แบบฟอร์ม คชก.64 - 02
หน้าที่ 1 จาก 3



(สาหรับเจ้าหน้าที่) ลาดับที่:

แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรลดต้นทุนกำรผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกุ้งทะเลอย่ำงยั่งยืน ปี 2564
(สำหรับเกษตรกร)
เขียนที่
วันที่
ส่วนที่ 1 รำยละเอียดของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ข้าพเจ้า  นาย นาง นางสาว  อื่นๆ ระบุ
ชื่อ
นามสกุล

เดือน

พ.ศ.

เลขประจาตัวประชาชน: ----
เกิดวันที
่  เดือน พ.ศ.
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
หมู่บ้าน
ถนน
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้):
ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเล และจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท
กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) หมายเลขทะเบียน ----
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ (ฟาร์ม/บ่อเลี้ยง) ชื่อฟาร์ม
ที่ตั้งฟาร์มเลขที่
หมู่
หมู่บ้าน
ถนน
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
สถานะการเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร
 ไม่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร
 เป็นสมาชิกของสถาบันฯ (โปรดระบุ)
รหัสเลขสมาชิก
วันเริ่มต้นการเป็นสมาชิก
และยังคงเป็นสมาชิก
กรณีประสงค์ขออนุมัติเงินกู้ในนามนิติบุคคล
ตาแหน่งผู้ยื่นใบสมัคร
ชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียน
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยู่สานักงานเลขที่
ถนน
ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์สานักงาน (ที่ติดต่อได้)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หน่วยงานที่รับจดทะเบียน

หมู่
ตาบล/แขวง
เบอร์มือถือ (ที่ติดต่อได้)
จังหวัด

หมู่บ้าน



(สาหรับเจ้าหน้าที่) ลาดับที่:

แบบฟอร์ม คชก.64 - 02
หน้าที่ 2 จาก 3

การเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 ไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
ความประสงค์ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้าประกันสินเชื่อ
 ไม่ประสงค์
 มีความประสงค์ (สถาบันการเงินดาเนินการติดต่อ บสย.)
ส่วนที่ 2 รูปแบบกิจกรรมที่ประสงค์ดำเนินกำร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ (ทาเครื่องหมาย 
และกรอกรายละเอียดในรูปแบบที่ประสงค์ดาเนินการ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายสาหรับวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็น
และใช้ประกอบในทุกรูปแบบที่เกษตรกรเลือกดาเนินการ ต้องรวมอยู่ในงบประมาณของแต่ละรูปแบบที่เสนอ
กิจกรรมที่ 1 ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า
 รูปแบบที่ 1 ติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบออนกริด (On grid)
งบประมาณ
บาท
 รูปแบบที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ
งบประมาณ
บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลดต้นทุนแฝง
เกษตรกรต้องปรับปรุงหรือมีพื้นที่บ่อเพียงพอสาหรับรองรับปริมาณน้าจากการเปลี่ยนถ่ายน้าและ
การจับผลผลิต และมีระบบบาบัดน้า
 รูปแบบที่ 1 การปูพลาสติก (Polyethylene: PE) บ่อเลี้ยง ทั้งบ่อ
จานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ งบประมาณ
บาท
 รูปแบบที่ 2 การปูพลาสติก PE บ่อเลี้ยง บางส่วน
จานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ งบประมาณ
บาท
 รูปแบบที่ 3 การใช้พลาสติก PE ทาบ่ออนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง ร่วมกับการปรับปรุงบ่อเลี้ยง
บ่ออนุบำล จานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ งบประมาณ
บาท
ปรับปรุงบ่อ จานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ งบประมาณ
บาท
 รูปแบบที่ 4 การทาบ่อลอยหรือบ่อที่มีระบบทางน้าไหลทางเดียวด้วยพลาสติก PE
จานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ งบประมาณ
บาท
รวมงบประมำณที่ประสงค์ขออนุมัติสินเชื่อตลอดโครงกำรฯ

บำท

แบบฟอร์ม คชก.64 - 02
หน้าที่ 3 จาก 3



(สาหรับเจ้าหน้าที่) ลาดับที่:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและหลักฐานแนบประกอบใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นความจริง
ทุกประการ และพร้อมยอมรับข้อปฏิบัติตามคาแนะนาหรือข้อกาหนดของกรมประมงทุกประการ หากไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมประมงถอนชื่อออกจากการร่วมโครงการฯ
ลงนามผู้สมัคร
(

)

ส่วนที่ 3 ตรวจสอบหลักฐำน (สาหรับเจ้าหน้าที่)
ข้า พเจ้ า ได้ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แบบฟอร์ ม ค าขอฯ และเอกสารประกอบการสมั ค รเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ของเกษตรกร เรี ยบร้ อยแล้ ว และเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้
โดยยื่นเอกสารดังนี้
 แบบฟอร์มคาขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม คชก.64 - 02)
 สาเนาจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
 หนังสือรับรองคุณสมบัติของเกษตรกร (แบบฟอร์ม คชก.64 - 03)
 แผนการใช้ เ งิ น (ใบเสนอราคา หรื อ รายการซึ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ดวงเงิ น การด าเนิ น การกิ จ กรรม
ในโครงการฯ หรือแบบฟอร์ม คชก.64 - 04)
 แผนผังฟาร์ม แสดงตาแหน่งที่ตั้งและการดาเนินการกิจกรรมในโครงการฯ (แบบฟอร์ม คชก.64 - 05)
 หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (แบบฟอร์มคชก.64 - 11)
 หลักฐานการจดแจ้งเป็นนิติบุคคล (กรณีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในนามนิติบุคคล)
ลงนามผู้รับสมัคร
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
/
/

