โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการปฏิรูปภาคการประมงไทยด้วยการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
เมื่อวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อ วันที่ 29
มิถุนายน 2560 สาหรับบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา ปกป้องคุ้มครองและ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการประมงแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์
จากสั ตว์น า น าไปสู่ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมที่ยั่งยืน โดยสอดคล้ องกับพั น ธกรณี
ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา อันจะนาไปสู่การรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นาให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์นาที่ สามารถทาการประมงได้
อย่างยั่งยืน การบังคับใช้พระราชกาหนดทังสองฉบับดังกล่าวอย่างจริงจังส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทาการประมง รวมทังค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เป็ น เหตุให้ ผู้ ป ระกอบการประมงประสบปั ญ หาเรื่อ งสภาพคล่ องทางการเงิน ขาดเงิน ทุ น หมุ นเวียนในการ
ประกอบอาชีพและบางรายอาจต้องใช้ สิ นเชื่อนอกระบบเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาการประมง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการประมงไม่สามารถนาเรือประมงมาใช้เป็นหลักทรัพย์คาประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากขึนในการนาเรือมาเป็นหลักทรัพย์คาประกัน เนื่องจากมีระบบใน
การควบคุมเรือ เช่น มีการขึนทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า และมีการติดตังระบบติดตามตาแหน่งเรือ (Vessel
Monitoring System: VMS) ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทา
ให้ทราบตาแหน่งเรือได้
ดั ง นั น ในระยะเร่ ง ด่ ว น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ พิ จ ารณาถึ ง แนวทางในการ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระกอบการทังประมงพาณิชย์และประมงพืนบ้านเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพด้วยการจัดหา
แหล่งสินเชื่อดอกเบียต่าซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีจานวนเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ รวม 32,476 ลา
ประกอบด้วย เรือประมงพาณิชย์ จานวน 10,491 ลา และเรือประมงพืนบ้าน จานวน 21,985 ลา และจาก
การสารวจข้อมูลความต้องการสินเชื่อโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในเบืองต้นพบว่า ผู้ประกอบการ
ประมงมีความต้องการสินเชื่อ ประมาณ 10,048 ล้านบาท ซึ่งในการจัดหาแหล่งสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ
ประมงจะดาเนินการผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ทังนี การเสริมสภาพคล่องด้วยการจัดหาสินเชื่อดอกเบียต่านีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่ อเสริ มสภาพคล่ องในการประกอบอาชี พการท าการประมงโดยสนั บสนุ นสิ นเชื่ อดอกเบี ยต่ าให้ แก่
ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพืนบ้าน
3. เป้าหมาย
สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพืนบ้านที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท ประกอบด้วย
3.1 เรือประมงขนาดตังแต่ 60 ตันกรอสขึนไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท
3.2 เรือประมงขนาดต่ากว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ
4.1 ระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
4.2 ระยะเวลาการยื่ น ความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ 1 ปี หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่
กาหนด
4.3 กาหนดชาระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นับแต่วันกู้
5. วงเงินสินเชื่อ และงบประมาณ
5.1 วงเงินสินเชื่อรวม จานวน 10,300 ล้านบาท
5.1.1 วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จานวน 5,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงที่มี
เรือประมงตังแต่ 60 ตันกรอสขึนไป กู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทาการประมง
5.1.2 วงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 5,300 ล้านบาท
ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงต่ากว่า 60 ตันกรอส กูเ้ พื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทา
การประมง
5.2 งบประมาณจากรัฐบาล จานวน 2,164.1 ล้านบาท
5.2.1 ธนาคารออมสินให้กู้ในอัตราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ ร้อยละ 4 ต่อปี
และรัฐบาลชดเชยดอกเบียให้ธนาคารออมสิน อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี จากวงเงิน
สินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ปีละ 150 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบีย 1,050 ล้านบาท โดยให้ธนาคาร
ออมสินขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากสานักงบประมาณ ตามที่เกิดขึนจริงจากการดาเนินการ
โครงการ
5.2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้กู้ในอัตราดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี โดย
เรียกเก็บจากผู้กู้ ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบียให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี จากวงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ปีละ 159 ล้านบาท
รวมเป็น วงเงิน ชดเชยดอกเบีย 1,113 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีจากสานักงบประมาณ ตามที่เกิดขึนจริงจากการดาเนินการโครงการ
ทังนี ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถนาค่าใช้จ่ายใน
การกันสารองที่เกิดขึนจากโครงการนีเพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชีวัด
ทางการเงิน ที่ เกี่ ยวข้ องตามบั น ทึ กข้ อตกลงประเมิ นผลการด าเนิ นงานรั ฐวิ สาหกิ จได้ และให้ แยกบั ญ ชี การ
ดาเนินงานตามโครงการนีออกจากการดาเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)
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5.2.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการของกรมประมง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชีแจง
ประชาสั ม พัน ธ์โครงการ และติดตามโครงการ รวมเป็น วงเงิน ดาเนิ นงาน 1.1 ล้ านบาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมประมง
รายละเอียดตามตาราง ดังนี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายรายปี (ล้านบาท)

รวม

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

1. ค่าชดเชยดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ธนาคาร
ออมสิน เป็นระยะเวลา 7 ปี
นับจากวันกู้
2. ค่าชดเชยดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ ธ.ก.ส.
เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันกู้
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ 1.10
โครงการฯ ของกรมประมง
รวม
1.10

150

150

150

150

150

150

150

1,050

159

159

159

159

159

159

159

1,113

-

-

-

-

-

-

-

1.10

309

309

309

309

309

309

309

2,164.10

6. ประเภทสินเชื่อ
6.1 เงินกูร้ ะยะสัน ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ
6.2 เงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทา
การประมง
7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
ให้ ผู้ประกอบการประมงที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามขนาดเรือประมง กรณีเจ้าของเรือ ที่มีขนาดเรือประมง
ทัง 2 ประเภท ให้สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารได้เพียงแห่งเดียว ดังนี
7.1 กรณีผู้ประกอบการที่มีเรือประมงขนาดตังแต่ 60 ตันกรอส ขึนไป
7.1.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ
1) เป็ น บุ คคลธรรมดาอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสั ญ ชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
2) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
3) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
7.1.2 วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
7.1.3 ระยะการชาระคืนเงินกู้ แล้วเสร็จไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้
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7.1.4 หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี
1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจานองได้
หรืออาคารชุด
2) เรือประมง
3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
4) บุคคลคาประกัน
5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
7.1.5 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน
7.2 กรณีผู้ประกอบการที่มีเรือประมงขนาดต่ากว่า 60 ตันกรอส
7.2.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
2) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
3) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4) กรณีผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
7.2.2 วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
7.2.3 ระยะการชาระคืนเงินกู้ แล้วเสร็จไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันกู้
7.2.4 หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี
1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจานองได้
หรืออาคารชุด
2) เรือประมง
3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
4) บุคคลคาประกัน
5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
7.2.5 หลั กเกณฑ์ การให้ สิ นเชื่ อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการประมงที่ ได้ รั บ สิ น เชื่ อ ภายใต้ โ ครงการนี โดยมี บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมคาประกันสินเชื่อควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมง ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของโครงการค าประกั น สิ น เชื่อ และวิธีป ฏิ บั ติ ในการค าประกั น สิ น เชื่ อ ของบรรษั ท ประ กัน สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
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8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยให้ความเห็นชอบโครงการ
8.2 กรมประมงเสนอโครงการ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
8.3 กรมประมงแต่งตังคณะกรรมการอานวยการโครงการ
8.4 กรมประมง ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงในพืนที่ สมาคมประมงพืนบ้านในพืนที่ และสานักงานประมงจังหวัดใน
พืนที่ ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการประมง
8.5 ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ยื่นความประสงค์ที่สานักงานประมงจังหวัดในพืนที่
8.6 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมประมงในพืนที่ หรือสมาคมประมงพืนบ้านใน
พืนที่ ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ กรณีไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้สานักงานประมงจังหวัดใน
พืนที่ ออกหนังสือรับรองฯ
8.7 ผู้ ป ระกอบการประมง ติดต่อขอสิน เชื่อกับ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาในพืนที่
8.8 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินกู้
สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) กรมประมง
3) กรมเจ้าท่า
4) ธนาคารออมสิน
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6) สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
7) สมาคมประมงในพืนที่
8) สมาคมประมงพืนบ้านในพืนที่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ ป ระกอบการประมงพาณิ ช ย์ แ ละประมงพื นบ้ า น มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ในการปรั บ ปรุ ง เรื อ ประมง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทาการประมง และเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการเสริม
สภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
ต่อไป
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10. แผนปฏิบัติงาน
ปีที่ 1

ระยะเวลาโครงการ
ปีที่ 2-7

ปีที่ 8

ขันตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. แต่งตังคณะกรรมการอานวยการโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

กรมประมง
กรมประมง /สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย /
สมาคมประมงในพืนที่ /
สมาคมประมงพืนบ้านในพืนที่
/ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส.
สานักงานประมงจังหวัดใน
พืนที่

3. ผู้ มี ค วามประสงค์ เข้ า ร่ ว มโครงการ ยื่ น ความประสงค์ ที่
สานักงานประมงจังหวัดในพืนที่
4. ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
4.1 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมประมง
ในพืนที่ หรือสมาคมประมงพืนบ้านในพืนที่ ออกหนังสือรับรอง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ฯ
4.2 กรณีไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้สานักงานประมงจังหวัด
ในพืนที่ ออกหนังสือรับรอง
5. ผู้ประกอบการประมงติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร
6. ธนาคารออมสิ น หรื อ ธ.ก.ส. พิ จารณาสิ น เชื่ อ และเข้ า สู่
กระบวนการกู้ยืม
7. คณะกรรมการอานวยการโครงการ ประชุม และติดตาม
งานโครงการ

สมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย /สมาคมประมง
ในพืนที่ /สมาคมประมง
พืนบ้านในพืนที่ /สานักงาน
ประมงจังหวัดในพืนที่
ผู้ประกอบการประมง
- ธนาคารออมสิน
- ธ.ก.ส.
คณะกรรมการอานวยการ
โครงการ
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