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1. หลักการและเหตุผล 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิต

เฉลี่ยประมาณ 585,750 ตันต่อปี (540,000 - 640,000 ตัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.37 ของปริมาณ
ผลผลิตกุ้งโลก โดยจีน อเมริกากลางและใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นผู้ผลิตล าดับรองลงมา 
ซึ่งในช่วงดังกล่าวไทยสามารถน าเงินตราจากการส่งออกกุ้งเข้าประเทศเฉลี่ยปีละ 96,466.28 ล้านบาท 
ในปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดโรคตายด่วน (Early mortality syndrome: EMS) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในครั้งแรกของ
ประเทศที่จังหวัดจันทบุรี และได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็วจนถึงปี พ.ศ. 2557  
ท าให้เกิดความเสยีหายต่ออุตสาหกรรมกุง้ทะเลของประเทศอย่างใหญ่หลวง ส่งผลใหผ้ลผลติกุ้งทะเลลดลงเปน็ล าดบั 
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละ 231,124.38 ตัน ลดลงจากผลผลิตเฉลี่ยในช่วง 
ปี พ.ศ. 2552 - 2555 คิดเป็นร้อยละ 60.54 ท าให้การผลิตกุ้งของไทยตกอยู่ในอันดับที่ 5 ของผู้ผลิตกุ้งโลก 
ในช่วงนี้มีมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกเป็นเงิน 65,597.31 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 29.27  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยได้ประสบปัญหา  
โรคกุ้งมาโดยตลอด ทั้งโรคเดิมที่ประสบมานานคือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว) และ  
โรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคข้ีขาว ซึ่งพบในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดโรค EMS ซึ่งโรคข้ีขาวเป็นโรคที่ท าให้เกิด 
การอักเสบของล าไส้อันเป็นผลมาจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ท าให้ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง 
นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากเช้ือโปรโตซัว (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรค EHP 
เป็นโรคที่ท าให้กุ้งโตช้า โดยอาจมีสาเหตุร่วมมาจากลูกพันธ์ุกุ้งที่น ามาเลี้ยงมีคุณภาพต่ า และการจัดการเลี้ยงที่
ไม่เหมาะสม ท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการผลิตกุ้งของไทยจึงยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหากุ้งตายในระหว่างเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลาง ต้องมี
ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนแฝงในระหว่างเลี้ยงเพิ่มข้ึน และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนจนขาดทุนเมื่อราคากุ้งตกต่ า 
ท าให้บางส่วนได้ยุติการเลี้ยงไปประกอบอาชีพอื่นแทน นอกจากนี้แล้วในต้นปี พ.ศ. 2561 ราคากุ้งในประเทศ
ได้ตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคากุ้ง  
ในตลาดโลก เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเป็นผลมาจากผลผลติกุ้งโลก
ที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ส าคัญต่อราคากุ้งทะเลของประเทศ ดังนั้น 
ในสภาวะที่มีต้นทุนแฝงจากการระบาดของโรคกุ้งและท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาที่จ าหน่ายได้ต่ ากว่าต้นทุน
การผลิต เกษตรกรรายย่อยจึงมีหนี้สินเพิ่มข้ึน ไม่มีทุนเพียงพอที่จะด าเนินการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบ
อาชีพเลี้ยงกุ้งต่อไป ซึ่งหากภาคการผลติที่เป็นเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ย่อมส่งผลกระทบ
ตลอดสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิตกุ้ง ผู้รับจ้าง
รายย่อย และภาคการส่งออก เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งทะเลเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเล  
ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่ องเร่งด่วนที่
จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ปัจจุบันราคากุ้งในประเทศไทยมีความผันผวนตามราคากุ้งโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ราคากุ้งที่จ าหน่าย 
ในประเทศกลับมีเสถียรภาพที่ดีกว่าเนื่องจากมีความต้องการบริโภคที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งการกระจายสินค้ากุ้งไปยัง
ผู้บริโภคยังมีน้อยและไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากสามารถเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ จะท าให้กลไกราคากุ้ง  
ในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ซึ่งจากสถิติปริมาณการบริโภคกุ้งทะเลในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 0.8 - 1.0 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้น เมื่อค านวณบนฐานจ านวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน จะมีการบริโภคกุ้งทะเล 
ในประเทศประมาณ 50,000 - 70,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มี
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ช่ือเสียงระดับโลกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและนิยมบริโภคอาหารทะเลจ านวน 
ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านคน หากสามารถส่งเสรมิและกระจายผลผลติกุ้งทะเลใหน้ักท่องเทีย่วเหล่านี้ได้บริโภคกุง้
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ 1.2 - 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จะสามารถเพิ่มความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน
ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 - 40,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้โดยไม่กระทบต่อระเบียบและกติกาการค้าโลก 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) และ

วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลีย้งสตัว์น้ า ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอ านาจในการต่อรองการซื้อขาย
ผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ 

2.2 เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสถาบนั
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้สามารถ
กลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ โดยการเข้าถึงลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรค รวมถึงเงิน
ลงทุนด้านปัจจัยการผลิต  

3. เป้าหมาย 
3.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนประมาณ 5 กลุ่ม มีการ

รวบรวมสินค้า ตลอดจนบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ 
3.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่ และเป็น

สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ าจ านวนประมาณ 2,000 ราย  

4. พ้ืนท่ีด าเนินการ จังหวัดที่เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
6.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่ และเป็น

สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุม่เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6.3 ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
7.1 หน่วยงานหลัก: กรมประมง (เจ้าของโครงการฯ) 
7.2 หน่วยงานสนับสนุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

8. วิธีด าเนินการ 

8.1 การเตรียมความพร้อม 
1) ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ

การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ส่วนกลาง) และคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด  
ในแต่ละจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2) จัดท าฐานข้อมูลรายช่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงก าหนดและยังคงด าเนินกิจการในปัจจุบันตามเกณฑ์การทบทวนคุณสมบัติ
เกษตรกร ส าหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ 
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3) ประชาสัมพันธ์และประชุมช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบ 

4) ประชาสัมพันธ์และช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่ ผู้ประกอบการโรง
เพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รับทราบรายละเอียดและวิธีการด าเนิน
โครงการฯ 

5) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย เพื่อน าความรู้ไปถ่ายทอดและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 
ที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค  
การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลีย้งทีด่ี 
และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม  

6) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
การค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย ร่วมให้ความรู้และค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
ด้านการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 
การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
8.2.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล  

1) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ รวบรวมใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานของสมาชิกในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสนอกรมประมงพิจารณาเข้าร่วม
โครงการฯ  

2) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน า
แก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพและ
ปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการ
การเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่กรมประมงแนะน า  

3) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจประเมินและ
ควบคุมคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาว
แวนนาไม ทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

4) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งตรวจ
วิเคราะห์โรค ในวันที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธ์ุกุ้งและในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการเลี้ยง 

5) โครงการฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดสมทบค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 90 ของราคา
ลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต้องรับผิดชอบค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 10 
ของราคาลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี ้โครงการฯ สนับสนุนเงินสมทบให้รายละไม่เกนิ 40,000 บาท ส าหรับ
การเลี้ยงครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กรมประมงก าหนด 

6) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแจกจ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ  

 
7) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจวิเคราะห์โรคในน้ า

และในดิน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
8) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาว

แวนนาไมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสารตกค้างก่อนจับขาย 
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9) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามการเลี้ยง 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ 

8.2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล  
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับ

การสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 
และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นทุน 
ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง
ตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายช่ือให้ ธ.ก.ส.  

2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือพร้อมแจ้งผลให้
เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนสินเช่ือทราบ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสามารถขอรับ 
การสนับสนุนสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ 1 ปีต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจ ากัดวงเงินในปีที่ 1 
รายละไม่เกิน 300,000 บาท และปีที่ 2 รายละไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องช าระหนี้ในแต่ละปี 
ให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในปีถัดไปได้ 

3) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจ านวนเงินสินเช่ือพร้อมดอกเบี้ย และจ านวนเงินที่กรมประมงต้อง
ช าระเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้กรมประมงจะด าเนินการช าระค่าชดเชย
ดอกเบี้ยของสินเช่ือแต่ละครั้งตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการช าระค่าชดเชยดอกเบี้ย ภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 

๔) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ 
ให้แก่ ธ.ก.ส. 

5) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามข้อมูลการผลติ
และผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรที่ได้รบัอนุมัติสินเช่ือในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุง้ทะเล 
ตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงก าหนด  

8.2.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ  
1) กรมประมงพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิก 

ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจดัหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุง้ทะเล 
และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ 
เช่น เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า การจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายช่ือให้ ธ.ก.ส.  

2) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือพร้อมแจ้งรายช่ือ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติทราบ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับ
การสนับสนุนสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิน้สุดโครงการฯ และจ ากัดวงเงินในปีที่ 1 
กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท และปีที่ 2 กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
ต้องช าระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในปีถัดไปได้ 

3) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจ านวนเงินสินเช่ือพร้อมดอกเบี้ย และจ านวนเงินที่กรมประมงต้องช าระ 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอ้ยละ 3 ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้กรมประมงจะด าเนินการช าระค่าชดเชยดอกเบีย้ของ
สินเช่ือแตล่ะครั้งตามใบแจ้งหนีจ้าก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการช าระค่าชดเชยดอกเบี้ยภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 

4) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชนในโครงการฯ ให้แก่ 
ธ.ก.ส. 

5) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามข้อมูลสรปุผล
การด าเนินงานในการรวบรวมสินค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ 
ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ และข้อมูลการซื้อขายตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงก าหนด  
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8.3 การรายงานผลโครงการ 
8.3.1 คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานในจังหวัด 

เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก 6 เดือน และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 
8.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 

9. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน 

9.1 เงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 242.14 ล้านบาท เพื่อน าไป
ด าเนินการตามโครงการฯ จ าแนกเป็น 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งทะเลคุณภาพ 147.36 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล 17.32 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1 2.70 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลีย้งกุ้ง 43.91 ล้านบาท 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเช่ือซือ้ปจัจัยการผลิต 25.20 ล้านบาท 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเช่ือด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล 0.45 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบริหารโครงการ 5.20 ล้านบาท 

9.2 เงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. 
- วงเงินสินเช่ือส าหรับซื้อปัจจัยการผลิตในปีที่ 1 รายละไม่เกิน 300 ,000 บาท (ข้ึนอยู่กับ 

ขนาดฟาร์มและความสามารถในการช าระเงินของเกษตรกร) และในปีที่ 2 รายละไม่เกิน 150,000 บาท  
- วงเงินสินเช่ือส าหรับการจัดท าสถานที่รวบรวมสนิค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจาย

ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ ในปีที่ 1 กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับ
ขนาดกลุ่มและความสามารถในการช าระเงินของสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) และในปีที่ 2 กลุ่มละไม่เกนิ 
1,000,000 บาท  
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9.3 แผนการใช้เงิน 

รายการ 
 วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)  

 พ.ศ.  
2562  

 พ.ศ.  
2563  

 พ.ศ.  
2564  

 รวม  

1. กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุง้คุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตกุง้ทะเล 

68.16 132.23 10.9 

211.29 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธ์ุกุง้ทะเลคุณภาพ  67.36 80.0 - 
 - ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเลเพือ่ให้ได้ลกูพันธ์ุกุ้ง
ทะเลคุณภาพ  

0.8 13.72 2.8 

- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1 ใหเ้กษตรกรในโครงการฯ - 2.7 - 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และค าแนะน าแก่
เกษตรกรในโครงการฯ 

- 35.8 8.1 

2. กิจกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตกุง้ทะเล 7.2 10.8 7.2 
25.2 

 - ชดเชยดอกเบี้ยให้แกเ่กษตรกร (เงินจ่ายขาด) 7.2 10.8 7.2 
3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการตลาดบริโภค
กุ้งทะเลในประเทศ 

- 0.3 0.15 
0.45 

 - ชดเชยดอกเบี้ยให้แกส่ถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิ
ชุมชน 

- 0.3 0.15 

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบรหิารโครงการ  3.2 1.0 1.0 5.2 
รวม 78.56 144.33 19.25 242.14 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
10.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและ

กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้  
10.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ได้รับการบรรเทาความ

เดือดร้อนจากการสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมหรือเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต 

11. แนวทางการจัดการปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ 
11.1 การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลงทุน 

การช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุง้ขาวแวนนาไมจ านวน
ประมาณ 2,000 ราย ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยทั้งหมดทั่วประเทศ ให้สามารถ
กลับมาสู่ระบบการผลิตกุ้งได้ หลังจากประสบปัญหาการขาดทุนจากผลกระทบราคากุ้งตกต่ า ในรูปแบบการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือแบบจ่ายขาดสมทบการจัดซื้อลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบจ่ายค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในจ านวนร้อยละ 10 ของราคาลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมภายในวงเงิน
ที่สนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถด าเนินการเลี้ยงได้ส าเร็จ 

 
 
 
 
 

6



11.2 การควบคุมคุณภาพและตรวจโรคในลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมที่ใช้ในโครงการฯ และในระหว่าง
การเลี้ยง 

กรมประมงด าเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟัก
และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการลดความเสี่ยงในการใช้ลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพต่ าและติดเช้ือโรค 
และด าเนินการสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมปากบ่อก่อนปล่อยเลี้ยง เพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์โรค เป็นการสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ รวมทั้งด าเนินการสุ่มกุ้งในช่วงเลี้ยงเดือนแรกจาก
ฟาร์มเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ท าให้กุ้งมีอัตรารอดสูงข้ึน และสามารถลดต้นทุนแฝงจากการใช้ 
ลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมด้อยคุณภาพของเกษตรกร อีกทั้งยังมีการผลติจุลนิทรยี์ ปม.๑ ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการฯ ไว้ใช้อย่างเพียงพอและถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดระยะการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลในภาพรวมให้
เกษตรกรประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ  นอกจากนี้  
กรมประมงด าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงก่อนจับขายเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง เพื่อให้ผลผลิต 
กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้จากโครงการฯ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

11.3 การก าหนดให้จัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จัดท าแผนธุรกิจ โดยมี เจ้าหน้าที่กรมประมงและ ธ.ก.ส  

ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
สามารถวิเคราะห์จุดแข็งเละจุดอ่อนของธุรกจิ รู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงโอกาสในการพัฒนา
และแก้ ไขปัญหา เพื่ อ เป็นการลดความเสี่ยง ในการประกอบธุรกิจ  และมี โอกาสในการท าธุรกิจ 
ให้ประสบผลส าเร็จได้ อีกทั้งสามารถวางแผนการใช้จ่ายและคืนเงินสินเช่ือพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ ธ.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.4 การให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงและจัดการฟาร์ม 
กรมประมงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการประมงในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้ง

ให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed 
Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่กรมประมง
แนะน า เพื่อให้นักวิชาการประมงถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติข้าร่วม
โครงการฯ อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร 
 11.5 การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 

กรมประมงติดตามผลการเลี้ยงและร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการเลี้ยงตลอด
ระยะเวลาของโครงการฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนต่อ
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์และสามารถบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ มีความเข้มแข็งโดยผู้น า 

มีบทบาทในการน าสมาชิกในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ การประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหาการผลิต
กุ้งทะเลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความเข้มแข็ง และมีอ านาจ
ต่อรอง ในการบริหารการผลิตและการตลาด สามารถวางแผนการผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
 12.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้อีกครั้งหลังจากประสบ
กับปัญหาการขาดทุนจากราคากุ้งตกต่ าและภาระต้นทุนแฝง 
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13. ผู้ประสานงาน 
13.1 ดร.สุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
โทรศัพท์ 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 0786 
e - mail: suttinel@gmail.com 

13.2 ดร.พุทธ  ส่องแสงจินดา ผู้เช่ียวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
โทรศัพท์ 0 2579 2422 โทรสาร 0 2561 4759 
e - mail: putthsj@yahoo.com 

13.3 ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
โทรศัพท์ 0 2579 2421 โทรสาร 0 2579 2421 
e - mail: tidaporn2513@gmail.com 

13.4 นางสุภัจฉรี วัญชนา กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
โทรศัพท์ 0 2561 3994 โทรสาร 0 2579 2421 
e - mail: supatcharee43@yahoo.co.th 

8

mailto:putthsj@yahoo.com


หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

1. เง่ือนไข คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

1.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 
เงื่อนไข 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็น

เกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ุของโครงการฯ ในระยะที่ 1 และต้องยื่นใบสมัครผ่านสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยสามารถสมัครได้เพียง
สังกัดเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมส าหรับการเลี้ยงครั้งเดียว
ภายในระยะเวลาที่กรมประมงก าหนด โดยต้องไม่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ 
ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมจากที่อื่น และต้องไม่เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่น 

2) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลกูกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายช่ือ
อยู่ในบัญชีรายช่ือ (White list) ของกรมประมง โดยน ารายงานผลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจดังกล่าวแนบพร้อม
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเองที่ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 

คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) 

คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร  
(1) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 
และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(2) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ส าเนาใบทะเบียนจัดต้ังสถาบันเกษตรกร 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

2) วิสาหกิจชุมชน 
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน 
(1) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(2) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ส าเนาใบทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

3) สมาคม 
คุณสมบัติของสมาคม 
(1) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 และมีกิจกรรมการด าเนินงาน

ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๒) ต้องมีสมาชิกของสมาคมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ส าเนาใบทะเบียนจัดต้ังสมาคม 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสมาคมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
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4) ชมรม/กลุ่ม ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
คุณสมบัติของชมรม/กลุ่ม 
(1) ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม/กลุ่ม และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(2) ต้องมีการประชุมประจ าปีของชมรม/กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
(3) ต้องมีสมาชิกของชมรม/กลุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ระเบียบ/ข้อบังคับการจัดต้ังชมรม/กลุ่ม 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของชมรม/กลุ่ม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

5) เกษตรกร 
คุณสมบัติของเกษตรกร 
(1) ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่ ประกอบอาชีพ

เลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน  
(2) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552 

เล่ม 1) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด เป็นต้น
และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

(3) ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุม่เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกบั
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่ม

เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เกษตรกรเป็นสมาชิก 
(2) หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ (กรณีมอบอ านาจให้

ผู้อื่นท าแทน)  
6) ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 

คุณสมบัติของผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
(1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรืออนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

อยู่ในปัจจุบัน  
(2) ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รบัรองมาตรฐานฟารม์ (GAP/CoC/GAP มกษ. 7432-2558/GAP มกษ. 

7422-2553) ที่ยังไม่หมดอายแุละไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุ
รับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด เป็นต้น 

(3) ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง 
(4) มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือ (White list) ของกรมประมง 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) รายงานผลผ่านเกณฑ์การตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อผลิตกุ้งคุณภาพของ  

กรมประมง 
(2) หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ (กรณีมอบอ านาจให้

ผู้อื่นท าแทน) 
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1.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
เงื่อนไข 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในกิจกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นทุนด าเนินการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกในสังกัด
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  
กุ้งทะเลเท่าน้ัน และเกษตรกรขอรับการสนับสนุนสินเช่ือได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน ระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการฯ และจ ากัดวงเงินสินเช่ือในปีที่ 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเช่ือของเกษตรกร รายละไม่เกิน 
300,000 บาท และปีที่ 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเช่ือของเกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท  
ทั้งนี้ เกษตรกรต้องช าระหนี้สินเช่ือในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในปีถัดไปได้  
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ 
(ภาคผนวก 3) 

คุณสมบัติเกษตรกร 
(1) ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 40 ไร่  

ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน  
(2) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. 7401-2557/GAP มกษ. 9000-2552 เล่ม 1) 

หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการ
รับรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด เป็นต้น 
และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

(3) ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ 
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า และเป็นผูไ้ด้รับการสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจดัหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพือ่
เพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 

(4) ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าปกติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) หรือ
เป็นเกษตรกรทั่วไปที่ ธ.ก.ส. สอบสวนและพิจารณารับข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้า 

(5) เกษตรกรต้องไม่มีหนี้ค้างช าระโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหรือหนี้ค้างช าระเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน 

หมายเหต:ุ คุณสมบัติข้อ (4) และ (5) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของคุณสมบัตเิกษตรกร 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) หนังสือรบัรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกร 

ที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกษตรกรเป็นสมาชิก 
(2) ส าเนาสมุดคู่ฝากของ ธ.ก.ส.  
(3) หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าแทน) 
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1.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ 
เงื่อนไข 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ 

การบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิต
กุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีก ต้องเป็นสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกในสังกัดได้รับการสนับสนุน
ลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลเท่านั้น และสถาบัน 
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนขอรับการสนับสนุนสินเช่ือได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
และจ ากัดวงเงินสินเช่ือในปีที่ 1 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเช่ือของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มละไม่เกิน 2,000,000 บาท และปีที่ 2 ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเช่ือของสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชนต้องช าระสนิเช่ือในแตล่ะปี
ให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเช่ือในปีถัดไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ (ภาคผนวก 3) 

คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1.3.1 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และ กลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) 

คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร  
(1) เป็นสถาบนัเกษตรกรทีจ่ดทะเบยีนตาม พระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ข

เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 
และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(2) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
(3) ไม่มีการทุจริตของสถาบันเกษตรกร 
(4) ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ เช่น ปิดบัญชีไม่ได้ใน 150 วัน ขาดทุนสะสมเกิน 3 ปี 

ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น เจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้ และขาดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปี 
(5) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างช าระกับ ธ.ก.ส. 
(6) คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ด้วยดีเสมอมา 
(7) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ 
หมายเหตุ: คุณสมบัติข้อ (3) - (7) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ

สถาบันเกษตรกร 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ส าเนาใบทะเบียนจัดต้ังสถาบันเกษตรกร 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

1.3.2 วิสาหกิจชุมชน 
คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน 
(1) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบยีนตาม พระราชบัญญัติสง่เสรมิวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(2) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
(3) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
(4) มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังกลุ่มในพื้นที่ด าเนินงานของสาขาติดต่อกัน

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(5) มีการจัดท าบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน 
(6) มีการลงทุนหรือการออมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
(7) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
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(8) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างช าระกับ ธ.ก.ส. 
(9) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ 
หมายเหตุ: คุณสมบัติข้อ (3) - (9) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ

วิสาหกิจชุมชน 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
(1) ส าเนาใบทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 
(2) บัญชีรายช่ือสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 
2. วิธีการด าเนินโครงการฯ 

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
2) ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 
การด าเนินงาน: 
การด าเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  

องค์ประกอบ  
อธิบดีกรมประมงท าหน้าที่ประธาน รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ 

รองประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า ผู้อ านวยการ
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ผู้แทนกรมการค้าภายใน  
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทย นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ท าหน้าที่เป็น
กรรมการ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
1) ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และก ากับดูแลในการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ของ

โครงการฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งก ากับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2) พิจารณาอนุมัติรายช่ือเกษตรกร/ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกบั
การเพาะเลี้ยงส ัตว์น้ า ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน 
การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ 

3) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรได้มีมติอนุมัติใหก้รมประมงไว้แล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายสมทบการจัดซื้อลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรคของ
เกษตรกร โดยจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่
รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคในน้ าและในดิน รวมทั้งการตรวจคุณภาพน้ า โดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 ให้เกษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารตกค้างในตัวอย่างกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนจับขาย 
โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงโดยจ่ายให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(7) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และค าแนะน าให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบ 
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  

(8) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ ขอรับการ
สนับสนุนสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการผลิตกุ้ง ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ 

(9) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร นิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นทุนในการจัดการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่
ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคภายในจังหวัดแหล่งผลิตและจังหวัดอื่น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3  ต่อปี โดยไม่เกิน
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ 

(10) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการฯ เช่น การประชาสัมพันธ์
โครงการฯ การประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมงงของหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

4) รายงานผลการด าเนินการในแต่ละปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบ 

5) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด ในแต่ละจังหวัด  

องค์ประกอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ประธาน ปลัดจังหวัดหน้าที่รองประธาน  

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) ผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัด 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และ
ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ท าหน้าที่ เป็นกรรมการ ประมงจังหวัดท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ส านักงานประมงจังหวัดท าหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ 
1) บริหารงาน ควบคุม และก ากับดูแลให้การด าเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ

และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติและ
การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ก าหนด 

2) พิจารณาและรับรองรายช่ือเกษตรกร/ผูป้ระกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบนัเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า ที่สมัครและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการผลติและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบรโิภคภายในประเทศ ปี 2561 เพื่อขออนุมัติเข้ารว่ม
โครงการฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 

3) รายงานผลการด าเนินการของจังหวัดทุก 6 เดือนและสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 ทราบ 

4) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2.2 การจัดท าข้อมูล หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ 
หน่วยปฏิบัติ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
การด าเนินงาน: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดท าฐานข้อมูลรายช่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงก าหนดและยังคงด าเนินกิจการในปัจจุบันตามเกณฑ์การทบทวน
คุณสมบัติเกษตรกร ส าหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ (ภาคผนวก 1) 

2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี  2561 ระยะที่ 2
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ และ
แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่ 2 (ภาคผนวก 2) 

4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดท าคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อ
แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการด าเนินงานโครงการฯ 

2.3 การประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจง 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
2) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
5 หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
6) ส านักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ : 
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ 
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
3) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
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การด าเนินงาน: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 

กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทราบโดยทั่วถึง ผ่านทาง
หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
พร้อมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจัดประชุมช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจใน
รายละเอียดของข้ันตอน วิธีปฏิบัติในโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน
โครงการฯ 

3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จัดประชุมช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในโครงการฯ ให้แก่
โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

4) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่สมาชิกในสังกัด 

2.4. การสมัครและอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ

บริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
2) คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด 
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
7) ส านักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
8) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
9) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ : 
1) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ 
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
3) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
การด าเนินงาน:  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) สถานท่ีรับสมัคร 

- ส านักงานประมงจังหวัด 
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2) ระยะเวลารับสมัคร 
(1) ส าหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิกที่ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลไว้แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม 2563 

(2) ส าหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม 2563 

(3) ส าหรับโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ประสงค์
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง 
และมีรายช่ืออยู่บนบัญชีรายช่ือ (White list) ของกรมประมง โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือ 
โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ยังไม่ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของ
กรมประมง ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย พร้อมขอให้เข้าตรวจโรค ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 1)  

(4) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน (ที่เป็นนิติบุคคล) สมัครเข้าร่วมในกจิกรรมเพิม่ศักยภาพ
การบริหารจัดการตลาดบรโิภคกุ้งทะเลในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 15 กรกฏาคม 2563 

3) ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติรายชื่อ 
(1) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง  และมีรายช่ืออยู่บนบัญชี
รายช่ือ (White list) ของกรมประมง ให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 3) ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุ 
กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล ที่ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง  

(2) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ของสมาชิกในสังกัด ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 
(แบบฟอร์มที่ 4) และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลติกุ้งทะเล (แบบฟอร์มที ่5) พร้อมหนังสือรบัรองสมาชิกภาพ
จากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกษตรกรเปน็สมาชิก (แบบฟอร์มที่ 6) 
หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าแทน) และหนังสือ
แจ้งรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร (แบบฟอร์มที่ 7) พร้อมจัดท าใบรับรอง
รายช่ือเกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ 8) โดยรวบรวมส่งที่ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่  

(3) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ที่เป็นนิติบุคคล) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใน
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์มที่ 9) ที่ส านักงานประมง
จังหวัดในพื้นที่ 

(4) ส านักงานประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดท ารายช่ือสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม  
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดและมีหลักฐานครบถ้วน เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด 
พิจารณาและรับรองรายช่ือที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดท ารายช่ือที่ผ่านเกณฑ์การ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 กิจกรรม (แบบฟอร์มที่  10) เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  
เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน  
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(5) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติรายช่ือสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ 
เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด ให้การรับรอง และ 
แจ้งผลให้คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทยทราบ พร้อมทั้งประกาศรายช่ือ 
โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทาง
เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ภายใน 5 วันท าการ หลังจากได้รับรายช่ือครบถ้วน
จากคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด 

(6) ส านักงานประมงจังหวัดท าหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ 
ให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ภายใน 1 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการอนุมัติทางเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

(7) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอนุมัติเข้าร่วม
โครงการฯ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด
บริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ให้ ธ.ก.ส. ทราบ ภายใน 3 วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติรายช่ือ 

2.5 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน า รวมท้ังการติดตามการเลี้ยง 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
2) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
3) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
6) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
7) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย 
การด าเนินงาน: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าชายฝัง่จดัอบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นักวิชาการประมง 

เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปจัจัยการผลติ
สัตว์น้ าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพและ
ปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการ
การเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม 

2) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจยัการผลติสัตว์น้ าไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการถ่ายทอดความรู้
และให้ค าแนะน าแก่โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้
คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application 
การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม 

3) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าทีก่รมประมงในพื้นทีท่ี่ได้รับมอบหมายติดตามประเมนิผลการเลีย้ง
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสบผลส าเร็จ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 

หน่วยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 
2) คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด 
3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
4) ส านักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
8) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
9) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
10) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ : 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ 
2) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติ 

เข้าร่วมโครงการฯ 
การด าเนินงาน: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเปิดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับเงินสมทบค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมจากกรมประมง 
2) ส านักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย เปิดบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี  
“(ช่ือหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด
กุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ประเภทเงินจ่ายขาด)” เพื่อรับเงินค่าด าเนินงานและบริหาร
โครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ตามจ านวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ โดยน าไปไว้ที่หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจกจ่าย
จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ที่มีแผนการเลี้ยงกุ้ง พร้อมให้ค าแนะน าการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้งให้หน่วยงานฯ จัดท าบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เกษตรกรในโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 21 หน้า 1)
และบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 เพื่อรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทุกเดอืน 
(แบบฟอร์มที่ 21 หน้า 2) 

4) หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมายในการผลิต
จุลินทรีย์ ปม. 1 จัดท าทะเบียนคุมการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 แบบผงของโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ 22) ไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกรมประมง และรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทุกเดือน  
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5) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม  และเกษตรกร  
ท าข้อตกลงการซื้อขายพร้อมจัดท าแผนการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม และรายช่ือเกษตรกรที่ท าการ 
ตกลงซื้อขาย (แบบฟอร์มที่ 11) ให้หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า ในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายช่ือโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรอืโรงอนบุาล
กุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าท าการสุ่มเกบ็ตัวอย่างลูกพนัธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม
ตั้งแตร่ะยะโพสต์ลาวา 10 ต่อหนึ่งรุ่นการผลิต ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างทกุรุ่นการผลิตเพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์โรค
และคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมก่อนการซื้อขาย 

6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดส่งรายช่ือ
เกษตรกรที่ท าการตกลงซื้อขายลูกกุ้ง (แบบฟอร์มที่ 11) ในแต่ละรอบ มายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือ 
โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพฒันาอาหารสตัว์น้ า 
ในพื้นที่ที่เกษตรกรมีแผนการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รบัผดิชอบในพื้นที่นั้นวางแผนการด าเนนิงาน 
การให้ค าแนะน าเกษตรกรในโครงการฯ ในการเตรียมบ่อและเตรียมน้ าก่อนเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการเก็บตัวอย่างน้ า
และดินเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจยั
การผลิตสัตว์น้ าไทย ด าเนินการให้ความรู้และค าแนะน าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ในการควบคุมการผลิตลูกพันธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้
จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม 

8) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์โรคและคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากวันที่เข้า
เก็บตัวอย่าง พร้อมจัดท าใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงก าหนด 
(แบบฟอร์ม 12) และแจ้งให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีที่ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงก าหนด โรงเพาะฟัก
และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม จึงจะสามารถจ าหน่ายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
ที่ผลิตในครั้งนั้นให้แก่เกษตรกรได้ รวมทั้งต้องจ าหน่ายลูกพันธ์ุฯ ภายหลังได้รับใบรายงานผลฯ 

9) ในวันที่เกษตรกรปล่อยกุ้ง ให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างลูกพันธ์ุกุ้งที่ได้รับมอบจากโรงเพาะฟักและ
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อน าส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และ 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อด าเนินการตรวจวิเคราะห์โรคลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง พร้อมจัดท าใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงก าหนด (แบบฟอร์ม 12) และส่งผลการตรวจโรคให้กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ 

 
 
 

20



10) ก่อนที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมลงบ่อเลี้ยง ให้เกษตรกรและโรงเพาะฟักและ
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ทดสอบความแข็งแรงและความสามารถในการปรับตวั
กับสภาพแวดล้อมของลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม พร้อมจัดท าหลักฐานการรับมอบลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
(แบบฟอร์ม 13) เพื่อมอบให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมจากโครงการฯ 

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงก าหนด ให้เกษตรกรปล่อย
ลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงก าหนด และช าระค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ 
10 ของมูลค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรง
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงก าหนด ให้ส่งคืนลูกพันธ์ุ
กุ้งขาวแวนนาไม และให้ท าข้อตกลงการซื้อขายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมใหม่กั บโรงเพาะฟักและอนุบาล 
กุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รายเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ภายในช่วงระยะเวลาการลงกุ้งที่
โครงการฯ ก าหนด 

11) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม น าหลักฐานการซื้อขาย 
ประกอบด้วยหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์น้ า (FMD) ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
(แบบฟอร์ม 12) หลักฐานการรับมอบลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 13) ใบเสร็จรับเงินค่าลูกพันธ์ุกุ้ง
จากเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (จ านวนร้อยละ 10 ของค่าลูกพันธ์ุกุ้ง) และส าเนาสมุดคู่ฝาก
บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ภายใน 
3 วันท าการ นับจากวันที่ท าการซื้อขาย 

12) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสุ่มเก็บ
ตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ในช่วงเดือนแรกของการเลี้ยงกุ้ง เพื่อด าเนินการตรวจวิเคราะห์โรค
ในลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 วันนับจากวันที่เข้าเก็บตัวอย่าง พร้อมจัดท าใบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงก าหนด (แบบฟอร์ม 12) รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ าเพือ่
วิเคราะห์คุณภาพน้ า และส่งผลการตรวจโรคและคุณภาพน้ าให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ 

13) ส านักงานประมงจังหวัดรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานประกอบการซือ้ขายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม
พร้อมจัดท าแบบรายงานการซื้อขายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 14) เสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณารับรองการซื้อขายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม และเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารโครงการฯ เป็นรายสัปดาห์ 

14) คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิสมทบค่าลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเป็นรายสัปดาห์ หลังจากได้รับ
หลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมจากคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด 

15) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสุ่มเก็บ
ตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนมีการจับขาย 14 วัน เพื่อส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง พร้อมออกใบรายงานผลการตรวจ และส่งผลการตรวจให้กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ 
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16) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการติดตาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯฯ ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธ์ุเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
กุ้งทะเล พร้อมจัดท าแบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม 15) เสนอคณะกรรมการ
ก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งจัดท าข้อมูลสรุปผลติดตามการเลี้ยงลงในไฟล์ excel ตามที่ก าหนดและ
จัดส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) เพื่อรายงานผลการด าเนินการต่อ 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และสรุปผลการด าเนินโครงการต่อไป 

 

3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ  

การบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
2) คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด 
3) ส านักงานประมงจังหวัด 
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ : 
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ 
การด าเนินงาน: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งส่งรายช่ือเกษตรกร  ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม

โครงการฯ และประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลให้ ธ.ก.ส. 
2) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนการผลิต เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสินเช่ือแก่เกษตรกร ตาม

หลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด พร้อมแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินสินเช่ือให้เกษตรกรทราบภายใน 30 วัน  
นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. 

3) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเช่ือให้เกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือส าหรับใช้เป็นทุน
ในการด าเนินการเลี้ยงกุง้ใหม้ีประสทิธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง 

4) ธ.ก.ส. แจ้งรายช่ือเกษตรกรพร้อมวงเงินสินเช่ือที่ได้รับการอนุมัติ มายังกรมประมงทุกเดือน 
5) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเช่ือและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ 

ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส  
6) ธ.ก.ส. แจ้งจ านวนเงินที่กรมประมงต้องช าระเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ให้  

กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
7) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเช่ือของเกษตรกรในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส. 
8) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามข้อมูลรายงานการ

ด าเนินการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์ม 16) ส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด เพื่อ
เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ เพื่อ
สรุปผลการด าเนินโครงการต่อไป 
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3.3 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ 
หน่วยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 
2) คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ระดับจังหวัด 
3) ส านักงานประมงจังหวัด 
4) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ : 
- สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ 
การด าเนินงาน: 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งส่งรายช่ือสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  

ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ และประสงค์เข้ารวมในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบรหิารจดัการตลาดบรโิภค
กุ้งทะเลในประเทศให้ ธ.ก.ส. 

2) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนธุรกิจ (การผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน) เพื่อพิจารณา
อนุมัตเิงินสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด พร้อมแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติเงินสินเช่ือให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการ
สนับสนุนสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. 

3) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเช่ือให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติ
วงเงินสินเช่ือส าหรับใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีก
ภายในประเทศ 

4) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเช่ือและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ 
ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส  

5) ธ.ก.ส. แจ้งจ านวนเงินที่กรมประมงต้องช าระเพื่อชดเชยดอกเบี้ ย ในอัตราร้อยละ 3 ให้ 
กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

6) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงนิสินเช่ือของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ 
ให้แก่ ธ.ก.ส. 

7) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามข้อมูลรายงานการ
ด าเนินการในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์ม 17) ส่งให้
ส านักงานประมงจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการต่อไป 
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4. การก ากับดูแล 
4.1 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อให้การด าเนินการ

ตามโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งก ากับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกป ี

4.2 คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด ก ากับดูแลให้การด าเนินโครงการฯ ในจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการของจังหวัดให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก 6 เดอืน 

5. การเบิกจ่ายเงิน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 2 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบรโิภค
ภายในประเทศ ปี 2561 และจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินจ่ายขาด 314.8 ล้านบาท 
ให้กรมประมง เพื่อด าเนินโครงการ ก าหนดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ตามกิจกรรม ดังนี้ 

5.1 การจ่ายเงินสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้ง 
กรมประมงจ่ายเงินสมทบในการจัดซื้อลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพให้แก่โรงเพาะฟักและ

อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ในลักษณะจ่ายขาดร้อยละ 90 ของมูลค่า 
ลูกพันธ ุ์ แต่ไม่เกินรายละ 40,000 บาท  

5.2 การตรวจโรคกุ้งทะเล 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล ให้แก่หน่วยงาน

กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ 
5.3 การผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1  ให้แก่
หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ 

5.4 การอบรม การถ่ายทอดความรู้และค าแนะน า รวมท้ังการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบ

โครงการฯ ในการอบรม การถ่ายทอดความรู้และค าแนะน าให้แก่เกษตรกร การตรวจวิเคราะห์โรคในน้ าและในดิน 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  

5.5 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียเงินสินเชื่อ 
กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเช่ือของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรใน

โครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามที่ได้รับแจ้งหนี้ 
5.6 การจ่ายเงินด าเนินงานและบริหารโครงการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารโครงการฯ 
ให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ 

หน่วยปฏิบัติ: 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 
2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ส่วนกลาง) 
3) ส านักงานประมงจังหวัด 
4) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย 
5) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย 
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6) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
7) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าที่ได้รับมอบหมาย 
8) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม 
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
การด าเนินการ: 
1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดท าข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ และ

แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน (ภาคผนวก 5) 
2) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี  2561 โดยผ่านความ
เห็นชอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ให้ด าเนินการดังนี ้

(1) การเปิดบัญชีเงินฝาก 
ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด าเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ

การตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยให้เปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์ (เพื่อใช้ในการรับโอนเงิน) และบัญชีกระแสรายวัน (เพื่อใ ช้ในการ
จ่ายเงินตามโครงการ) (ภาคผนวก 4)  

- การเปิดบัญชีเงินฝากของส่วนกลาง ช่ือบัญชี “กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี  2561 
(เงินจ่ายขาด) โดยกรมประมง” ซึ่งผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย 

กลุ่ม ก:  
1) อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย  
2) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
3) ผู้อ านวยการกองคลัง 
กลุ่ม ข:  
1) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล  
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
การก าหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายคือ ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินกลุ่ม ก. จ านวน  1 ท่าน  

ลงนามร่วมกับ กลุ่ม ข. จ านวน 1 ท่าน 
- การเปิดบัญชีเงนิฝากของส่วนภูมิภาค ช่ือบญัชี “(ช่ือหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุง้ทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561”  
ซึ่งผูม้ีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย  

1) หัวหน้าหน่วยงาน (ประมงจังหวัด/ผู้อ านวยการศูนย์)  
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

- การก าหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายคือ ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน  2 ท่าน  
โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น หัวหน้าหน่วยงานโดยให้หน่วยงานท าหนังสือแจ้งขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
พร้อมหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี และระบุขอยกเว้นค่ารักษาบัญชี ค่าอากรแสตมป์ส าหรับสมุดเช็ค และ
ค่าธรรมเนียมการโอน เนื่องจากเป็นส่วนราชการ  
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(2) การรับเงินที่ได้รับจัดสรร 
- เมื่อหน่วยงานด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ถ่ายส าเนาบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์และกระแสรายวัน พร้อมรับรองส าเนาโดยหัวหน้าหน่วยงานส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าชายฝั่งรวบรวม 

- เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งการโอนเงินโครงการจากกรมประมง (ส่วนกลาง) ให้น าสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดบันทึกรับเงินที่ธนาคารและตรวจสอบว่าตรงกับจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งจาก 
กรมประมง (ส่วนกลาง) หรือไม่ 

- เจ้าหน้าที่การเงินลงบันทึกรายการรับเงินโอนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(3) การเบิกจ่ายเงิน 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี  2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

- ให้ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินจากบัญชีของโครงการ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและระบุเป็นเงื่อนไขประกอบการยื่นเปิดบัญชี 

- ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ เพื่อการตรวจสอบรายงานการ
รับ – จ่ายเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงนิ ใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการเพิม่ขีดความสามารถด้านการผลติ
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบรโิภคภายในประเทศ ปี 2561 เท่านั้น จะโอนหรือน าไปใช้เพื่อโครงการอื่นมไิด้ 
และห้ามใช้เงินที่เป็นดอกผลอันเกิดข้ึนเนื่องจากการน าเงินของกองทุนมาด าเนินการโครงการฯ 

- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ท าการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินโครงการฯ และบริหาร
โครงการฯ ของทางราชการตามที่จ่ายจริงโดยพิจารณาใช้เงินตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามที่
ก าหนดไว้ในวงเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการฯ  

- ให้ระบุ แหล่งเงินเบิกจ่ายคือ “กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ค่าใช้จ่ายมี  
4 กิจกรรม คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล (ศูนย์ฯ) 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (ศูนย์)  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้ ค าแนะน าและติดตามประเมินผลการเลี้ยง (ศูนย์)  4. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และบริหารโครงการฯ (ส่วนกลาง/สนง.ปจ/ศูนย์ฯ) จากบัญชีออมทรัพย์ช่ือบัญชี ............. สาขา
..........เลขบัญชี............”  

 
6. วงเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  242.14 ล้านบาท ดังนี ้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งทะเลคุณภาพ 147.36 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล 17.32 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. 1 2.70 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลีย้งกุ้ง 43.91 ล้านบาท 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเช่ือซือ้ปจัจัยการผลิต 25.20 ล้านบาท 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเช่ือด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล 0.45 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบริหารโครงการ 5.20 ล้านบาท 

โดยที่ 
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1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธ์ุกุ้งทะเลคุณภาพ 
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง) 
- ผู้ขอเบิก คือ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมโดย

ให้ผู้ขอเบิกเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการรับเงินสมทบค่าลูกพันธ์ุกุ้ง 
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ

และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าสมทบลูกพันธ์ุกุ้ง ตามจ านวนเกษตรกรและจ านวนลูกพันธ์ุกุ้งที่เกษตรกรซื้อขายจริง 

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล 
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ฯลฯ 
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1  

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ

และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. 1 เช่น ค่าดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ซอง/ขวด ฯลฯ 

4) ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ ค าแนะน าแก่เกษตรกร และการติดตามประเมนิผล
การเลี้ยงกุ้ง 

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และบริษัทรับจ้างการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 

- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ การติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าจ้าง
เหมางาน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตรวจวิเคราะห์โรคในน้ าและในดิน ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ค่าตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง ฯลฯ 

5) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเช่ือซื้อปัจจัยการผลิต 
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง) 
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส. 
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ

และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. 
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6) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเช่ือด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล 
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง) 
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส. 
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ

และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. 

7) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบริหารโครงการ 
- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลติ
และการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบริหารโครงการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ  
ค่าด าเนินการประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภายใต้หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

7. การรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน น าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดบันทึกรับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทุกต้นเดือนมกราคม และต้นเดือนกรกฎาคมจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ 
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน ส่งดอกผลที่เกิดข้ึนจากการน าเงินของกองทุนไป

ด าเนินการคืนเข้ากองทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ (กันยายน 2564) โดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง) 
- เมื่อโครงการฯ สิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดให้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง) 

8. การจัดท ารายงานการเงิน 
ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน จัดท ารายงาน และส่งรายงาน มายังกองวิจัยและพัฒนาการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแต่เดือนที่ได้รับโอนเงิน จนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการฯ โดยส่งหลักฐานดังนี้ 

(1) รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม 18) 
(2) แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน คชก. ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม 19) 
(3) ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ (แบบฟอร์ม 20) 
(4) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการฯ แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน 
(5) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่าย  

ใบส าคัญ ใบแจ้งหนี้ 

9. หน่วยงานประสานงาน 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421 
e-mail: dofshrimp.2016@gmail.com 
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ภาคผนวก 1 
หน่วยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการตรวจโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลและฟาร์มเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

 
 
 ท้ังหมด

(ราย)
ยังไม่ลงกุ้ง

(ราย)
ลงกุ้งแล้ว
 (ราย)

69 23 43 37 60 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

94 24 65 15 39 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี

2 ปราจีนบุรี 4 2 2 15 17 -

3 ฉะเชิงเทรา 106 55 51 137 192 14

4 นครนายก 0 0 0 98 98 -

5 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 -

6 ระยอง 23 2 19 80 82 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

7 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 -

8 สมุทรสาคร 1 0 1 160 160 -

9 กาญจนบุรี 0 0 0 25 25 -

10 เพชรบุรี 87 9 77 82 91 -

11 ราชบุรี 26 10 16 22 32 -

12 ประจวบคีรีขันธ์ 120 43 77 160 203 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบคีรีขันธ์

13
สุราษฎร์ธานี 10 5 5 54 59 -

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 3 
(สุราษฎร์ธานี)

14 นครศรีธรรมราช 286 110 176 63 173 5 ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

15 ระนอง 6 6 0 6 12 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังระนอง

16 กระบ่ี 18 2 15 17 19 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 4 (กระบ่ี)

17 ตรัง 113 41 70 247 288 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังตรัง

18 ภูเก็ต 7 5 0 1 6 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 5 (ภูเก็ต)

19 พังงา 30 17 13 13 30 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังพังงา

สงขลา 0 0 0 0 0 33 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา

สงขลา 306 93 213 71 164 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

สงขลา 37 10 27 40 50 -

21 พัทลุง 41 18 23 71 89 -

22 นราธิวาส 0 0 0 7 7 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังนราธิวาส

23 ปัตตานี 9 2 7 10 12 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังปัตตานี

24 ตราด 33 8 25 96 104 6 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

25 ชลบุรี 0 0 0 7 7 9

26 พระนครศรีอยุธยา 34 9 25 15 24 -

27 สุพรรณบุรี 83 18 62 184 202 3

28 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 -

29 นครปฐม 72 28 44 215 243 6

30 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 -

31 ชุมพร 26 11 15 28 39 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

32 สตูล 43 9 34 23 32 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

1,684 560 1,062 2,000 2,560 99รวม

จ านวนเกษตรกร (ระยะท่ี 1)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต2 
(สมุทรสาคร)

20

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังเพชรบุรี

1 จันทบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 1 
(ฉะเชิงเทรา)

ล าดับ จังหวัด

จ านวน
เกษตรกร 

(ระยะท่ี 2) 
(ราย)

รวมจ านวน
เกษตรกร

(ระยะท่ี 1+2) 
(ราย)

โรงเพาะฟัก
และอนุบาลฯ

ระยะท่ี 1
(ราย)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
 

วันที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ หน่วยงาน หมายเหต ุ
30 เม.ย. 63 - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพ่ืออนุมัติแผนการ

ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลทราบโดยทั่วถงึ 
 
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการให้องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก
และอนุบาลและโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 

กพช. (กวท.) 
 

กพช./สปจ./ศูนย์ฯ  
ในพ้ืนที่ 

กพช. (กวท.) 

- VDO Conference 
 
- Website กรม
ประมง และ กพช. 

8 พ.ค. 63 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ กพช. (กวท.) VDO Conference 
12 พ.ค. – 15 ก.ค. 
63  

รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่แจ้ง
ความประสงค์ไว้แลว้/สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง 3 กิจกรรม) 

สปจ. ระยะเวลา 64 วัน 

15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 
63 

รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่ยังไม่ได้
แจ้งความประสงค/์สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง 3 กิจกรรม) 

สปจ. ระยะเวลา 30 วัน 

ส.ค. 63 ค านวณงบประมาณที่จะใช้ในโครงการฯ ทั้งหมด เพ่ือคืนส่วนที่เหลือให้กองทุนฯ กพช.  
27 พ.ค. – 
30 ส.ค. 63 

ประชุมคณะท างานด้านอ านวยการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
และแจ้งผลแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาล 

คณะท างานฯ ด้าน
อ านวยการ 

ประชุมทุก 15 วัน 

28 พ.ค. – 1 ก.ย. 
63 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ 
- ประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร ผ่าน website กพช. และแจ้งโรงเพาะ
ฟักฯ ทางจดหมายลงทะเบียน 

คณะท างานฯ ด้าน
อ านวยการ 

 

ประกาศรายชื่อทาง 
website ภายใน 1 
วันท าการ หลังจาก
อนุมัติรายชื่อ 

1 มิ.ย. – 3 ก.ย. 63 แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติทางจดหมายลงทะเบียนผ่านทางสงักัดของ
เกษตรกร 

สปจ. ภายใน 3 วันท าการ
หลังจากอนุมัติรายชื่อ 

1 มิ.ย. 63 – 31 
พ.ค. 64 

ระยะเวลาการลงเล้ียงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ระยะที่ 2 กพช./ศพช./ศพท./ 
ศพอ./ศสส. 

12 เดือน 

ปลายเดือน พ.ค. 63 อบรมเจ้าหน้ากรมประมงในพ้ืนที่ในด้านการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้
คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้
โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ด ีและการควบคุมและป้องกัน
โรคในฟาร์ม 

กพช./ศพช./ศพท./ 
ศพอ./ศสส./หน.ฝ่าย

ส่งเสริม/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมประมง 

จัดท าเป็น YouTube 
อบรมให้ จนท.  

ตลอดระยะเวลา 
การลงกุ้ง 

กพช. ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 เพ่ือน าไปไว้ที่ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่ เพ่ือแจกให้เกษตกรกรที่มีแผน
เล้ียงกุ้ง โดยมีการท าบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ และรายงาน กพช. 

กพช./ศพช.สมุทรสาคร/
ศพช./ศพท./ศพอ. 

จัดท าเอกสารคู่มือ
การใช้  
จุลินทรีย์ ปม.1  

ตลอดระยะเวลา 
การเลี้ยงกุ้ง 

เจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมการค้า
ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทย ถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าด้านการจัดการควบคุม
การผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ า การใช้
จุลินทรีย์ ปม. 1 การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และ
การควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. 
ในพ้ืนที่ 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
ไทย/สมาคมการค้าปัจจัย

การผลิตสัตว์น้ าไทย 

 

ต้นเดือน มิ.ย. 63 จัดท าคู่มือการเตรียมหลักฐานประกอบการซ้ือขายให้ถูกต้อง เพ่ือประขาสัมพันธ์ให้ 
โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร 

กพช. - ส่งให้โรงเพาะฟักฯ 
- website กพช. 

1 มิ.ย. 63 – ก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาการ
ลงเล้ียงกุ้ง 

โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ แจ้งแผนการผลิตลูกพันธุ์กุ้งแก่ ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.  
ในพ้ืนที่ เพ่ือนัดเข้าสุ่มตัวอย่างตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้ง 

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ใน
พ้ืนที่ 

 

ตลอดระยะเวลา 
การลงกุ้ง 

- ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่เข้าสุ่มตรวจลูกกุ้งที่โรงเพาะฟักฯ เพ่ือตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้ง 
ทุกรุ่นการผลิตก่อนจ าหน่ายให้เกษตรกร 
- เกษตรกรน าลูกกุ้งปากบ่อก่อนปล่อยเล้ียงมาส่งตรวจโรคทีศู่นยฯ์ ที่รับผิดชอบ 
- ศูนยฯ์ ในพ้ืนทีเ่ข้าสุม่ตรวจลูกกุ้งในบ่อเล้ียงในช่วงการเล้ียง 1 เดือนแรก เพ่ือตรวจโรค 
 

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.  
ในพ้ืนที่ 
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วันที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ หน่วยงาน หมายเหต ุ
ตลอดระยะการ
จ าหน่ายลูกกุ้ง 

โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ รวบรวมหลกัฐานประกอบการซ้ือขายลูกพันธุ์กุ้งฯ 
ส่งส านักงานประมงจังหวัด ภายใน 3 วันท าการหลังส่งมอบลูกกุ้งให้
เกษตรกร 

โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ/ 
สปจ. 

 

มิ.ย. 63 – มิ.ย. 64 ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานประกอบการซ้ือขายลูกพันธุ์กุ้งฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะท างานฯ ด้านอ านวยการ ทุก
สัปดาห์ 

สปจ.  

มิ.ย. 63 – มิ.ย. 64 ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งฯ ให้แก่
เกษตรกร (กิจกรรม 1) 

คณะท างานฯ ด้านอ านวยการ ทุกสัปดาห์ 

ตลอดระยะเวลา 
การเลี้ยงกุ้ง 

ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่เข้าสุ่มตัวอย่างกุ้งก่อนจับขาย เพ่ือส่งห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้าง 
 

ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.  
ในพ้ืนที่/ห้องปฏิบัติการ 

 

ทุกเดือนจนกว่าจะ
สิ้นสุดโครงการฯ  

ธ.ก.ส. แจ้งจ านวนและรายชื่อเกษตรกรและยอดวงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
มายังกรมประมง 

ธ.ก.ส./คณะท างานฯ ด้าน
อ านวยการ 

ทุกเดือน 

ทุก 6 เดือน จนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการฯ 

ประชุมติดตาม สรุปและรายงานผลโครงการฯ ทุก 6 เดือน 
• คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ 
• คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

สปจ./กพช.  

ทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการฯ 

- ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบ้ีย พร้อมส่งใบแจ้งหนี้ของ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือขอรับเงินชดเชยดอกเบ้ีย
สินเชื่อในโครงการฯ ให้กรมประมงทราบ 
- กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียสินเชื่อในโครงการฯ 

คณะท างานฯ ด้านการเงิน/ 
ธ.ก.ส. 
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ภาคผนวก 3 
ตารางโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ 

โครงการเพิ่มขดีความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
 

1) ส าหรับเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตกุง้ทะเล 
 

 
เกษตรกร 

 
สถานะหน้ี 

 
โครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียต่อปี 
(ปัจจุบัน MRR = 7.00) 

(ร้อยละ) 

อัตราดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
ท่ีเกษตรกรรับภาระ 

1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบก าหนด
ระยะเวลาช าระหนี ้

ปกต ิ MRR+0.00 7 MRR-3.00 = 4 

2. ตั้งแต่วันผิดนัดช าระหนี้เป็นต้นไป ค้างช าระ MRR+3.00+3.00 13 MRR+3.00+3.00 = 13 
 

2) ส าหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมกจิกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุง้ทะเลในประเทศ 
 

 
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

 
สถานะหน้ี 

 
โครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียต่อปี 
(ปัจจุบัน MLR = 5.00) 

(ร้อยละ) 

อัตราดอกเบ้ียตามโครงการฯ 
ท่ีเกษตรกรรับภาระ 

1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบก าหนด
ระยะเวลาช าระหนี ้

ปกต ิ MLR+0.00 5 MLR-3.00 = 2 

2. ตั้งแต่วันผิดนัดช าระหนี้เป็นต้นไป ค้างช าระ MLR+2.00+3.00 10 MLR+2.00+3.00 = 10 
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ภาคผนวก 4 
 

 
(เลขที่หนังสือ...........)       (ที่ตั้งหน่วยงาน...........) 

 

             (วันที่...........) 

เรื่อง  ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  

เรียน  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา........... 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. บัตรตัวอย่างลายมือช่ือ จ านวน........... 
2. ส าเนาบัตรข้าราชการและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม จ านวน........... 
3. ค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเอกสารประกอบ จ านวน........... 
4. ค าขอโอนเงินระหว่างบัญชี จ านวน........... 

  ด้วย (หน่วยงาน...........) มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภท
กระแสรายวัน เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ ปี 2561 โดยมรีายละเอียดการเปิดบัญชี ดังนี้ 

1. ช่ือบัญชี “(ช่ือหน่วยงาน...........) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561” 

2. ผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีประกอบด้วย 
- (หัวหน้าหน่วยงาน)........... 
- (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี)........... 
- (เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบโครงการ)........... 

3. เงื่อนไขในการสั่งจ่ายคือ ผู้มรีายช่ือในข้อ 2 ลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 ท่าน โดยหนึ่งในน้ัน 
ต้องเป็น .....(หัวหน้าหน่วยงาน)..... 

ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่ารักษาบัญชี ค่าอากรแสตมปส์ าหรับสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอน 
เนื่องจากเป็นส่วนราชการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงนาม) ........... 
(ต าแหน่ง) ........... 
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ภาคผนวก 5 
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  
 

 
  

หมายเหต ุ
1. ให้ใช้เงินที่ได้รบัจัดสรรในการด าเนินงานโครงการนีเ้ท่านั้น 
2. ให้ปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ให้จัดเก็บเอกสารหลกัฐานการเบกิจ่าย เพือ่การตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงินของส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) 
 

ค่าสมทบลูกพันธ์ุ 
กุ้งขาวแวนนาไม 

 

กรมประมง 

กรมการค้าภายใน 

กรมประมง 

ขอจัดสรรงบประมาณ (แผนการใช้เงินโครงการ) 

โอนเงิน 

ค่าชดเชยดอกเบี้ย
เงินสินเช่ือ 

ค่าตรวจโรคฯ  
ค่าจุลินทรีย์ ปม. 1  
ค่าอบรม/ให้ความรู ้

 

ค่าบริหารโครงการฯ 

โรงเพาะฟักฯ 
 

ธ.ก.ส. 
 

ศพช./ศพท./ศสส./กพอ. 
 

กพช./สปจ./ศพช./
ศพท./ศพอ. 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
 

 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินงานโครงการน้ีเท่าน้ัน 
2. ให้ปฎิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
3. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อการตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ผู้ขอเบิกรวบรวมเอกสาร + จัดท าใบส าคัญ/ใบแจง้หนี ้
(ยืม – เบิก) 

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 

ผู้มีอ านาจอนุมัตเิบิกจ่าย 

ผู้มีอ านาจสัง่จ่ายเช็ค/โอนเงิน 

ผู้ขอเบิกรบัเช็ค/เงินโอน 

เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าทะเบียนคุมเบกิจ่าย 
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