
 
 
เลขท่ี __  __     

แบบคําขอสมัครเขารวมโครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง 
 

เขียนที ่................................................................................ 

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

เรียน ........................................................................................ 
 

 1. ขาพเจา        นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ ระบ ุ.……..…………..……………………………..…………..…… 
ชื่อ ..............................................................................  นามสกุล.......................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน                                                                              อายุ ........................................... ป 
อยูบานเลขที่ ................................ หมูที่ ......................... ชื่อหมูบาน .................................................................................. 
ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ......................................... ตําบล ............................................................. 
อําเภอ ............................................... จังหวัด ...................................... เบอรโทรศัพท ........................................................ 
    บริษัท/หางหุนสวน..........................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่............................................... 

ที่ตั้ง..............................................หมูที่...................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน........................................................................ 

ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท.................................................................. 

         เปนสมาชิกสมาคมประมง  (ระบุ)...........................................................          ไมเปนสมาชิกสมาคมประมงใด ๆ 
           ปจจุบันเปนลูกคาธนาคาร (   ) ธ.ก.ส.    (   ) ธนาคารออมสิน        ไมไดเปนลูกคาธนาคาร 

 2. มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง โดยขอสินเชื่อกับธนาคาร
.................................................. จํานวนเรือ ...................ลํา และไดประมาณการความตองการเงินกู ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
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(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
   

 

(3) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
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(4) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
   

 

(5) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขที่.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย เลขที่ ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคท่ีขอกู ขนาดเรือตํ่ากวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ตํ่ากวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสขึ้นไป 

เงินหมุนเวียนในการทําประมง 

(เชน คาจางแรงงาน คานํ้ามัน คานํ้าแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง     

2. ซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณทําการประมง 
   2.1 .......................................................... 
   2.2 .......................................................... 
   2.3 .......................................................... 
   2.4 .......................................................... 
 

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมลูคาลงทุน 
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3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ที่กําหนดไวทุกประการ  

 4. ขาพเจาเปนผูประกอบการประมงที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
โดยมีประสบการณ.......................ป 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

 
ลงชื่อ  ...........................................................  ผูสมัคร  ลงชื่อ ....................................................... ผูรับสมัคร 
      (............................................................)                  (...........................................................) 
         ตําแหนง  ................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ีกรมประมง 

 

 สํานักงานประมงจังหวัด............................................................. ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

ประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ 

เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติท่ีสามารถเขารวมโครงการได 

          รายการท่ีตรวจสอบ 

           มีทะเบียนเรือ  

           มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย) 

           ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประมง 

           เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ  

  

  

 

                                 ลงชื่อ  ..........................................................    

          (...............................................................) 

      ตําแหนง  ................................................................. 

     วันท่ี ...............เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 


