
 
 
เลขที ่__  __     

แบบคำขอสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ระยะท่ี 2 
 

เขียนท่ี ................................................................................ 

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

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

 1. ขาพเจา        นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ ระบ ุ.……..…………..……………………………..…………..…… 
ชื่อ ..............................................................................  นามสกุล........................................................................................... 
เลขท่ีบตัรประชาชน                                                                              อายุ ............................................ ป 
อยูบานเลขท่ี ................................ หมูท่ี ......................... ชื่อหมูบาน ................................................................................... 
ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ......................................... ตำบล ............................................................. 
อำเภอ ............................................... จังหวัด ...................................... เบอรโทรศัพท ........................................................ 
    บริษัท/หางหุนสวน..........................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี............................................... 

ท่ีตั้ง..............................................หมูท่ี...................ชื่อหมูบาน/อาคาร/ชุมชน....................................................................... 

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

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

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

 2. มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคลองผูประกอบการประมง ระยะท่ี 2 โดยขอสินเชื่อ
กับธนาคาร....................................................... จำนวนเรือ .........................ลำ และไดประมาณการความตองการเงินกู 
ตามรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขท่ี.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
     ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคที่ขอกู ขนาดเรือต่ำกวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ต่ำกวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสข้ึนไป 

เงินกูระยะสั้น (เงินหมุนเวียนในการทำประมง
เชน คาจางแรงงาน คาน้ำมัน คาน้ำแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว    
1. ซอมแซมเรือประมง    

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

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมูลคาลงทุน 
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(2) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขท่ี.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคที่ขอกู ขนาดเรือต่ำกวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ต่ำกวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสข้ึนไป 

เงินกูระยะสั้น (เงินหมุนเวียนในการทำประมง
เชน คาจางแรงงาน คาน้ำมัน คาน้ำแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

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

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมูลคาลงทุน 
   

 

(3) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขท่ี.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคที่ขอกู ขนาดเรือต่ำกวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ต่ำกวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสข้ึนไป 

เงินกูระยะสั้น (เงินหมุนเวียนในการทำประมง
เชน คาจางแรงงาน คาน้ำมัน คาน้ำแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

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

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมูลคาลงทุน 
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(4) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขท่ี.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคที่ขอกู ขนาดเรือต่ำกวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ต่ำกวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสข้ึนไป 

เงินกูระยะสั้น (เงินหมุนเวียนในการทำประมง
เชน คาจางแรงงาน คาน้ำมัน คาน้ำแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง    

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

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมูลคาลงทุน 
   

 

(5) ชื่อเรือ.......................................................ทะเบียนเรือเลขท่ี.......................................................ขนาด........... ตันกรอส   
      ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี ...........................................................(กรณีเรือประมงพาณิชย) 

 หนวย : บาท 
วัตถุประสงคที่ขอกู ขนาดเรือต่ำกวา  

10 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต 10  - ต่ำกวา 

60 ตันกรอส 
ขนาดเรือต้ังแต  

60 ตันกรอสข้ึนไป 

เงินกูระยะสั้น (เงินหมุนเวียนในการทำประมง
เชน คาจางแรงงาน คาน้ำมัน คาน้ำแข็ง) 

   

เงินกูระยะยาว     
1. ซอมแซมเรือประมง     

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

   

3. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….…….    

รวมมูลคาลงทุน 
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3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ ท่ีกำหนดไวทุกประการ  

 4. ขาพเจาเปนผูประกอบการประมงท่ีมีประสบการณ ในการประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
โดยมีประสบการณ.......................ป 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดงักลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเจาหนาท่ีกรมประมง 

 

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

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

เรียบรอยแลว และเปนผูมีคุณสมบัติที่สามารถเขารวมโครงการได 

          รายการที่ตรวจสอบ 

           มทีะเบียนเรือ  

           มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย (กรณีเรือประมงพาณิชย) 

           ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 แหงพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

หรืออยูระหวางถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประมง 

           เปนสมาชิกสมาคมประมงฯ  

  

  

 

                                 ลงช่ือ  ..........................................................    

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

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

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

 


