แจกให้แกเ่กษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของตัวเอง 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ขอความคิดเห็นของประมงอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบปัจจัย
การผลิต และเน้นย้ าเรื่องการตรวจรับควรมีการบันทึกรูปถ่าย ตรวจนับ และชั่งวัดให้เรียบร้อยเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

4.3.1 ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 การช่วยเหลือเรือประมงประสบภัยธรรมชาติ 

นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า วันที่ 7 ตุลาคม 
2564 มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือเรือ 
ประสบภัยของอ าเภอบางละมุงจ านวน 1 ล า ซึ่งมติที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือแต่ ทางหัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยให้ความคิดเห็นมาว่า ในกรณีที่มีพายุเข้าและมีการโทรสารแจ้งเตือนให้แก่เรือประมง
ที่ออกท าการประมง หากในโทรสารนั้นมีข้อความระบุว่าเรือเล็กให้งดออกจากฝั่ง ในครั้งต่อไปจะไม่พิจารณาให้
ความช่วยเหลือนอกจากเรือล านั้น ออกท าการประมงก่อนได้รับการแจ้งข่าวสาร ในกรณีเรือจมของอ าเภอ              
บางละมุงเอกสารระบุว่าจมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีโทรสารแจ้งเตือนพายุภายในวันที่ 27 ตุลาคม 
2564 เช่นเดียวกัน แต่เรือล านั้นออกท าการประมงตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และไม่ได้รับโทรสารแจ้ง
เตือนเนื่องจากยังไม่ได้เข้าฝั่ง ซึ่งทางประมงอ าเภอได้แจ้งเตือนผ่านทาง LINE ดังนั้นในที่ประชุมจึงเห็นว่า                 
เรือล านี้ได้ออกไปท าการประมงก่อนมีการแจ้งเตือน ครั้งนี้ทาง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติระดับจังหวัดจึงมีมติให้ความช่วยเหลือแต่หากมีในครั้งถัดไปว่าแจ้งเตือนไปแล้วแต่ยังมีการออกท าประมง
จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐาน เพ่ื อแสดงว่ า เรือล านั้ น ได้ ออกไปท าการป ระมงก่ อนที่ จ ะมี การแจ้ ง เตื อนซึ่ ง                            
หลักฐานในการออกไปท าการประมงอาจจะเป็นหนังสือรับรองจากสมาคมกลุ่มประมงหรือองค์กรชุมชนประมง
ที่เรือล านั้นเป็นสมาชิกอยู่รับรองว่าออกไปท าการประมงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ และหลักฐานส าคัญ
อีกชิ้นหนึ่งคือแบบ ปภ. 14 ซึ่งในแบบฟอร์มนี้จะมีค าถามเกี่ยวกับการออกไปท าการประมงของเรือประมง 
และในรายละเอียดของค าถามจะมีการถามว่าออกท าการประมงวันที่เท่าไหร่และเรือประสบภัยพิบัติในวันที่
เท่าไหร่ และในใบแจ้งความ จะต้องระบุว่าวันที่เรือจม ตรงกับวันที่เรือจมจริงไม่ใช่วันที่ไปแจ้งความ 

ประธาน... 
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ประธาน สอบถามในที่ประชุม ว่าหากเรือประสบภัยวันไหนให้แจ้งความวันนั้นเลยหรือไม่ 

นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าสามารถแจ้งความได้หลังจากวันที่ประสบภัยแต่ในเนื้อความพ่ีมีการ
ให้ถ้อยค าต้องระบุวันที่ประสบภัยให้ตรงกับวันที่ประสบภัยจริง 

นายสุวิทย์ แซ่ลิ่มประมง ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่า ข้อก าหนดของ ปภ.นั้นค่อนข้าง
ขัดแย้งกับของกรมประมงโดยกรมประมงระบุว่ากรณีการช่วยเหลือเรือประสบภัยพิบัติหากจมขณะคลื่นลมปกติ 
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ของทาง ปภ. คือจะได้รับการช่วยเหลือขณะเรือออกท าการประมงในภาวะปกติและ
หากออกท าการประมงในช่วงมรสุมจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ในความเป็นจริงแล้วการพยากรณ์นั้นไม่ได้
ถูกต้องเสมอไปเพราะหากมองว่ามีพยากรณ์ออกมาแต่ในทะเลจริงคลื่นลมปกติชาวประมงก็จะออกท าการ
ประมงซึ่งก็ไม่มีใครที่ต้องการให้เรือจม และการแจ้งเตือนนั้นหากมีการพยากรณ์ออกมาว่าภายในวันที่นั้นจะมี
คลื่นลมแต่กว่าจะได้รับ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วซึ่งการพยายามกระจายข่าวให้รวดเร็ว
อย่างใดนั้นก็อาจจะไม่ทันเหตุการณ์ ซึ่งทางประมงอ าเภอก็ไม่เห็นด้วยกับทางหัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งมันเป็นการมองคนละมุมและในระเบียบของกรมประมงเองก็ไม่ได้ระบุว่าหากมีพายุ
ห้ามออกท าการประมงซึ่งการช่วยเหลือเรือประสบภัยพิบัติ จะต้องเป็นเรือมีทะเบียน และประสบภัยขณะท า
การประมง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ครั้งที่เคยเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัดนั้นการช่วยเหลือเรือจมถึงแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นลมพายุแต่หากชาวประมง
มองแล้วว่าทะเลจริงมีสภาวะปกติก็ยังออกท าการประมงปกติ เพราะจะให้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้และระเบียบนี้               
เข้าข่ายกับระเบียบ ปภ. ข้อที่ 20 ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นพายุงวงช้างที่เกิดในทะเลซึ่งไม่สามารถท่ีจะ
คาดเดาได้ซึ่งชาวประมงเองก็ไม่ต้องการออกไปและเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะท าให้เสียทรัพย์ มากกว่าที่จะได้
กลับคืนมา และกรมประมงเองก็ได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้แบบนี้และอย่างหนึ่งคือ การที่ชาวประมงจะได้รับ
การช่วยเหลือต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอ าเภอก่อนแล้วตามมา
ด้วยการประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดและแนวทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านหากมติ 
ที่ประชุมลงมติว่าไม่ได้ชาวประมงก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือและถามย้อนกลับว่าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ชาวประมงจะฟ้องร้องที่ใครนอกเสียจากฟ้องร้องกลับมาที่คณะกรรมการเพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นเลขา
คณะกรรมการฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างท่ีสุดแล้วก็ขออย่าได้กังวล 

นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุม ว่าเหตุการณ์นี้ท าให้ทางผู้ปฏิบัติเองค่อนข้างอึดอัดเพราะการที่จะแจ้ง  
แก่ชาวประมงว่า การไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากอะไรนั้นค่อนข้างท าความเข้าใจยาก 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เหตุการณ์เรือจมนั้นขออย่าได้กังวลเพราะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าไม่ต้องใช้การประกาศภัยพิบัติเพราะระเบียบกรมประมงได้ระบุไว้อยู่แล้วก็ขอให้ท าตามหน้าที่ปกติให้ดี
ที่สุดการที่ในที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรือไม่นั้นก็ข้ึนอยู่กับมตินั้น ก็ให้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าตามระเบียบกรมประมง
นั้นต้องผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอ าเภอและระดับจังหวัดขึ้นอยู่กับทาง
คณะกรรมการว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ อีกทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือก็เป็นของกรมประมงไม่ใช่เงิน
ภายใต้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งการจะได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณภายใต้อ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้นต้องมีการประกาศภัยพิบัติและการประกาศเขตให้การช่วยเหลือด้วย จากคณะกรรมการ 

 

ให้ความช่วย… 
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ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดเท่านั้นและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์หอยตายไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากจังหวัดเนื่องจากไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติและการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ              
ฝากประมงอ าเภอหากมีการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอขอให้ประมงอ าเภอชี้แจงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ หน่วยงานในท้องถิ่นมีสิทธิ์ ให้ความช่วยเหลือได้ซึ่งมี
ระเบียบท้องถิ่นรองรับ จ านวนมาก โดยจะให้ความช่วยเหลือมากหรือน้อยก็ขอให้ได้รับความช่วยเหลือบ้าง 

นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของแต่ละอ าเภอหรือแต่ละต าบลขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในอ าเภอนั้น ว่าจะมีการจัดสรร
งบประมาณไว้ส าหรับช่วยเหลือหรือไม่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอฝากให้ประมงอ าเภอช่วยแจ้งว่าขอให้ตั้งงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติไว้ด้วยเนื่องจากในอ าเภอมีเกษตรกรที่ท าการเพาะเลี้ยงหรือท าการประมงอยู่เป็นจ านวนมาก
ดังนั้นงบประมาณให้ความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินก็น้อยและลดลงเรื่อยๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.3.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชน
ต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2564 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ประกาศกรมประมง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ไม่ให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ขยายระยะเวลาการ
บังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราหนึ่งโดยออกประกาศ
ระยะเวลาขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2564 โดยให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรองใบรับรองหรือ หนังสือประกาศรับรอง ตาม
ประกาศกรมประมงและ ระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุ หรือสิ้นอายุออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 จ านวน 16 รายการ ตามประกาศฉบับเดิมได้แก่ ทบ.1 สอ.4 หนังสือรับรองก ากับการจ าหน่าย
สัตว์น้ าสวยงามจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ใบรับรองเพาะพันธุ์กุ้งทะเลที่ผลิตตาม
มาตรฐาน ใบรับรองจีเอพี หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอย หนังสือรับรองสุขอนามัยในเรือประมง 
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หนังสือรับรองขอรับใบอนุญาตใช้เรือ หนังสือ
รับรองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือการเปลี่ยนประเภทเรือโอนกรรมสิทธิ์เรือแยกท าลายเรือหนังสือ
รับรองการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยของเรือประมงพ้ืนบ้านหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยถ้าเทียบ
เรือประมง ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย โดยขยายเวลาไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

นายสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องหนังสือรับรองประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตใช้เรือการเปลี่ยนแปลงเรือหรือการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งได้หารือกับเจ้าท่าแล้ว ทาง
เจ้าท่าแจ้งว่าหากหนังสือรับรองนั้นมีอายุขาดเกินหนึ่งเดือนจะไม่รับต่อทะเบียนหรือด าเนินการใดๆ 

 

 

นายสุวิทย์ฯ… 
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นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบคือในหนังสือรับรองจะระบุวันหมดอายุการ
รับรองเช่นกรณีที่หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หากชาวประมงมาขอหนังสือรับรองใหม่ในวันที่                     
2 พฤศจิกายน 2564 ควรจะสามารถขอใหม่ได้แต่ระบบของกรมประมงไม่สามารถขอใหม่ได้โดยจะขึ้นแจ้งว่า
เรือล านี้ได้ขออนุญาตไปแล้วดังนั้นหากเจ้าท่าไม่รับ หนังสือที่หมดอายุเกินหนึ่งเดือน ก็จะไม่สามารถท าได้ซึ่ง
เกิดปัญหายุ่งยากเพราะในระบบของกรมเองไม่มีการตัดว่าหากหมดอายุแล้วแต่ยังไม่มีการน าไปใช้ให้สามารถ
ขอใหม่ได้ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้แจ้งปัญหาอุปสรรคนี้ให้กับส่วนกลางรับทราบด้วยเนื่องจากประกาศ
ของกรมไม่สามารถใช้กับหน่วยงานอื่นได้ดังนั้นขอให้กรมประสานงานเพ่ือแก้ปัญหานั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ ผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการจระเข้ให้คุณณัฐฐา                  
เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ 

นางณัฐฐา รื่นลาภะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการสินเชื่อ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้หรือท าธุรกิจต่อเนื่องส าหรับโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทส าหรับ
เกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงกับ ประเภทธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในกรณีที่ผู้เพราะเลี้ยงประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงตลอดจนท า
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ ว่าจะยื่นสินเชื่อในฐานะผู้เลี้ยงหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งโครงการนี้จะด าเนินการร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในระยะเวลาการช าระหนี้ 5 ปี ระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเริ่มตั้งแต่
วันที่ 7ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คุณสมบัติของผู้สมัครคือเป็นเกษตรกรผู้มีสัญชาติไทยอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลและมีประสบการณ์ในการเลี้ยงจระเข้มากกว่า 1 ปี และมีเอกสารถูกต้องตาม
กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ถูกต้องตามระเบียบ พรก.ประมง และเอกสารแจ้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
หากผู้ใดมีเอกสาร สป.15 อยู่แล้วทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจะออกเอกสารแจ้งประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ให้โดยไม่ต้องแจ้งใหม่ส าหรับคนที่ยังไม่หมดอายุและโครงการนี้จะใช้ได้ส าหรับ
ผู้เพราะเลี้ยงจระเข้น้ าจืดและจระเข้น้ าเค็มเท่านั้นหากเป็นประเภทอ่ืนจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้                 
ซึ่งได้ประกาศลงเว็บไซต์ของส านักงานแล้ว และได้ส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ให้กับทางผู้ที่มีรายชื่อประกอบ
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว รวมทั้งได้อัพโหลดเอกสารและตัวอย่างเอกสารที่ใช้ประกอบ
ไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เพาะเลี้ยงสามารถยื่นกู้ได้อัตรา 1,000 บาทต่อจระเข้หนึ่งตัว แต่หากเป็น
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะสามารถยื่นกู้ได้ตัวละ 3,000 บาท 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ตอนนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่ฟาร์มแล้ว ยอดกู้เท่าใด 

นางณัฐฐาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ขอเข้าร่วมโครงการ 1 ฟาร์ม คือบริษัทศรีราชาฟาร์ม 
ยอดกู้ 100 ล้านบาท ตัวอย่างของศรีราชาฟาร์มจะมีฟาร์มอยู่ในสองจังหวัดคือทั้งจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจะสามารถยื่นกู้ได้เพียงหนึ่งจังหวัดแต่สามารถใช้เอกสารประกอบได้ทั้งสองฟาร์ม ซึ่งบริษัท
ศรีราชาฟาร์มจะเป็นบริษัทที่มีทั้งการเลี้ยงและการแปรรูปท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องแต่เนื่องจากกรณีการท าธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องต้องมีแผนธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายรูปแบบการขายต่างๆซึ่งจะมีเอกสารค่อนข้างมากกว่า 

การขอยื่น… 
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การขอยื่นกู้ในนามของผู้เลี้ยงที่มีเพียงเอกสารเกี่ยวกับการเลี้ยงเท่านั้น และในกรณีที่สองบริษัทมีเจ้าของ
เดียวกัน  จะสามารถยื่นกู้ได้เพียงหนึ่งธุรกิจเท่านั้นรวมไปถึงกรณีที่ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมหมดอายุ
แล้วน ามาต่ออายุใหม่ท าให้มีอายุการประกอบธุรกิจไม่ถึงหนึ่งปีนั้นได้สอบถามกับทางกรมแล้วซึ่งทางกรมตอบ
มาว่าสามารถยื่นกู้ได้ โดยให้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุและใบอนุญาตใหม่ที่ขอจดทะเบียนใหม่
ประกอบกัน (ตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

นางสาวอุรุอาริยา บุญน ามา รักษาการในต าแหน่งประมงอ าเภอเกาะจันทร์ แจ้งในที่ประชุมว่า ทาง
อ าเภอเกาะจันทร์ได้มอบหมายงานเกี่ยวกับการท าประชาคมเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ า พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัช
ชโลทร โดยการท าประชาคมทั้งหมด 100 คน โดยให้ทางประมงอ าเภอเป็นเลขานุการซึ่งได้แย้งไปแล้วว่าทาง
ชลประทานควรจะต้องเป็นเลขาเนื่องจากเป็นเจ้าของพ้ืนที่แต่นายอ าเภอได้ มอบหมายให้ประมงอ าเภอเป็นเลขา
แต่การจัดท าประชาคมจะต้องรอเลือกตั้งท้องถิ่นให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถด าเนินการได้ปัญหาอยู่ที่หากมีการจัด
ประชาคมจะใช้งบประมาณส่วนใดมาใช้เพ่ือจัดงานซึ่งจะได้แก่ ค่าน้ าค่าอาหารว่างค่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับปีนี้นั้นทางส านักงานประมงจังหวัดไม่สามารถทราบได้ว่าทาง
ชลประทานจะจัดสรรงบประมาณมาให้หรือไม่ดังนั้นจ าเป็นต้องรองบประมาณก่อนถึงจะด าเนินงานได้โดยทาง 
จะแจ้งให้ทราบว่าจะจัดสรรงบให้ได้หรือไม่และในความเป็นจริงแล้วทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
สามารถประสานงานเป็นการภายในกับทางชลประทานได้ว่าในปีนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณหรือไม่หรือรอให้
ชลประทานมาชี้แจงงบประมาณในการประชุมชุดใหญ่ ดังนั้นก็ฝากให้กลุ่มบริหารจัดการด้ านการประมง
ประสานกับทางชลประทานว่าจะมีงบการด าเนินงานจัดสรรมาให้หรือไม่ 

นางณัฐฐาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางคุณปิยะนาถได้ประสานกับทางชลประทานแล้วทราบว่าปีนี้มีการ
จัดสรรงบประมาณมาให้ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ดังนั้นหากทางชลประทานมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานอ่างคลองหลวงฯ มาให้ก็ขอให้ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้ในการจัดท าประชาคมและไม่ทราบว่าทาง
อ าเภอนั้นให้จัดการท าประชาคมเพ่ือเหตุใด 

นางสาวอุรุอาริยาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องมาจากปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ าในพ้ืนที่
อ่างคลองหลวงฯ ที่มีการเก็บเงินของผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้ า และการร้องเรียนเกี่ยวกับ ช.ป.ภ. 
ประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการขอให้คืนเงินแต่การคืนเงินนั้นก็มีระยะเวลานานกว่าจะได้รับคืนซึ่งในการกระท านั้นมี
การเรียกเก็บเงินจากคนในพ้ืนที่คนละ 500 บาท และคนนอกพ้ืนที่คนละ 1000 บาทซึ่งมีการท าเป็นหนังสือ
ออกมาว่าเรียกเก็บเงินเพ่ือส่งให้แก่นายอ าเภอและนายอ าเภอรับทราบแล้วรวมถึงมีกฎหมายของประมงอยู่ใน
เอกสารนั้นซึ่งทางประมงอ าเภอได้แจ้งไปแล้วว่าทางประมง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นขอให้น าข้อ
กฎหมายต่างๆของประมงออกจากเอกสารนั้นให้หมด 

นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง แจ้งในที่ประชุมว่า ชุดที่ได้กระท านั้นใช้ช่องโหว่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายของประมงว่าในข้อไหนท าได้หรือข้อไหนท าไม่ได้ ซึ่งในปีนี้ เกิดมีข้อร้องเรียน ทางนายอ าเภอจึง
ขอให้มีการท าประชามต ิ

ประธาน… 
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ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากมีการเก็บเงินเพ่ือบ ารุงรักษาพ้ืนที่ หน่วยงานท้องถิ่นควรจะมีสิทธิ์                
ท าได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทร                   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการมาตั้งแต่แรกแล้ว ในส่วนการเก็บเงินนั้นไม่ได้เกี่ยวข้ องกับประมง เป็นเพียงการ
ด าเนินงานของแพปลา ที่อยู่ในพ้ืนที่เมื่อมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงท าให้เกิดระบบการเก็บเงินขึ้น ซึ่งเป็น
ปัญหาสะสมมาเรื่อยๆ 

นางสาวอุรุอาริยาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับประมง 
ว่าเป็นผู้จัดเก็บเงินกับผู้ที่มาใช้ประโยชน์ในอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทร และเรามีส่วนเป็นผู้จัดเก็บด้วย
เนื่องจาก ช.ป.ภ. เป็นกลุ่มของเราและหากผู้ใดไม่ได้จ่ายเงินจะมี ช.ป.ภ. ไปไล่ ไม่ให้ท าการประมงซึ่งได้อธิบาย
ไปแล้วว่าประมงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอ าเภอไปแล้วสองรอบและมีผู้ที่ร้องเรียนเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมด้วย และได้แจ้งแก่นายอ าเภอแล้วว่าการจัดเก็บเงินเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ในอ่างเก็บน้ านั้น
ไม่สามารถท าได้ซึ่งขัดกับกฎหมายประมงและเนื่องจากเกี่ยวกับการท าการประมงทางนายอ าเภอจึงเข้าใจว่า
เป็นความรับผิดชอบของประมงและต้องการให้ประมงเป็นเลขา ในการท าประชามติการใช้พ้ืนที่อ่างเก็บน้ านั้น 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า พื้นที่อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทรอยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน
ดังนั้นผู้ที่ต้องเป็นเลขาในการท าประชามติต้องเป็นชลประทานและเนื่องด้วยเขตความรับผิดชอบของประมงมี
เพียงในส่วนของพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะด าเนินการใด หากจ าเป็นต้องด าเนินการ
จะต้องให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงไปช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
 นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับอ าเภอบางละมุงจะมีปัญหาในส่วนของเรือที่ โดนล็อค                  
ในครั้งก่อนเนื่องจากการตรวจวัดขนาดแล้วมีขนาดเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งทางเจ้าของเรือได้สอบถามมาว่า                    
จะสามารถขอหนังสือรับรองเพ่ือต่อทะเบียนเรือได้เมื่อไหร่และมีปัญหาว่าเจ้าของเรือเสียชีวิตและต้องการโอน
กรรมสิทธิ์ เรือมาเป็นของลูกเพราะกลัวว่าจะไม่ทันช่วง ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบนี้                           
และกลัวว่าจะสามารถขอใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ได้หรือไม่ซึ่งได้ตอบไปชัดเจนว่าน่าจะสามารถขอได้
ในรอบนี ้

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้เพียงแต่ว่าจะมีกฎกระทรวงอันใหม่มีประกาศใหม่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขรายละเอียดซึ่งน่าจะประกาศออกมาในช่วงเดือนธันวาคม 

นายสุวิทย์ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากชาวประมงเกรงว่าจะไม่สามารถขอได้เนื่องจากเรือโดนล็อค   
มาสองปีแล้วและเจ้าของเรือก็ได้เสียชีวิตไปแล้วขณะนี้ก าลังรอค าสั่งศาลเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    

 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องเกี่ยวกับมาตรา 9 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมเนื่องจากในพ้ืนที่
คลองกิ่ว มีการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวดังนั้นจึงขอให้รีบด าเนินการท าประชามติ ซึ่งได้หารือกับหัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมงแล้วว่าในปลายเดือนนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการเกี่ยวกับการใช้ความเข้มใน
พ้ืนที่น้ าจืด ซึ่งทางส านักงานประมงจังหวัดจะขอจัดประชุมและท าประชามติ เพ่ือน าเอามติที่ป ระชุม ไปใช้ใน
การประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ทางรักษาการ จะขอประชุมก่อน
เพ่ือน ามติไปรอด าเนินการต่อไปซึ่งขอฝากทางประมงอ าเภอบ้านบึงให้เร่งด าเนินการ ซึ่งคาดว่าน่าจะทันการ 

ประชุมหัวหน้า… 
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ประชุมหัวหน้าส่วนของอ าเภอ ซึ่งขอให้ทางประมงอ าเภอแจ้งในที่ประชุมว่าพบว่ามีการใช้ความเข้มในพ้ืนที่น้ า
จืดบริเวณคลองกิ่วเพ่ือที่จะให้ทางก านันผู้ใหญ่บ้านได้ด าเนินการต่อไปซึ่งจะได้ด าเนินการประกาศเขต                       
ให้ครอบคลุมได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว 

 นายกฤตภาสฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากเกษตรกรศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรเครือข่าย
ด้านการประมงว่ามีการแพร่ระบาดของโรค ตาขาวในกบ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งได้แจ้งและ
ได้แก้ปัญหาพร้อมกับนักวิชาการและได้แนะน าไปแล้วเนื่องจากการเลี้ยงที่หนาแน่นท าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย
ซึ่งแนะน าเบื้องต้นให้จับขายเพ่ือลดความหนาแน่นลง และนอกจากนี้ยังมีการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร                 
จ านวน 2 ราย รวมถึงได้ร่วมประชุมกับเกษตรอ าเภอบ้านบึงเก่ียวกับการท าปฏิทินการเกษตร 

 นางสาวทิพวัลย์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส าหรับโอทีของอ าเภอพนัสนิคมนั้นได้จัดท าข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้วโดยอ้างอิงข้อมูลสัตว์น้ าหลักเป็นหลักในส่วนที่เหลือใช้เป็นข้อมูลปลาเบญจพรรณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 

   -  

   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 

 นางมยุรีฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอพานทองได้ท าการประชุมโอทีเรียบร้อยแล้ว                   
แต่ในส่วนไฟล์ที่ได้รับรักษาการเกษตรอ าเภอยังไม่ได้ลงนามจึงยังไม่ได้ส่งเอกสารตามมา ในส่วนของโอที                   
พานทองนั้นจะเอาข้อมูลจากที่ขึ้นทะเบียนส่วนข้อมูลผลผลิตจะน ามาจากข้อมูลรายได้หนี้สินที่เก็บมา         
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากส านักงานประมงจังหวัดจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อัพเดทดังนั้นการที่จะให้ได้ข้อมูล               
ที่ชัดเจนจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาจากข้อมูลรายได้หนี้สินส่วนข้อมูลพ้ืนที่สามารถใช้ข้อมูลจากอ้างอิงจาก                      
ที่ส านักงานส่งให้ได้ ส าหรับส่วนที่ประธานได้แจ้งว่าฟาร์มที่ประทุมที่ได้ส่งรายชื่อไปทั้งหมดรบกวนขอรายชื่อ 
ฟาร์มทั้งหมดเพราะจะได้ทราบว่าฟาร์มไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าจีเอพีจะได้ติดต่อให้มาด าเนินการเพ่ือให้
ไม่เป็นการขัดต่อสิทธิ์ของเกษตรกร 

 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอฝากประมงอ าเภอพานทองเรื่องที่มีเกษตรกรภายในอ าเภอพานทอง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่บ่อจ านวน 2 ราย จะส่งรายชื่อให้เพ่ือให้ประมงอ าเภอได้ติดตาม
เนื่องจากเมื่อมีสายไฟฟ้าพาดผ่านทางไฟฟ้าให้หยุดการเลี้ยงและมีการจ่ายเงินค่าชดเชยแต่พบว่าในพ้ืนที่บ่อ
เลี้ยงของ 2 รายนี้ มีการเลี้ยงกุ้งตรวจสอบแล้วว่ายังมีการแจ้ง จศค. ซึ่งมีการร้องเรียนว่าการไฟฟ้าจ่ายเงิน
ชดเชยให้เหมาะสมและทางกรมไฟฟ้าได้ขอข้อมูลจากทางส านักงานประมงจังหวัด จ๋าค าร้องเรียนพบว่ามีการ
แจ้งว่าเลี้ยงกุ้งขาวด้วยจึงขอให้ทางประมงอ าเภอเข้าไปตรวจสอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  

  นายสายันห์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า เรื ่องการรับค าขอการขึ ้นทะเบียนผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าในที่
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมได้รับค าขอไว้ทั้งหมด 121 รายตอนนี้อยู่
ในระหว่างการตรวจสอบพ้ืนที่ในทะเล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.8 / ประมงอ า... 
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   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
  ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของมติคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเนื่องมาจากพ้ืนที่
อ าเภอศรีราชาไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าท่า ในการเพาะเลี้ยงหอยทะเลเนื่องจากขัดกับเจตนารมณ์ของเจ้าท่า 
ซึ่งได้น าเรื่องนี้เข้าหารือกับกรมประมงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกรมได้แจ้งมาว่าหากไม่สามารถด าเนินการได้ให้น า
เรื่องนี้กลับเข้าไปหารือในการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดอีกครั้ง เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าที่ได้ลงมติ 
ให้ด าเนินการนั้นทางเจ้าท่าไม่อนุญาตและขัด เจตนารมณ์และเมื่อคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดรับทราบ
แล้วจะมีการประกาศยกเลิกใบอนุญาตการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 175 และให้ชี้ชัดว่าเมื่อ   
มีการ ยกเลิกมาตรา 175 แล้วผู้ที่จะเข้าไปรื้อถอน กระชังของเกษตรกรนั้นเป็นเจ้าท่า เพราะการด าเนินการ
ไม่ได้ขัดกับกฎหมายประมงแต่ขัดกับกฎหมายเจ้าท่า หากเจ้าท่าไม่ด าเนินการ และยอมให้มีการเลี้ยงต่อไปทาง
ประมงอ าเภอก็มีข้อสอบถามว่าจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะรอหารือกับ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดแต่จะรอประมงจังหวัดท่านใหม่มาด าเนินการต่อ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
   - 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

5.1 เรื่องพิจารณาในส่วนของโครงการทฤษฎีใหม่ 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของเรื่องพิจารณาในส่วนของโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปีนี้ทั้งประเทศมีการด าเนินงานทั้งหมด 8,700 ราย ชลบุรีมีเป้าหมาย                 
ในการด าเนินงาน 65 ราย มีสองกิจกรรมคือหนึ่งพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้านการประมงมีการพัฒนา
ความรู้ก่อนและหลังและสองสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จ านวนห้าจุด ซึ่งต้องใช้ข้อมูลศูนย์เรียนรู้
จาก เกษตรจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งจะสอบถามว่าในจ านวนเกษตรกร 65 รายนั้นจะอยู่ในส่วนของอ าเภอพนัสนิคม
และอ าเภอพานทองไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินงานได้หรือไม่ เนื่องจากอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทอง
เหมาะที่จะด าเนินโครงการเนื่องจากมีพ้ืนที่และปัจจัยการผลิตดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าสามารถด าเนินการ                
ได้หรือไม่ซึ่งการด าเนินงานจะขอให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกและเกษตรกรต้องเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มแรก 
ไตรมาสแรกคือการพัฒนาองค์ความรู้ก่อนและหลังและมอบปัจจัยการผลิต การด าเนินการ เบื้องต้น                   
จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ไม่ทราบว่าจะด าเนินการในอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทอง                 
หรือจะรวมไปถึงอ าเภอบ้านบึงและอ าเภอเกาะจันทร์ด้วย 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า กรณีไม่ซ้ ากับคราวที่แล้วไม่ทราบว่าครั้งที่แล้วมีการจัดพัฒนาความรู้
ก่อนและหลังไปจ านวนทั้งหมดก่ีราย 

นายปริญ์  ชี้ แจงในที่ ประชุมว่า อ าเภอพนัสนิ คม กับอ าเภอพานทอง อ าเภอละ 20 ราย                              
จากที่ดูตามเป้าหมายแล้วอ าเภอเกาะจันทร์น่าจะสามารถด าเนินการได้ประมาณ 10 ราย 

นางมยุรีฯ สอบถามในที่ประชุมว่าต้องเป็นรายที่เคยเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วใช่หรือไม่ 

 

 

นายปริญญฯ์… 
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นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เป็นรายที่เคยเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่จ านวนสามปี 
จากข้อมูล 3 ปี อ าเภอพนัสนิคมจ านวน 200 ราย ส่วนพานทองจะมีทั้งหมด 160 กว่าราย และเกาะจันทร์
จ านวน 200 ราย ซึ่งทางอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทองได้ส่งรายชื่อให้แล้วในส่วนของอ าเภอเกาะจันทร์
นั้นจะน าส่งให้ทีหลังซึ่งทางกรมแจ้งว่าจะมีหนังสือสั่งการและมีการโอนเงินงบประมาณเข้ามาให้ทั้งร้อย
เปอร์เซ็นต์ภายในไตรมาสแรก จากที่ก าหนดคร่าว ๆ น่าจะเป็นพนัสนิคมจ านวน 30 ราย อ าเภอพานทอง
จ านวน 25 ราย และเกาะจันทร์จ านวน 10 ราย 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์แม่งานหลักคือเกษตรจังหวัดใช่หรือไม่ 

นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เจ้าภาพหลักคือเกษตรจังหวัดแต่งบประมาณที่ผ่านมาเป็นงบเงินกู้
ที่ขอผ่านกระทรวงเข้าไปและในปีนี้ได้เขียนของบประมาณไปในรายละเอียดของอ าเภอเกาะจันทร์ต้องดูว่าจะ
ผ่านหรือไม่ส่วนโครงการ 5 รอยต่ออยู่ในแผนของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ด้วย ซึ่งเรามีงบปกติอยู่แล้ว 

ประธาน  สอบถามในที่ประชุมว่า หมายถึงว่าเอาคงการห้ารอยต่อเข้าไปสนับสนุนโครงการ                        
พัชระสุธาคชานุรักษ์ใช่หรือไม่ 

นายปริญญ์ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เป็นการรายงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
ด้วย แต่ชื่อโครงการยังเป็น 5 รอยต่อ อยู่เช่นเดิม 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ส่วนของเรื่องอ่ืนๆนั้นก็คงต้องรองบประมาณจัดสรรมาก่อนเพ่ือที่จะให้
สามารถด าเนินการได้และมีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 

นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ ศพก.หลักของอ าเภอเมืองชลบุรี  ที่เปลี่ยนจาก               
คุณเด่นปูนาซึ่งจะลาออกทางเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรีได้มีการจัดตั้งใหม่ชื่อ นายธนัช ทัดประกอบ ที่ตั้งอยู่                  
หมู่ที ่10 ต าบลห้วยกะปิ อยู่หลังร้านกาแฟท าฟาร์มดี น่าจะมีพ้ืนที่ใหญ่แต่ยังไม่ได้เข้าไปส ารวจ 

นายกฤตภาสฯ สอบถามในที่ประชุมว่าการถ่ายท า วีดีอาร์ศูนย์เรียนรู้จะเป็นการถ่ายแบบมีสคริปต์หรือไม่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่าในการถ่ายท าจะมีสคริปซึ่งทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจะ
ส่งสคริปต์ให้แก่ประมงอ าเภอเพ่ือที่จะให้เกษตรกรได้ศึกษาก่อน 

นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่ารบกวนขอให้ส่ง ล่วงหน้าก่อนสองถึงสามวันเพื่อจะได้เตรียมตัว 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเอกสารยืมคืนถ้าหากอ าเภอใดตรวจสอบเรียบร้อยขอให้ส่งกลับคืน
ที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้ทันภายในวันนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับสถิติ และการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เรื่องเกี่ยวกับงานสถิติ จากที่ผ่านมาเคยท าข้อตกลงว่ารับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้ามาจะให้ช่วยงานในส่วนของสถิติซึ่งอยากทราบว่าขณะนี้งานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมีมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งขอหารือและให้มีมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจะสามารถมาช่วยงานในส่วนของ
งานสถิติได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนของงานสตินั้นได้ออกหนังสือแจ้งแก่ประมงอ าเภอแล้วว่าทางกรมได้สั่งงานอะไร
อย่างไรบ้าง ทางประมงอ าเภอได้รับทราบแล้วแต่ในส่วนของการลงระบบนั้นจะยังเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้
หรือไม่ว่าให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับผิดชอบงานในส่วนนี้ 

นางสาวมัทนาฯ... 
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นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันนี้มีคุณอภิชาติซึ่งรับผิดชอบเกี่ยว กับงานสถิติอยู่
แล้วพร้อมทั้งยังมีพนักงานราชการเฉพาะกิจจ านวน 5 คน ที่ช่วยงานอยู่ในส่วนของกลุ่มงานบริหารจัดการ    
ด้านการประมง ไม่ด าเนินการต่อแล้วใช่หรือไม่ หรือพนักงานราชการเฉพาะกิจทั้ง 6 คน จะให้ไปประจ า                   
อยู่ที่ ส านักงานประมงอ าเภอแล้วใช่หรือไม่ซึ่งดังนั้นแปลว่าจะไม่มีผู้รับผิดชอบในส่วนงานของงานสถิติอยู่เลยใช่
หรือไม ่

ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนของพนักงานราชการเฉพาะกิจจ านวน 6 คน จะมีประจ าอยู่ที่
ส านั กงานประมงจั งหวัดจ านวน  2 คน คืออยู่ กลุ่ มบริหารจัดการด้ านการประมงจ านวน  1 คน                                
และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจ านวน 1 คน ซึ่งดังนั้นจะเหลือพนักงานราชการเฉพาะกิจอยู่
จ านวนสี่คนโดยจะให้ไปประจ าที่ประมงอ าเภอชายทะเลในกรณีที่มีงานด่วนหรือเป็นครั้งคราวที่ขอมาได้แก่ 
ส านักงานประมงอ าเภอสัตหีบอ าเภอศรีราชาอ าเภอบางละมุงและอ าเภอเมืองชลบุรี  ณ ขณะนี้ มีพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจที่ท างานอยู่ส านักงานประมงอ าเภอเมืองชลบุรีอยู่แล้ว 1 คน ซึ่งจะเหลือพนักงานราชการ
เฉพาะกิจอีก 3 คนที่ จะให้ ไป ประจ าอยู่ที่ ส านักงานประมงอ าเภอ สัตหีบ  ศรีราชาและบางละมุ ง                         
โดยจะให้ไปปฏิบัติงานในช่วงที่มีการขอใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์และในส่วนของพนักงานราชการ
เฉพาะกิจที่มีบ้านอยู่ที่อ าเภอพานทองจะให้  ไปช่วยงานในส่วนของส านักงานประมงอ าเภอพานทอง                         
เป็นครั้งคราวในกรณีที่มีงานด่วนไม่สามารถท าได้ทันซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานก ากับอยู่แล้วและในส่วนของ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 คน ทางหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้ช่วยสอนงาน ในหลายด้าน 
ที่จะไปช่วยประมงอ าเภอในการท างานเพ่ือเมื่อมีการปฏิบัติงานจริงจะได้ไม่ต้องมีการสอนใหม่อีกครั้ง                        
เช่นการลงระบบหรือด้านอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันนี้พนักงานราชการเฉพาะกิจทั้งหมดอยู่ที่กลุ่มบริหารจัดการด้ าน                 
การประมงแต่การหารือครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่จะมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้ตกลงไว้               
ในครั้งแรกและสอบถามว่างานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนั้นพอจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่อีกทั้งพนักงานราชการ
เฉพาะกิจมีระยะเวลาการจ้างเพียงแค่ 1 ปี เท่านั้น เกี่ยวกับงานด้านสถิตินั้น เมื่อมีการเปลี่ยนคนท างาน
ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินงานและต้องมีการแก้ไขงานอยู่อย่างเสมอ 

นางสาวมัทนาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า หากงานในส่วนของคนอ่ืนๆนั้นไม่สามารถรับผิดชอบได้แล้ว                  
จะให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบและในปัจจุบันนี้มีใครท าอยู่หรือไม่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ปัจจุบันคุณอภิชาติเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ และได้ด าเนินการส่งงานต่อ                  
ซึ่งเป็นค าสั่งจากกรมส่งถึงประมงอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ขอให้ช่วยกันด าเนินการไปก่อนเพ่ือรอประมงจังหวัด               
คนใหม่ในส่วนของรักษาราชการเองก็ขอแค่ประคับประคองให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า จากนโยบายที่ประธานได้กล่าวมานั้นหมายความว่า      
พนักงานราชการเฉพาะกิจจ านวนห้าคนจะอยู่ในส่วนของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและอีก 1 คน                     
อยู่ในส่วนของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงส่วนงานด้านสถิติจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบใช่หรือไม่ มติที่ประชุมถือตามนี้ใช่หรือไม่ 

ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขอให้ใช้มติตามนี้ ไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็เล็งเห็นว่าจ านวน                 
พนักงานราชการเฉพาะกิจที่อยู่ในกลุ่ม บริหารจัดการด้านการประมงนั้นมีจ านวนที่มากเกินไป แต่ในเดือนหน้า
นั้นพนักงานราชการเฉพาะกิจจะต้องมีการออกไปท างานเกี่ ยวกับการท าวีดีอาร์ประชาสัมพันธ์                             
โค รงการศู น ย์ ก าร เรี ยน รู้ ก ารส่ ง เส ริมป ระสิ ท ธิภ าพการผลิ ตด้ านการประมง ซึ่ งก็ มองเห็ น ว่ า                                     
การให้พนักงานราชการเฉพาะกิจออกไปปฏิบัติงานนั้นเป็นการคุ้มทุนที่จะด าเนินงาน แต่ไม่ได้หมายความว่า 

พนักงาน... 
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พนักงานราชการเฉพาะกิจทั้ งหมดจะอยู่ที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงอย่างเดียวหากกลุ่มใด                        
หรือส านักงานประมงอ าเภอได้มีงานด่วนที่ต้องใช้งานก็สามารถแบ่งคนเพ่ือไปด าเนินงานได้ ซึ่งขอให้แจ้งมา      
เพ่ือจะได้ส่งพนักงานราชการเฉพาะกิจไปช่วยด าเนินงาน 

นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้การขออนุญาตขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงหอยทะเล
สิ้นสุดแล้วแต่ประมงอ าเภอจ าเป็นต้องไปออกตัวพ้ืนที่ที่ขอขึ้นทะเบียนซึ่งจะไม่มีผู้คอยรับเอกสารงานต่าง  ๆ 
ดังนั้นจึงขออนุญาตขอพนักงานราชการเฉพาะกิจไปช่วยในส่วนของรับงานหรือเอกสารอ่ืน  ๆ ในเวลาที่                  
ประมงอ าเภอออกท างานในพ้ืนที่ 

นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า การขอใช้พนักงานราชการเฉพาะกิจนั้นสามารถขอได้เลย
หรือต้องท าเป็นหนังสือขอเพ่ือช่วยงานและในหนังสือนั้นต้องระบุหรือไม่ว่าขอช่วยงานโครงการใดระยะเวลา
เท่าไหร่และหากเสร็จงานนั้นจะต้องท าหนังสือส่งตัวให้กลับไปหรือไม่แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องการขอ                      
ช่วยงานต้องท าหนังสือขอตัวเพ่ือช่วยงานใหม่หรือไม่ 

นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่าความจริงนั้นการปฏิบัติงานไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือแบบนั้นก็ได้
เพราะพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่ใช่ประมงอ าเภอพ่ีจะต้องไปรายงานตัวต่อนายอ าเภอการส่งตัวไปช่วย
ปฏิบัติงานนั้นก็เป็นการรับทราบภายในไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือให้วุ่นวาย 

ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขอให้ยึดมติตามนี้ไปก่อนหาก ประมงจังหวัดท่านใหม่มารับต าแหน่งจะ
มีนโยบายการด าเนินงานอย่างไรค่อยปรับเปลี่ยนตามนั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม  13.30 น.  

            
                      ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวจุฑาศิณี จินรักษ์) 
                    นักวชิาการประมง 
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     ปฏิบัติราชการแทนประมงจังหวัดชลบุรี 
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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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สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
1. หลักการและเหตุผล            1 
2. วัตถุประสงค์             2 
3. เป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อ           2 
4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ           3 
5. ประเภทสินเชื่อ            3 
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ        3 
 6.1 คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง     3 
 6.2 เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ         4 
7. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ และกรอบระยะเวลา        5 
 7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกร    6 
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 7.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้   7 
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกร    7 
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 7.4 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง   7 
จระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่เก่ียวข้อง 
 7.5 การประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ   8 
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 7.6 การรับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประสงค์เข้าร่วม   8 
โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 7.7 การออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกร   10 
ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
 7.8 การรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับ    11 
หนังสือรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ 
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

7.9 การติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     11 
7.10 การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     12 
7.11 การประชุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่อง   13 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
๘. การกำกับดูแลโครงการฯ           13 
๙. หน่วยงานประสานงาน            13 



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง            หน้า 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1             15 
ภาคผนวก 2             16 

แบบฟอร์มและเอกสารแนบ  
แบบฟอร์ม จข. 1            18 
 เอกสารแนบ 1 ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้       24 
 เอกสารแนบ 2 แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้        25 
 เอกสารแนบ 3 แผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป       26 
 เอกสารแนบ ๔ สัญญาจะซื้อจะขายจระเข้         ๒7 
แบบฟอร์ม จข. 1-1            28 
แบบฟอร์ม จข. 2            31 
แบบฟอร์ม จข. 3            32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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   

 



3 
 

 
 

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. 
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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 


