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คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชพีการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ 16) 
 

๑.  ความเป็นมา 
  องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ “จัดส่งเสริม
ฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง” 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวส่งผลให้นํามาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมคือ “โครงการให้สินเชื่อแก่
ชาวประมง เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงและซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง”  ซึ่งโครงการฯ มีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมอาชีพชาวประมงที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ชาวประมงสามารถดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของตนเองต่อไปได้ และมีอาชีพที่มั่นคง นํามาซึ่งความเจริญของธุรกิจการประมงของประเทศไทย 
 
๒.  ประเภทสินเชื่อ 
  องค์การสะพานปลาดําเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย  
(โครงการ 16) โดยแบ่งประเภทสินเชื่อ ดังนี้ 
 ๒.๑  สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงและที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงทั้งสิ้น 
 ๒.๒  สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 

  
๓.  หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ 
 ๓.๑  ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 

๓.๑.๑  ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
แต่ละประเภท 

๓.๑.๒  ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องชําระเงินสบทบ โดยเงินสดหรือเช็คของผู้ขอสินเชื่อ  
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงในแต่ละ
ประเภท 

๓.๑.๓  ผู้ได้รับสินเชื่อจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงจากผู้จําหน่ายที่ขึ้น
ทะเบียน ไว้กับองค์การสะพานปลา                         

          ๓.๑.๔  อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้ร้อยละ ๙ - ๑๒.๕ ต่อปี หากผิดนัดชําระหนี้จะ 
          คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกําหนดค้างชําระ 
๓.๑.๕ ระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง ขึ้นกับวงเงินที่

ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้ 
 - วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 

 - วงเงินกู้เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้อง 
         ชําระแล้วเสรจ็ภายใน ๑๒ เดือน 

 - วงเงินกู้เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓0๐,๐๐๐ บาท ต้อง 
   ชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เดือน 
 - วงเงินกู้เกิน 300,000 บาทขึ้นไป ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน 24  
   เดือน 
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     ๓.๑.๖ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตให้ติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์ทํา
ประมง ค่าขนส่ง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นภาระของผู้ได้รับสินเชื่อ 

 
 ๓.๒  ประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 

๓.๒.๑  องค์การสะพานปลาให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง รายละไม่
เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒.๒ การจ่ายเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อจะจ่ายไม่เกิน ๓ งวด มีกําหนดระยะเวลา
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงิน  

๓.๒.๓ อัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้ร้อยละ ๙ – ๑๒.๕ ต่อปีหากผิดนัดชําระหนี้
คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑5 ต่อปีของต้นเงินที่ถึงกําหนด    
ค้างชําระ 

๓.๒.๔ ระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือ ขึ้นอยู่กับวงเงินที่
ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้                                                                        

- วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน   
๖ เดือน 

- วงเงินกู้เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน 

- วงเงินกู้เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เดือน 

- วงเงินกู้เกิน 3๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องชําระให้แล้วเสร็จภายใน 24 เดือน 

 
๔. เงื่อนไขการชําระหนี้ 
 ผู้กู้จะต้องชําระหนี้โดยสั่งจ่ายเช็คของผู้กู้หรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อถือได้ตามระยะเวลาการชําระหนี้ที่
กําหนดเต็มตามวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา 

 
๕. หลักประกันเงินกู้ 
 ๕.๑  วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าคุ้มวงเงินกู้ หรือบุคคลค้ํา
ประกันที่เชื่อถือได้ จํานวน ๒ คน หรือใช้ทั้งบุคคลและหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดยให้พิจารณาดูความเหมาะสม
จากบุคคลและหลักทรัพย์ที่ค้ําประกัน 
 ๕.2  วงเงินกู้เกิน 300,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าคุ้มวงเงินกู้ หรือบุคคลค้ําประกันที่
เชื่อถือได้จํานวน ๒ คน และหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าวงเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า 300,000 บาท มาค้ําประกัน
หนี้ 
 ๕.3  การคํ้าประกันด้วยบุคคล กําหนดให้ค้ําประกันได้ไม่เกิน  ๒ ราย ต่อผู้ค้ําประกัน ๑ คน 
กรณีที่เป็นแพปลาสามารถค้ําประกันบุคคลอ่ืนได้เกินกว่า  ๒ ราย แต่วงเงินค้ําประกันรวมกันต้องไม่เกิน ๑ ล้าน
บาท 
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 ๕.4  ในการพิจารณาหลักประกันเงินกู้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการให้
สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์เป็นผู้พิจารณา 
 
๖. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 
  6.๑  ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพประมงที่ทําประมงถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย ทะเบียน
เรือ อาชญาบัตร ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือเอกสารที่กรมประมงออกให้ 
 ๖.๒  ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง หรือสถาบันการประมง ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
  ๖.๓ ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการชําระหนี้โดยพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน 
ความสามารถในการหารายได้ และรวมถึงประวัติการชําระหนี้ 

 
๗. หลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ 
 7.1  กรณีบุคคลธรรมดา 
  ๗.1.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้  ผู้ค้ําประกันรวมทั้งคู่สมรส 
 ๗.1.๒  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ , ผู้ค้ําประกันรวมทั้งคู่สมรส 
 ๗.1.๓  สําเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ , ผู้ค้ําประกัน 
 ๗.1.๔  สําเนาใบหย่า หรือใบมรณะบัตร ในกรณีคู่สมรสแยกทางหรือเสียชีวิต 
 ๗.1.๕  สําเนาหลักฐานโฉนดที่ดินหรือ น.ส ๓ ก. ที่เสนอเป็นหลักประกันเงินกู้  

       (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน) 
  ๗.1.๖  กรณีสินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

- แผนงานหรือรายละเอียดการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 
- สําเนาใบอนุญาตเครื่องมือทําประมงของกรมประมง (อาชญาบัตร) หรือ

ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ มีช่ือผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ได้รับอนุญาต       
กรณีโอนหรือขายเรืออนุโลมให้เป็นชื่อของผู้ขายได้ หรือเอกสารที่กรมประมง
ออกให้ 

- สําเนาทะเบียนเรือไทย มีช่ือผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
 ๗.1.๗  กรณีผู้ขอสินเชื่อรายใหม่หรือผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อจากองค์การสะพานปลา ซึ่งสัญญา
สิ้นสุดลงแล้วเกิน 3 ปี ต้องมีเอกสารข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (Credit Bureau) 
 7.2  กรณนีิติบุคคุล 
  7.2.1  หนังสือบริคณห์สนธิ 
  7.2.2  หนังสือรับรอง 
  7.2.3  ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี) 
  7.2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม 
  7.2.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ 

หมายเหต ุกรณบีคุคลธรรมดา หลกัฐานสาํเนาทกุฉบบัเจ้าของต้องลงชื่อรบัรองสําเนาถูกต้อง 
    กรณีนติบิคุล เอกสารทัง้หมดต้องประทบัตราบรษิทัฯพร้อมทั้งผู้มีอํานาจลงนาม  
      ลงนามทกุฉบบั 
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๘.  อํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ 
       ให้คณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ ได้แก่ ผู้อํานวยการองค์การ
สะพานปลา หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา ดังนี้ 
  ๘.๑ วงเงินกู้ไม่เกิน 3๐๐,๐๐๐ บาท ให้รองผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนา
กิจการประมง เป็นผู้อนุมัติและเสนอผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาเพื่อทราบ 
   ๘.๒ วงเงินกู้เกิน 3๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาเป็นผู้อนุมัติ 
  8.3 การพิจารณาของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
๙.  อํานาจในการลงนามสั่งเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
  ให้หัวหน้าสํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อหรือผู้ที่ผู้ อํานวยการองค์การสะพานปลา
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในใบสั่งเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงต่อบริษัทหรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การสะพาน
ปลา  “ห้าม สั่งเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงหรือออกใบสั่งเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงก่อนที่จะได้รับเงิน
สมทบ” 
 
๑๐.  อํานาจการกําหนดระเบียบวิธีการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานสินเชื่อ 
      ๑๐.๑  ให้ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลามีอํานาจอนุมัติ/แก้ไข กําหนดระเบียบวิธีการ
ดําเนินงาน ,คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน , การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ 
      ๑๐.๒  เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้รองผู้อํานวยการด้านพัฒนากิจการประมงเป็นผู้มี
อํานาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของบริษัทหรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การสะพานปลา ตามความ
เหมาะสม ยกเว้นกรณีที่บริษัทหรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดตํ่ากว่าเดิม จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ โดย
ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาเป็นผู้อนุมัติ 

 
๑๑.  หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 การพิจารณาอัตราดอกเบี้ย ให้คณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 – 12.5 ต่อปีได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ 
  ๑๑.1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๙ ต่อปี กรณีลูกหนี้ที่ชําระหนี้ครบถ้วนตรงกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญา ๒ สัญญาติดต่อกัน โดยพิจารณาจากสัญญาฉบับสุดท้ายตามลําดับ  
   ๑๑.2  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๑๐ ต่อปี กรณีลูกหนี้ที่ชําระหนี้ครบถ้วนตรงกําหนดตามสัญญา 
๑ สัญญา โดยพิจารณาจากสัญญาฉบับสุดท้าย 
  ๑๑.3  กรณีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   11.3.1 ลูกหนี้รายใหม่ 
  11.3.2  ลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญา แต่ชําระหนี้ครบถ้วนตามกําหนดหรือ
   ก่อนกําหนด ระยะเวลาของสัญญา           
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   11.3.3  ลูกหนี้ที่ชําระหนี้ครบถ้วนภายหลังวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา 
   11.3.4  ลูกหนี้ไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้ แต่ชําระหนี้ครบถ้วนก่อนกําหนดระยะเวลา
              ของสัญญา และขอกู้ใหม่ในวงเงินเกินจากสัญญาเดิม 
  11.4  อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม  กรณีลูกหนี้ไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้แต่ชําระหนี้ครบถ้วน
ก่อนกําหนดระยะเวลาของสัญญา และขอกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกินจากสัญญาเดิม  
  11.5  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 หรือ 10 ต่อปี กรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยจนเป็นเหตุให้เรือเกิดความเสียหายไม่สามารถออกทําการประมงได้ ลูกหนี้ต้องนําเอกสารของเหตุ
ดังกล่าวมาแสดง หรือมีเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เกิดจากลูกหนี้   
 
๑๒. ขั้นตอนการให้สินเชื่อ 
       ๑๒.๑  การขอสินเชื่อที่สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ (แผนผัง 1 หน้า 9) 

๑๒.๑.๑  ผู้ขอสินเชื่อติดต่อและยื่นคําขอสินเชื่อ (สช.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
ต่อสํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ  

๑๒.๑.๒ สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อดําเนินการ ดังนี้ 
 - ลงทะเบียนคุม สช.๑  

- จัดทํา สช.๒ , สช.๒/๑ (สช 2/1 เฉพาะซ่อมแซมเรือฯ) 
- จัดเก็บเงินสมทบ กรณีสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
- นําเสนอคณะกรรมการสินเชื่อฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- จัดทํา สช.๓ เพื่อนําเสนอขออนุมัติสินเชื่อตามสายการบังคับบัญชา 

๑๒.๑.3  ผลการพิจารณาการขอสินเชื่อ 
 อนุมัติสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ 
 - ดําเนินการโทรสารสั่งสินค้าทันที 

- จัดทําสัญญาผ่านสํานักงานกฎหมายตรวจสอบสัญญาก่อนนําเสนอผู้
มีอํานาจลงนามสัญญา พร้อมทั้งจัดเก็บเช็คตามระยะเวลาการชําระ
หนี้ที่กําหนดในสัญญาของผู้กู้เต็มตามวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด 
รวมทั้งค่าธรรมเนียมการถอนเช็คต่างสาขา ค่าอากรแสตมป์  

- นําส่งเช็คที่ได้รับให้สํานักงานการเงินเพื่อนําเช็คเข้าบัญชีสินเชื่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ตามกําหนดในสัญญาต่อไป 

 อนุมัติสินเชื่อซ่อมแซมเรือประมง 
- จัดทําสัญญาผ่านสํานักงานกฎหมายตรวจสอบสัญญาก่อนนําเสนอผู้
มีอํานาจลงนามสัญญา  

- จัดส่งต๋ัวแลกเงินพร้อมจัดเก็บเช็คตามระยะเวลาการชําระหนี้ที่
กําหนดในสัญญาของผู้ กู้เต็มตามวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด 
รวมทั้งค่าธรรมเนียมการถอนเช็คต่างสาขา ค่าอากรแสตมป์  

- นําส่งเช็คที่ได้รับให้สํานักงานการเงินเพื่อนําเช็คเข้าบัญชีสินเชื่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ตามกําหนดในสัญญาต่อไป 

๑๒.๑ .4 กรณีไม่อนุมัติสินเชื่อหรือมีคําสั่งให้ไปดําเนินการอื่นเพิ่มเติม ให้
สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อเร่งดําเนินการตามคําสั่งโดยด่วน 
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       ๑๒.๒  การขอสินเชื่อที่สํานักงานสะพานปลา/สํานักงานท่าเทียบเรือประมง (แผนผัง 2 หน้า 10) 

๑๒.๒.๑ ผู้ขอสินเชื่อติดต่อและยื่นคําขอสินเชื่อ (สช.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
ต่อสํานักงานสะพานปลา/สํานักงานท่าเทียบเรือประมง  

๑๒.๒.๒  การขอสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์  
- ลงทะเบียนคุม สช.๑  
- จัดทํา สช.๒  
- จัดเก็บเงินสมทบ  
- จัดส่งเอกสาร สช.๑ , สช.๒ และใบเสร็จรับเงินสมทบทางโทรสาร
หรือทางระบบสารสนเทศ ให้สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ
ทันที และจัดส่งเอกสารประกอบการจัดทําสัญญาไปยังสํานักงาน
สินเชื่อและบริหารสินเชื่อภายหลัง 

การขอสินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง        
- ลงทะเบียนคุม สช.๑  
- จัดทํา สช.๒ , สช.๒/๑ 
- จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทําสัญญาไปยังสํานักงานสินเชื่อและ
บริหารสินเชื่อ     

๑๒.๒.๓  สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อดําเนินการ ดังนี้ 
 - ลงทะเบียนคุม สช.๑ 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู้ 
- นําเสนอคณะกรรมการสินเชื่อฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- จัดทํา สช.๓ เพื่อนําเสนอขออนุมัติสินเชื่อตามสายการบังคับบัญชา 

๑๒.๒.4 ผลการพิจารณาการขอสินเชื่อ 
 อนุมัติสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ 

- สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อโทรสารสั่งสินค้ากับบริษัทที่ขึ้น
ทะเบียนทันที พร้อมแจ้งสํานักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทราบ 

- สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อจัดทําสัญญาผ่านสํานักงาน
กฎหมายตรวจสอบสัญญา ก่อนนําเสนอผู้มีอํานาจลงนามสัญญา 

- สํานักงานสะพานปลา/ท่าเทียบเรือจัดเก็บเช็คตามระยะเวลาการ
ชําระหนี้ที่กําหนดในสัญญาของผู้กู้เต็มตามวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการถอนเช็คต่างสาขา ค่าอากรแสตมป์ 
และรายงานผลการจัดเก็บเช็คต่อองค์การสะพานปลา และนําเช็คเข้า
บัญชีสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ตามกําหนดในสัญญาต่อไป 

อนุมัติสินเชื่อซ่อมแซมเรือประมง 
- สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อจัดทําสัญญาผ่านสํานักงาน
กฎหมายตรวจสอบสัญญาก่อนนําเสนอผู้มีอํานาจลงนามสัญญา และ
จัดส่งเอกสารสัญญาพร้อมต๋ัวแลกเงินให้สํานักงานสะพานปลา/ท่า
เทียบเรือดําเนินการต่อไป  



[๗] 
 

- สํานักงานสะพานปลา/ท่าเทียบเรือจัดเก็บเช็คตามระยะเวลาการ
ชําระหนี้ที่กําหนดในสัญญาของผู้กู้เต็มตามวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการถอนเช็คต่างสาขา ค่าอากรแสตมป์ 
และรายงานผลการจัดเก็บเช็คต่อองค์การสะพานปลา และนําเช็คเข้า
บัญชีสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ตามกําหนดในสัญญาต่อไป 

๑๒.๒ .๖ กรณีไม่อนุมัติสินเชื่อหรือมีคําสั่งให้ไปดําเนินการอื่นเพิ่มเติม ให้
สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อเร่งดําเนินการตามคําสั่งโดยด่วน    
  

๑3. การจําหน่ายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสด 
  การจําหน่ายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสด จะจําหน่ายจากบริษัทที่ขึ้นทะเบียน
เป็นเงินสดกับองค์การสะพานปลา โดยลดราคาให้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของส่วนลดที่องค์การสะพานปลาได้รับ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง และบริษัทหรือผู้ที่ขึ้นทะเบียน โดยมีขั้นตอนการจําหน่าย
สินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสด ดังนี้ 
  ๑3.๑  กรณีซื้อเงินสดที่สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ  (แผนผัง 5 หน้า 13) 

๑3.๑.๑ ผู้ซื้อติดต่อและยื่นคําขอซื้อสินค้าเป็นเงินสด (สช.๔) และชําระค่าสินค้า 
เครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสดทั้งหมด ตลอดจนลงนามใน
เอกสารใบมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานการรับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประมงต่อสํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ   

๑3.๑.๒  สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ลงทะเบียน สช.๔ จัดทํา สช.๕ 
ก่อนนําเสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา    

๑3.๑.๓  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อส่งโทรสารสั่ง
สินค้าภายหลังจากได้รับเงินสดเรียบร้อยแล้ว 

๑3.๑.๔  กรณีไม่อนุมัติหรือมีคําสั่งให้ไปดําเนินการอื่นเพิ่มเติม ให้สํานักงาน
สินเชื่อและบริหารสินเชื่อเร่งดําเนินการตามคําสั่งโดยด่วน 

  ๑3.๒  กรณีการซื้อเงินสดที่สํานักงานสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง (แผนผัง 6 หน้า 14)  
๑3.๒.๑  ผู้ซื้อติดต่อและยื่นคําขอซื้อสินค้าเป็นเงินสด (สช.๔) และชําระค่าสินค้า

เครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสดทั้งหมด ตลอดจนลงนามใน
เอกสารใบมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานการรับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประมง ต่อสํานักงานสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง 

๑3.๒.๒  สํานักงานสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง ส่งเอกสารพร้อมส่ง     
ใบเสร็จรับเงิน ทางโทรสารต่อสํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ 
แล้วจึงจัดส่งเอกสารประกอบสมบูรณ์ครบถ้วนไปยังสํานักงาน 
สินเชื่อและบริหารสินเชื่อภายหลัง 

๑3.๒.๓  สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ลงทะเบียน สช.๔ จัดทํา สช.๕ 
ก่อนนําเสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา    

๑3.๒.๔ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อส่งโทรสาร
สั่งสินค้าทันที 



[๘] 
 

๑3.๒.๕ กรณีไม่อนุมัติหรือมีคําสั่งให้ไปดําเนินการอื่นเพิ่มเติม ให้สํานักงาน
สินเชื่อและบริหารสินเชื่อเร่งดําเนินการตามคําสั่งโดยด่วน 

 
๑4.  พื้นที่รับผิดชอบในการให้สินเชื่อ 
     -  สํานักงานสินเชื่อและธุรกิจและบริหารสินเชื่อ รับผิดชอบทุกพ้ืนที่ 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงตราด รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ชลบุรี 

 -  สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
 -  สํานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพร 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพร อําเภอหลังสวน 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
 -  สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง 
 -  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[๙] 
 

๑.  แผนผังการขอสินเชือ่ที่สํานักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานสนิเชื่อและ
บริหารสนิเชื่อ 



[๑๐] 
 

              ๒.  แผนผังการขอสินเชือ่ที่สํานักงานสะพานปลา/ท่าเทยีบเรอืประมง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสนิเชื่อและ
บริหารสนิเชื่อ



[๑๑] 
 

 
             ๓. แผนผังการจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ขอสินเชื่อหรือผู้ขายสินค้า (เครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง, 
ซ่อมแซมปรับปรุงเรือ) 

 
ประจําสํานกังานสินเชื่อและบรหิารสนิเชื่อ 

 
                                                        สํานักงานสินเชื่อ 
                                                      และบริหารสินเชื่อ 
 
           -  สําเนาแบบขออนุมัติการกู้เงิน (สช.๓) 
            -  สําเนาใบส่งของ/ใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 
            -  สําเนาหลักฐานการรับสินค้า 
            -  สําเนาใบมอบฉันทะให้ อสป. จ่ายเงินให้ผู้ขายสินค้า 
            -  สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน,สัญญาค้ําประกัน 
            -  สําเนาใบเสร็จรับเงินสมทบ (กรณีเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง) 
 
 

   สํานักงานบัญชี 
      

           -  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 
            -  จัดทําเอกสารประกอบการจ่ายเช็ค 
 

        ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน   
 ผู้มีอํานาจอนุมัติ                        
 และลงนามในเช็ค 

                
                 
ตรวจสอบใบสาํคัญ                               สํานักงานการเงิน 
จ่ายเช็คและลงนาม                               แผนกรับ-จ่ายเงิน 
ในเช็ค                     

      -  จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญจ่ายเช็ค   จ่ายเช็คหรือตั๋วแลกเงิน/ 

          -  เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินกู ้                      รับเช็ค กรณีซ่อมแซม 

 
               
 
 
 
 

 

ผู้ขาย , ผู้กู้ 



[๑๒] 
 

 
๔. แผนผังการจ่ายเงนิกู้ใหก้บัผู้ขอสินเชือ่ซ่อมแซมปรบัปรุงเรือ 
ประจําสํานกังานสะพานปลา/สาํนกังานทา่เทียบเรือประมง 

 
                                                        สํานักงานสินเชื่อ 
                                                      และบริหารสินเชื่อ 
 
           -  สําเนาแบบขออนุมัติการกู้เงิน (สช.๓) 
            -  สําเนาสัญญากู้ยืมเงิน,สัญญาค้ําประกัน   
 
 
 

   สํานักงานบัญชี 
      

           -  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 
            -  จัดทําเอกสารประกอบการจ่ายเช็ค 
 

        ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน       
 ผู้มีอํานาจอนุมัติ                        
 และลงนามในเช็ค 

                
                 
     ตรวจสอบใบสําคัญ                               สํานักงานการเงิน 
     จ่ายเช็คและลงนาม                               แผนกรับ-จ่ายเงิน 
     ในเช็ค                     

      -  จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญจ่ายเช็ค        จ่ายต๋ัวแลก
เงิน 

          -  เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินกู ้
          
 
 
          จ่ายต๋ัวแลกเงิน/ 
           รับเช็ค 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานสะพานปลา /  
สํานักงานท่าเทียบเรือประมง 

  ผู้ขอสินเชื่อ 



[๑๓] 
 

 
5. แผนผังการจําหนา่ยสนิค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสด 

สํานักงานสนิเชื่อและบรหิารสินเชื่อ 

                      

 
 

 

 

 

 
 

 

สํานักงานสนิเชื่อ
และบริหารสนิเชื่อ 

หัวหน้าสํานักงานสินเชื่อและบริหารสนิเชือ่

ผู้อํานวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 



[๑๔] 
 

 
๖. แผนผังการจําหนา่ยสนิค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเป็นเงินสด 

สํานักงานสะพานปลา/สาํนักงานท่าเทียบเรือประมง 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสนิเชื่อ
และบริหารสนิเชื่อ 

หัวหน้าสํานักงานสินเชื่อและบริหารสนิเชือ่

ผู้อํานวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด 



[๑๕] 
 

หลกัฐานการรบัเงนิกู้ (ตั๋วแลกเงนิ) 
โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 

 
      
 ทําที ่........................................................... 
           .......................................................... 

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

 ตามที่ผู้ กู้ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากองค์การสะพานปลา ผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการ
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมายฉบับลงวันที่.............เดือน.............................. 
พ.ศ. .................นั้น 
  ข้าพเจ้าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้ จํานวนเงิน..................................บาท โดยแคชเชียร์เช็ค/      
ต๋ัวแลกเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายานนาวา เลขที่.....................................ลงวันที่
.....................................เรียบร้อยแล้ว 

       ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้ 
               (...................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๖] 
 

รายการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 
 

ช่ือเรือ........................................ทะเบียนเรือ..........................................เจ้าของเรือ............................................ 
 
รายการซ่อมเรือ 
1. ค่าไม้ซ่อมเรือทั่วไปและคา่ไม้ซ่อมตัวเรือ     .................................... บาท 
2. ค่าแรงช่างไม้        .................................... บาท 
3. ค่าแรงช่างหมัน       .................................... บาท 
4. ค่าฉีดโฟม        .................................... บาท 
5. ค่าสีทาเรือ + น้ํามันสน                .................................... บาท 
6. ค่าแรงช่างทาสี       .................................... บาท 
7. ค่าคานเรือ        .................................... บาท 
8. ซ่อมเครื่องยนต์เรือ       .................................... บาท 
9. ........................................................     .................................... บาท 
10........................................................     .................................... บาท 
 
 
    รวมเป็นเงิน    ................................... บาท 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะรับผิดชอบตามระเบียบการขอสินเชื่อขององค์การสะพานปลาทุกประการ 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้ 
           (...................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗] 
 

การจําหน่ายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเปน็เงินสด 
 
     ใบมอบฉนัทะ 
              ทําที่ ............................................................... 
                                      ...............................................................
                                      ............................................................... 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า............................................................................................ผู้ซื้อ
สินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง ขอมอบฉันทะให้องค์การสะพานปลานําเงินค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทํา
ประมงจํานวน.............................บาท  (................................................................................................................)  
ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ฝากไว้กับองค์การสะพานปลา  เมื่อวันที่.............เดือน......................................พ.ศ. ............... 
ไปจ่ายให้กับ.....................................................................................................เป็นค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
ประเภท.....................................................................................และการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ให้สั่งจ่ายเช็ค 
ในนาม....................................................................................................ด้วย 

  เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบฉันทะจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

                   ลงชื่อ..........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                       (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

คําอนุมัต ิ
อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉนัทะนี้ได้ 

 ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติ 
          ตําแหน่ง.......................................................... 
          วันที่.................../...................../.....................  
 
 
 
 
 
 



[๑๘] 
 

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง  
 
     ใบมอบฉนัทะ 
               ทําที่ ............................................................. 
                                       ..............................................................
                                                .............................................................. 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า................................................................................................ผู้กู้ยืมเงิน
จากองค์การสะพานปลา ตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมายฉบับ
ลงวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............ขอมอบฉันทะให้องค์การสะพานปลานําเงินกู้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จํานวน..............................บาท (......................................................................................) 
และนําเงินสมทบจํานวน.........................................บาท (......................................................................................) 
ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ฝากไว้กับองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่................เดือน.....................................พ.ศ.................. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน....................................บาท (.........................................................................................) 
ไปจ่ายให้กับ.....................................................................................................เป็นค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
ประเภท.....................................................................................และการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ให้สั่งจ่ายเช็ค 
ในนาม....................................................................................................ด้วย 

 เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบฉันทะจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

                   ลงช่ือ..........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                       (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

คําอนุมัต ิ
อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉนัทะนี้ได้ 

 ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติ 
          ตําแหน่ง………………………………………………… 
          วันที่................./......................./...................  
 
 
 



[๑๙] 
 

การจําหน่ายสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์การประมงเปน็เงินสด 
 

หลักฐานการรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทําประมง 
 

               ทําที่.............................................................. 
                                                ..............................................................  
                                                .............................................................. 

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

  ข้าพเจ้า............................................................................ได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ทําประมง 
ประเภท..................................................................................ย่ีห้อ........................................................................ 
รุ่น.....................................................................................หมายเลขเครื่อง............................................................ 
เป็นมูลค่า..............................................บาท  (.....................................................................................................) 
ไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยข้าพเจ้าได้จ่ายเงินค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทําประมงไว้ให้องค์การสะพานปลา  เพื่อ
นําไปมอบแก่ผู้ขายเป็นเงิน …………………………………………………………บาท  
  เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน/เดือน/ปี  และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 

                   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ขอสินเชื่อ 
                       (........................................................................) 

        ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

        ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๐] 
 

สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง  
 

หลักฐานการรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทําประมง 
 

               ทําที่............................................................. 
                                                ............................................................. 
                                      ............................................................. 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................ได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ทําประมง 
ประเภท............................ย่ีห้อ...............................รุ่น..............................หมายเลขเครื่อง.....................................
เป็นมูลค่า................................บาท (...................................................................) ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยข้าพเจ้า
ได้จ่ายเงินสมทบไว้ให้องค์การสะพานปลาเพื ่อนําไปมอบแก่ผู ้ขายไว้เป็นเงิน……..……………..…………บาท
(.................................................................) และได้กู้ยืมเงินจากองค์การสะพานปลา เป็นเงิน.………………..…..บาท 
(................................................................) 
  เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน/เดือน/ปี  และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 

                   ลงชื่อ..........................................................................ผู้กู้ 
                       (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 

       ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๑] 
 

คําขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 
 

เลขที่คําขอ.................../....................     หน่วยงานรับคําขอ............................................ 
        วันที่รับเรื่อง.........../....................../.................. 
        ชื่อผู้ปฏิบัติงาน................................................. 
เรื่อง  ขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 
เรียน  ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
  ๑.  รายละเอียดการขอสินเชื่อ 
  ๑.๑  ชื่อผู้ขอสินเชื่อ...........................................................................................................อายุ.....................ป ี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

มีภูมิสําเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี..............ซอย....................................ถนน............................................... 
ตําบล........................................................อําเภอ........................................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์(บ้าน).......................................................มือถือ....................................................... 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  เลขที่.............................หมู่ท่ี...........ซอย...................................................   
ถนน......................................................ตําบล....................................................อําเภอ................................................................ 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 
  ๑.๒  มีความประสงค์จะขอสินเชื่อ 
         ๑.๒.๑  จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 
               (๑)  เครื่องมือประเภท..........................................ย่ีห้อ................................รุ่น............................... 
       ราคา..............................บาท เงินสมทบ.............................บาท วงเงินกู้............................บาท 
               (๒)  เครื่องมือประเภท........................................ .ย่ีห้อ................................รุ่น............................... 
       ราคา..............................บาท เงินสมทบ.............................บาท วงเงินกู้............................บาท 
               (๓)  เครื่องมือประเภท..........................................ย่ีห้อ................................รุ่น............................... 
       ราคา..............................บาท เงินสมทบ.............................บาท วงเงินกู้............................บาท 
      รวมมูลค่าเครื่องมืออุปกรณ์..................................บาท ขอจ่ายเงินสมทบ............................บาท 

    และขอสินเชื่อวงเงินกู้...........................................................บาท  อัตราดอกเบี้ย............%ต่อปี   
    ระยะเวลากู้...............ปี.....................เดือน 

          ๑.๒.๒  ซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ชื่อ............................................................................................. 
      หมายเลขทะเบียน..................................... ขอสินเชื่อวงเงินกู้..............................................บาท   
      อัตราดอกเบี้ย..................%ต่อปี  ระยะเวลากู้.................ปี.........................เดือน  ขอเบิกเงินกู้ 

   รวม..............งวด  จะทําการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงให้แล้วเสร็จภายใน........................วัน 
   นับแต่วันทําสัญญาและได้เสนอรายการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว 

    
  ๒.  ข้อมูลส่วนตัว 
  ๒.๑   สถานภาพ O  โสด     O   สมรส        O  หม้าย         ชื่อคู่สมรส.................................................. 
          จํานวนบุตร...........................คน จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ.........................คน 
  ๒.๒  รายได้  -  รายจ่าย 
          ๒.๒.๑  แหล่งที่มาของรายได้ 

(๑)  รายได้จากการทําประมงประเภท..........................................เดอืนละ.........................บาท 
(๒)  รายได้จากการทําธุรกิจแพปลาหรือซ้ือขายสัตว์น้ํา เดือนละ........................................บาท 
(๓) รายได้อื่น ๆ ได้แก่.................................................. เดือนละ........................................บาท 
(๔) รวมรายได้เดือนละ................................................................. บาท 

          ๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายท่ีสําคัญ 

             

แบบ สช.๑ 



[๒๒] 
 

       (๑)   ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการทําประมง เดือนละ..................................................................บาท 
    (๒)   ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เดือนละ...................................................................................บาท 
    (๓)   ค่าเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตร  เดือนละ....................................................................บาท 
    (๔)   ผ่อนชําระหนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เดือนละ............................................บาท 
    (๕)   รายจ่ายอื่น ๆ ........................................................เดือนละ........................................บาท 
    (๖)   รวมรายจ่ายเดือนละ.....................................................................บาท 

                                 ๒.๒.๓  ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายเดือนละ............................................บาท 
 ๒.๓ เคยได้รับสินเชื่อจากองค์การสะพานปลาประเภท...........................................................วงเงินสนิเชื่อที่ 
ได้รับประมาณ......................................................................บาท  ประวัติการชําระหนี้ท่ีผ่านมา................................................. 
 ๒.๔  ปัจจุบันมีภาระหนี้สินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (ระบุชื่อธนาคาร)..................................... 
.............................................................................................................  เป็นเงินประมาณ.......................................................บาท 
 
 ๓.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 ๓.๑ บ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นของ O ตนเอง    O   คู่สมรส    O บิดามารดา   O   อาศัยกับญาติ  
                                                              O   เช่า /เดือนละ.....................บาท อยู่อาศัยในท่ีอยู่ปัจจุบัน..................ป ี
 ๓.๒ ลักษณะทั่วไปของบ้านอยู่อาศัย (กรณีเป็นบ้านของตนเอง).................................................................. 
ปลูกสร้างบนที่ดินเนื้อที่.................ไร่..................งาน..................ตารางวา  ประเมินราคาบ้าน.............................................บาท 
ประเมินราคาที่ดิน......................................................บาท  ราคาประเมินบ้านและที่ดินรวม.................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O   ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 
 ๓.๓  แผนที่บ้านอยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อตามเอกสารแนบท้ายคําขอ 
 ๓.๔  รายการทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ขอสินเชื่อ 
        (๑)  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................มูลคา่..........................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O   ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 
        (๒)  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................มูลคา่..........................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O   ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 
 รวมมูลค่าทรัพย์สิน (รวมบ้านและที่ดินของตนเอง)..............................................................................บาท 
 
หมายเหตุ  ถ้าเป็นที่ดินให้ระบุหนังสือแสดงสิทธิและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน  สิ่งก่อสร้างให้ระบุเลขที่และที่ต้ัง เรือประมงให้
ระบุชื่อและหมายเลขทะเบียน  รถยนต์ให้ระบุย่ีห้อ หมายเลขทะเบียน อายุการใช้งาน 
 
 ๔.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน 
 ๔.๑  บุคคลค้ําประกัน........................คน   ได้แก่   (๑).................................................................................... 
(๒).........................................................................................  (๓)................................................................................................. 
 ๔.๒  หนังสือค้ําประกันของธนาคาร...........................................................สาขา............................................ 
จํานวนเงิน...................................................บาท 
 ๔.๓  จํานองที่ดินรวม.........................แปลง  โฉนดที่............................................เลขที่ดิน........................... 
ตําบล........................................................อําเภอ..............................................................จงัหวัด................................................. 
กรรมสิทธ์ิของ........................................................................  วงเงินจํานอง.........................................................................บาท 
 
 
 
 



[๒๓] 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ระบุในคําขอสินเชื่อนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้าได้รับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อขององค์การสะพานปลาทุกประการ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
                          ลงชื่อ.....................................................................ผู้ขอสินเชื่อ 
           (...................................................................)  
              วันที่................../........................../......................... 
 
หมายเหตุ  .................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

แผนทีบ่้านพักอาศยัของผู้ขอสินเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ.......................................................................ผู้ขอสินเชื่อ 
 
 



[๒๔] 
 

สําหรบัเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิาน 

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารการขอสินเชื่อครบถ้วนแล้ว พร้อมผู้ขอสนิเชื่อได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง 

2. ความเห็นต่อผู้ขอสินเชื่อ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ปฏิบัติงาน 

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

         ตําแหน่ง........................................................................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สําหรบัหวัหนา้สํานกังาน 

ความเห็นต่อผู้ขอสินเชื่อ......................................................................................................................................... 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่าย
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อไป 
 

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

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

         ตําแหน่ง........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๕] 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ําประกนั 
 

ผู้ค้ําประกันรายที่..................      วันที่ปฏิบัติงาน................................................ 
        ชื่อผู้ปฏิบัติงาน................................................. 
  ๑.  ชื่อ - ภูมิลําเนาผู้ค้ําประกัน 
  ๑.๑  ชื่อ............................................................................................................................อายุ.....................ป ี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

มีภูมิสําเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี..............ซอย....................................ถนน............................................... 
ตําบล........................................................อําเภอ........................................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์(บ้าน).......................................................มือถือ....................................................... 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  เลขที่.............................หมู่ท่ี...........ซอย...................................................   
ถนน......................................................ตําบล....................................................อําเภอ................................................................ 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 
  ๒.  ข้อมูลส่วนตัว 
  ๒.๑  สถานภาพ O  โสด     O   สมรส        O  หม้าย      ชื่อคู่สมรส..................................................... 
          จํานวนบุตร...........................คน จํานวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ.........................คน 
  ๒.๒  รายได้  -  รายจ่าย 
          ๒.๒.๑  แหล่งที่มาของรายได้ 

(๑)  อาชีพ.........................................................ชื่อตําแหน่งงาน................................................. 
มีรายได้เดือนละ........................................................บาท 

(๒) รายได้อื่น ๆ ได้แก่.................................................. เดือนละ...........................................บาท 
(๓) รวมรายได้เดือนละ................................................................. บาท 

          ๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายท่ีสําคัญ 
   (๑)  ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เดือนละ........................................................................................
บาท  

(๒) ค่าเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตร  เดือนละ.........................................................................
บาท 

(๓) ผ่อนชําระหนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เดือนละ.................................................
บาท 

(๔) รายจ่ายอื่น ๆ .................................................................เดือนละ.....................................
บาท 

(๕) รวมรายจ่ายเดือนละ.....................................................................บาท 
                                 ๒.๒.๓  ผู้ค้ําประกันมีรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายเดือนละ.....................................................บาท 
 ๒.๓   ปัจจุบันมีภาระหนี้สินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (ระบุชื่อธนาคาร)..................................... 
........................................................................................................  เป็นเงินประมาณ............................................................บาท 
 ๓.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 ๓.๑  บ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นของ  O ตนเอง    O   คู่สมรส     O   บิดามารดา   O     อาศัยกับญาติ  
                                                              O   เช่า /เดือนละ.....................บาท อยู่อาศัยในท่ีอยู่ปัจจุบัน..................ป ี
 ๓.๒  ลกัษณะทั่วไปของบ้านอยู่อาศัย (กรณีเป็นบ้านของตนเอง)................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
ปลูกสร้างบนที่ดินเนื้อที่.................ไร่..................งาน..................ตารางวา  ประเมินราคาบ้าน................................................บาท 
ประเมินราคาที่ดิน......................................................บาท ราคาประเมินบ้านและที่ดินรวม.....................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 

             

แบบ สช.๑/๑ 



[๒๖] 
 

 ๓.๓  รายการทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ค้ําประกัน 
        (๑)  ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................มูลค่า..................................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 
        (๒)  ...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................มูลคา่..................................................................บาท 
ภาระผูกพันต่าง ๆ   O ติดจํานอง      O   ปลอดจํานอง O   อื่น ๆ........................................................................................ 
 รวมมูลค่าทรัพย์สิน (รวมบ้านและที่ดินของตนเอง)...................................................................................บาท 
หมายเหตุ  ถ้าเป็นที่ดินให้ระบุหนังสือแสดงสิทธิและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน  สิ่งก่อสร้างให้ระบุชื่อและหมายเลขที่บ้าน  
รถยนต์ให้ระบุย่ีห้อ หมายเลขทะเบียน อายุการใช้งาน 
 
 ข้าพเจ้าขอยินยอมเป็นผู้ค้ําประกัน (นาย/นาง/นางสาว)  ............................................................................. 
ผู้ขอสินเชื่อจากองค์การสะพานปลา และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    
 
                          (ลงชื่อ.....................................................................) ผู้ค้ําประกัน 
        (...................................................................)  
               วันที่................../........................./......................... 
 
 

แผนทีบ่้านพักอาศยัของผู้ค้ําประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าํประกัน  
 
                                                       



[๒๗] 
 

สําหรบัเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิาน 

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารการค้ําประกันครบถ้วนแล้ว พร้อมผู้คํ้าประกนัได้ลงลายมือชือ่ต่อหน้าข้าพเจา้จริง   
2. ความเห็นต่อผู้ค้ําประกัน.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ปฏิบัติงาน 
          (.....................................................................) 
         ตําแหน่ง........................................................................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สําหรบัหวัหนา้สํานกังาน 
ความเห็นต่อผู้ค้ําประกัน....................................................................................................................................... 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการให้สินเชื่อและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหน่าย
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อไป 
 

      ลงชื่อ........................................................................ 
          (.....................................................................) 
         ตําแหน่ง........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๘] 
 

              เลขที่คําขอ............../.................... 
แบบวเิคราะหส์ินเชื่อ 

๑.  สรุปข้อมูลการขอสินเชื่อ 

 ๑.๑  ชื่อผู้ขอสินเชื่อ........................................................................................................................................................ 

 ๑.๒  รายละเอียดการขอสินเชื่อ 

        ๑.๒.๑  จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง 

(๑)   เครื่องมือประเภท...........................................ย่ีห้อ..........................................รุน่.............................. 

       ราคา............................บาท  เงินสมทบ.............................บาท วงเงินกู้....................................บาท 

 (๒)   เครื่องมือประเภท..........................................ย่ีห้อ.........................................รุน่.............................. 

       ราคา............................บาท  เงินสมทบ..............................บาท วงเงินกู้...................................บาท 

 (๓)   เครื่องมือประเภท..........................................ย่ีห้อ..........................................รุน่.............................. 

       ราคา............................บาท  เงินสมทบ...............................บาท วงเงินกู้..................................บาท 

       รวมมูลค่าเครื่องมือ........................บาท เงินสมทบ.........................บาท วงเงนิให้กู้...................บาท 

         ๑.๒.๒  ซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ชื่อ............................................................................................................. 

                              หมายเลขทะเบียน................................... วงเงินให้กู้.........................................................................บาท  

 มีรายละเอียดในการซ่อมแซมปรับปรุงเรือ ดังนี้ 

   ................................................................................................................................................................. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ๑.๓  หลักประกัน 

 ๑.๓.๑  บุคคลค้าํประกัน 

 (๑)  ............................................................................................................................................................. 

 (๒)  ............................................................................................................................................................. 

 ๑.๓.๒  หลักทรัพย์ค้ําประกันอื่น........................................................................................................................... 

                   ................................................................................................................................................................ 

 
 

๒.  สรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขอสินเชื่อ 
 ๒.๑  ความซ่ือสัตย์สุจริต    O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี      O   ดีมาก 
 ๒.๒  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ   O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี      O   ดีมาก 
 ๒.๓  อุปนิสัย     O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี       O   ดีมาก 
 ๒.๔  ความสามารถในการประกอบอาชีพ  O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี      O   ดีมาก 
 ๒.๕  รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย   O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี            O   ดีมาก 
 ๒.๖  ความสามารถในการเก็บออมและสะสมทรัพย์สิน O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี     O   ดีมาก 
 ๒.๗  ภาระหนี้สิน     O    ไม่มี    O   น้อย     O ปานกลาง    O   มาก 
 ๒.๘  หลักประกัน(ทรัพย์สิน/ผู้ค้ําประกัน)  O    ไม่ดี    O   พอใช้    O   ดี      O   ดีมาก 

แบบ สช.๒ 



[๒๙] 
 

๓.  ความเห็นของผู้ปฏิบัติงานสินเชื่อ 
 O เห็นควรให้กู้ วงเงินกู้.............................................................................................................................................บาท   
                เงินสมทบ......................................บาท  อัตราดอกเบี้ย....................%ต่อปี ระยะเวลากู้..............ปี..................เดือน 
 O เห็นควรให้สินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง วงเงินกู้..................................................................................บาท 
    อัตราดอกเบี้ย............%ต่อป ีระยะเวลากู้..............ปี..................เดือน 
 O ไม่เห็นควรให้กู้/ให้สินเชื่อ 
 O อื่น ๆ   ...................................................................................................................................... 

  เนื่องจาก....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................       
 
 ลงชื่อ....................................................... ตําแหน่ง............................... 
      (........................................................)         
          วันที่................./.................../.................. 
 
        ๔.  ความเห็นหัวหน้าสํานักงานสินเชื่อ/สํานักงานสะพานปลา/สํานักงานท่าเทียบเรือประมง 
 O เห็นควรให้กู้ วงเงินกู้..........................................................................................................................................บาท   
                เงินสมทบ.........................................บาท  อัตราดอกเบี้ย............%ต่อปี ระยะเวลากู้..............ปี....................เดือน 
 O เห็นควรให้สินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง วงเงินกู้..............................................................................บาท 
    อัตราดอกเบี้ย............%ต่อป ีระยะเวลากู้..............ปี..................เดือน 
 O ไม่เห็นควรให้กู้/ให้สินเชื่อ 
 O อื่น ๆ...................................................................................................................................... 
  เนื่องจาก......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
  
         ลงชื่อ............................................................ ตําแหน่ง...............................      
       (............................................................)         
          วันที่................../.................../..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[๓๐] 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
เพื่อการให้สินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 

 
วันที่...........................  ผู้ขอ.....................................................................................  อาย.ุ............ ปี 

จํานวนเงินกู้...................................... บาท   อัตราดอกเบี้ย........................... ต่อปี 
 

เกณฑ์พิจารณา ข้อที ่ รายการ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

คณุสมบตัิเรือ 
50 คะแนน 

1 มูลค่าเรือในปัจจุบัน (เป็นมูลค่า ณ ขณะที่ยังไม่รับการซ่อมแซม) 
มูลค่าเรือคิดเป็นกี่เท่าของจํานวนเงินกู้  :    3.01 – 4.00 เท่า 

                                  4.01 – 5.00 เท่า 
                                  5.01 – 6.00 เท่า 
                                  6.01 – 7.00 เท่า 
                                  7.01 – 8.00 เท่า 

 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 

2 อายุการใช้งานหลังซ่อมแซม (ต้องเหลืออายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
อายุงานที่แหลืออยู่ :     2.01 – 3.00 ปี 
                             3.01 – 4.00 ป ี
                             4.01 – 5.00 ป ี
                             5.01 – 6.00 ป ี
                             6.01 – 7.00 ป ี
 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 

3 ศักยภาพเรือในการใช้งานเพื่อนสร้างรายได้ต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จา่ยใดๆ) 
มีรายได้จากการทําประมง มากกว่าค่างวดผ่อนชําระต่อเดือน 1 – 3 เท่า 
                                                                         4 – 5 เท่า 
                                                                         6 – 7 เท่า 
                                                                         8 – 9 เท่า 
   มากกว่า 10 เท่าขึ้นไป 
 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 

4 มูลค่าความเสียหายท่ีต้องการซ่อมแซม (เปรียบเทียบกับจํานวนเงินกู้) 
ค่าซ่อมแซมคิดเป็นกี่เท่าของจํานวนเงินกู้  :    1.01 – 1.50 เท่า 
 1.51 – 2.00 เท่า 
                                                       2.01 – 2.50 เท่า 
                                                       2.51 – 3.00 เท่า 
                                                       3.01 – 3.50 เท่า 
 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 

รวม  
 
 
 
 

แบบ สช.2/1 



[๓๑] 
 

 

เกณฑ์พิจารณา ข้อที ่ รายการ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ผู้ขอสินเชื่อ 
50 คะแนน 

5 อายุผู้ขอสินเชื่อ (ต้องอยู่ระหว่าง 31 – 55 ปี) 
มีทายาทผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้กู้ร่วม หรือผู้ขอสินเชื่อมีอายุ            :   31 – 55 ปี 
ไม่มีทายาทผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ขอสินเชื่อ ไม่ได้อยู่อายุระหว่าง  
                                                                            :    31 - 55 ปี 
 

 
5 
 

0 

 

6 อายุงานเป็นชาวประมง (ต้องมีประสบการณ์งานประมงไม่น้อยกว่า 2 ปี 
อายุงานประมง  :    2.01 – 3.00 ปี 
                         3.01 – 4.00 ปี 
                         4.01 – 5.00 ปี 
                         5.01 – 6.00 ปี 
                         6.01 – 7.00 ปี 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

7 รายได้จากแหล่งอื่นๆ หรือรายไดจากสมาชิกในครอบครัว (สามี /ภรรยา และบุตร) 
รายได้อื่นๆ คิดเป็นกี่เท่าของจํานวนเงินผ่อน  :   1.01 – 2.00 เท่า 
 2.01 – 3.00 เท่า 
 3.01 – 4.00 เท่า 
 4.01 – 5.00 เท่า 
                                                          5.01 – 6.00 เท่า 
 

 
2 
4 
6 
8 

10 

 

8 
 

 

ประวัติการขอสินเชื่อจาก อสป. 
ไม่เคยขอสินเชื่อจาก อสป. 
เคยขอสินเชื่อ จาก อสป. และได้รับอนุมัติสินเป็นเงิน................................... บาท 
เคยขอสินเชื่อ อสป. แต่ไม้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจาก ............................... 
 

 
2 
4 
0 

 

9 
 

ประวัติการผ่อนชําระสินเชื่อกับ อสป. 
    9.1  ชําระหนี้ตามตารางสัญญา 
    9.2  ชําระหนี้ไม่เป็นไปตามตารางสัญญา 
 

 
6 
2 

 

10 
 

ภาระหนี้สินกับแหล่งอื่นๆ 
ไม่มี ภาระหนี้สินใดๆ จากแหล่งอื่นๆ หรือมีภาระหนี้สินที่น้อยกว่าเงินกู้ครั้งนี ้
มี ภาระหนี้สินมากว่าเงินกู้ครั้งนี ้
 

 
5 
0 

 

11 
 
 

ข้อมูลด้านเครดิต 
ไม่มี ประวัติเสียหายจากแหล่งข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) 
มี ประวัติเสียหายจากแหล่งข้อมูลเครดิต 
 

 
5 
0 

 

รวม  
 
 
 



[๓๒] 
 

เกณฑ์พิจารณา ข้อที ่ รายการ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

หลกัประกนั 
20 คะแนน 

12 บุคคลค้ําประกัน 2 คนๆ ละ 5 คะแนน เมื่อมีคุณสมบัติตามกําหนด 
หมายเหตุ  
ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป และมีรายได้ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 20,000 บาท หรือ 
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีรายได้ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 25,0000 บาท 
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13 หลักทรัพย์ชองขาวประมง (ผู้กู้) 
13.1  ไม่มีบ้าน และที่ดินเป็นของตนเอง 
13.2  มีบ้าน แต่ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
13.3  ไม่มีบ้าน แต่มีท่ีดินของตนเอง ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่าเงินกู้ 2 เท่าขึ้นไป 
13.4  มีบ้าน และที่ดินเป็นของตนเอง มากกว่าเงินกู้ 2 เท่า 
13.5  มีบ้าน และที่ดินเป็นของตนเอง มากกว่าเงินกู้ 3 เท่า 
13.6  มีบ้าน และที่ดินเปน็ของตนเอง มากกว่าเงินกู้ 3 เท่าขึ้นไป 
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 รวม   

                                                                                                รวมทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ 1. ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีคะแนนรวมทั้งสิ้นไมตํ่่ากว่า 70 คะแนน จึงผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
  2. ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นลูกหนี้เกา่และเป็นลูกหนี้ NPL ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
 
 
                         ( )  ผ่าน คะแนนที่ได้ ............. คะแนน 

   ( )  ไม่ผ่าน 

 
 
          ลงชื่อ........................................................ ผู้ประเมิน 

              (........................................................) 
                  ตําแหน่ง .................................................. 

                  วันที่ ................ / ............... / ................ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



[๓๓] 
 

เลขที่ใบคําขอ.................../....................  

แบบอนุมัติสนิเชื่อ 
เสนอ  หส.สช. 

๑. (หน่วยงานรับคําขอ)…………………………………………………………..………………ได้ส่งคาํขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริม 

อาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๑  จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมง มูลค่าสินเชื่อรวม.......................................................................................บาท  
จ่ายเงินสมทบ..............................................................บาท  วงเงินกู้.......................................................................................บาท 
 ๑.๒  สินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง     วงเงินกู้.......................................................................................บาท 
 
 ๒.  หลักประกัน 
 ๒.๑ บุคคลค้าํประกัน ได้แก่ (๑)  ..................................................................................................................................... 
 (๒)....................................................................................................(๓).......................................................................................... 
            ๒.๒ หลักประกันอื่น ๆ...................................................................................................................................................... 
 
 ๓.  ความเห็นของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานรับคําขอ 
 O เห็นควรอนุมัติให้กู้   วงเงินกู้......................................................................................................บาท   
               เงินสมทบ.........................................บาท  อัตราดอกเบี้ย............%ต่อปี ระยะเวลากู้..............ปี...................เดือน 
 O เห็นควรให้สินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง วงเงินกู้...................................................................บาท 
    อัตราดอกเบี้ย...........................%ต่อปี ระยะเวลากู้.........................ปี............................เดือน 
 O ไม่เห็นควรอนุมัติให้กู้/ให้สินเชื่อ 
 O อื่น ๆ...................................................................................................................................... 
  เนื่องจาก......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 ๔.  พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 
 O เห็นควรอนุมัติให้กู้ วงเงินกู้......................................................................................................บาท   
               เงินสมทบ.........................................บาท  อัตราดอกเบี้ย............%ต่อปี ระยะเวลากู้..............ปี...................เดือน 
 O เห็นควรให้สินเชื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือประมง วงเงินกู้...................................................................บาท 
    อัตราดอกเบี้ย..........................%ต่อปี ระยะเวลากู้.........................ปี............................เดือน 
 O ไม่เห็นควรอนุมัติให้กู้/ให้สินเชื่อ 
 O อื่น ๆ...................................................................................................................................... 
  เนื่องจาก......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

   ลงชื่อ................................................ตําแหน่ง................................. 
                                 (................................................)    
  วันที่.............../................../................. 
 

แบบ สช.๓ 



[๓๔] 
 

เสนอ  ผฝ.สบ. 
 O เห็นควรอนุมัติให้สินเชื่อ/ให้กู้ O ไม่เห็นควรอนุมัติให้สินเชื่อ/ให้กู้   O  อื่น ๆ......................................... 

เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ................................................................... หส.สช. 
                      (..................................................................)  
                        ................../......................../.................... 
 
เสนอ  รผอ.พกป. 
 ....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
  
 ลงชื่อ................................................................... ผฝ.สบ. 
                     (...................................................................)  
                                            ................./........................../...................... 
คําสั่ง........................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ...................................................................รผอ.พกป./ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
           (.................................................................)  
                                  ................./......................./...................... 
 
เสนอ  ผออ. 

....................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ...................................................................รผอ.พกป./ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
           (.................................................................)  
                                  ................./......................../...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓๕] 
 

ลําดับท่ีใบคําขอ........../........../..........        
 

หน่วยงานรับคําขอ................................... 
 

คําขอซื้อเครื่องมืออุปกรณท์าํประมงเปน็เงนิสด 
 
      วันที่............ เดือน................................ พ.ศ................. 
 
เรื่อง  ขอซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงเป็นเงินสดในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 
เรียน  ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
 ๑.  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี............... 
ถนน.............................ซอย.................................ตําบล...............................อําเภอ.............................จงัหวัด........................... 
โทรศัพท์(บ้าน).................................มือถือ............................................ 
 
 ๒.  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงเป็นเงินสดตามรายการต่อไปนี้ 
  ๒.๑ เครื่องมือประเภท............................................ย่ีห้อ......................รุ่น.............................. 
        ราคา........................................บาท 
  ๒.๒ เครื่องมือประเภท............................................ย่ีห้อ......................รุ่น.............................. 
        ราคา........................................บาท  
  ๒.๓ เครื่องมือประเภท............................................ย่ีห้อ......................รุ่น.............................. 
        ราคา...........................บาท  
  รวมเป็นมูลค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ทําประมงทั้งสิ้น .................................................................... บาท 
  ( .............................................................................................................. ) 
 
 ๓.  เมื่อองค์การสะพานปลาอนุมัติแล้ว  ขอให้จัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงข้างต้นไปที่
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบและเงื่อนไขการปฏิบัติสําหรับการขอซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงเป็นเงินสดครั้งนี้แลว้  
จึงได้ย่ืนความจํานงต่อองค์การสะพานปลาไว้เป็นหลักฐาน  และโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)....................................................... 
            (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 

แบบ สช.4 



[๓๖] 
 

โครงการที่..........ลําดับท่ี......../.........../...........       
 

แบบขออนุมัตซิื้อเครื่องมืออปุกรณท์าํประมงเป็นเงนิสด 
เสนอ  หส.สช. 

 ๑. ชื่อผู้ย่ืนคําขอ....................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี............ 
ถนน................................ตําบล..............................อําเภอ...............................จงัหวัด.............................................................. 

 ๒. ขอซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงเป็นเงินสดตามรายการต่อไปนี้ 
      ๒.๑  เครื่องมือประเภท............................................ย่ีห้อ................................รุ่น.............................. 
ราคา...................................................บาท  

      ๒.๒  เครื่องมือประเภท............................................ย่ีห้อ................................รุ่น.............................. 
ราคา...................................................บาท       

     ๒.๓ เครื่องมือประเภท.............................................ย่ีห้อ................................รุ่น.............................. 
ราคา...................................................บาท  

สรุปรวมมูลค่าเครื่องมือข้อ ๒.๑ – ๒.๓ จํานวน..............................บาท (................................................................................) 
 
       ลงชื่อ......................................................... 
             (........................................................) 
       ตําแหน่ง..................................................... 
                                                                                               ............./..................../............. 
เสนอ  ผฝ.สบ. / รผอ.พกป. 

 เห็นควรอนุมัติให้ซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทําประมงเป็นเงินสดได้เนื่องจาก ................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ...................................................... หส.สช. 
                             ............/............/............. 
 
       ลงชื่อ...................................................... ผฝ.สบ. 
                             .........../............./............. 
คําสั่ง 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก  ................................................................................................................................ 
   อื่นๆ  ....................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ.......................................................  รผอ.พกป. 
                                                                                                  ........../......../............ 
 
เสนอ ผออ. .................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ........................................................  ผออ. 
                   ............./............../............. 

แบบ สช.5 



 

 

   

 
สัญญากู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 

 สัญญานี้ท าขึ้นท่ีองค์การสะพานปลา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี................................................ 

ระหว่างองค์การสะพานปลา  โดย.............................................................................................................. 

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  149 ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปใน 

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  ฝ่ายหนึ่งกับ...........................................................................อายุ.................ปี 

บัตรประชาชนเลขที…่…………..........…………………………อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ท่ี............... 

ถนน.....................................ต าบล..........…….............................อ าเภอ...........................................……..... 

จังหวัด..........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู”้  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสอง 

ฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.  ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้  และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้รวมเป็นเงินจ านวน....……......... 

...............................................................บาท  (............………………………………........................................)   

เพื่อน าไปซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง  ชื่อ................................................………...................................... 

ทะเบียนเรือหมายเลข..........................................................และผู้กู้ขอแบ่งรับเงินกู้เป็น………(………) งวด   

ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงิน (ผนวก  1) ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 2.  ผู้กู้สัญญาว่าจะน าสินเชื่อท่ีได้รับจากผู้ให้กู้ตามสัญญานี้ไปใช้ให้ถูกต้องตาม 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมายโดยจะ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงิน  มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้กู้
ปฏิบัติผิดสัญญา 

  ข้อ 3.  ผู้กู้ยินยอมช าระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ.....………...  

(……………………………………………..) ต่อปี   

ข้อ 4.  ผู้ให้กู้ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้……......…..วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้กู้ได้รับ 

เงินกู้งวดสุดท้าย  ผู้กู้ต้องช าระคืนเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด...........ปี............เดือน 

นับถัดจากวันสิ้นสุดการปลอดช าระหนี้  โดยจะช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้  

เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ตามบัญชีก าหนดช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย  ท่ีท้ังสองฝ่ายจะได้จัดท าขึ้นใน 

วันท่ีผู้กู้ได้รับเงินงวดสุดท้าย และน ามาเป็นผนวก 2 แนบท้ายสัญญาโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

สินเชื่อประเภทซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง 

เลขที่สัญญา................................................. 

องค์การ ลงนาม.................................................. 

ผู้กู้       ลงนาม.................................................. 
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  ข้อ 5.  ถ้าผู้กูไ้ม่ช าระหนี้เงนิตน้และดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งคืนใหแ้ก่ผู้ให้กู้ตามที่ก าหนดไว้ 

ในสัญญานี้   ผู้กู้จะตอ้งเสียดอกเบี้ยในจ านวนตน้เงนิเฉพาะงวดที่ผดินดัค้างช าระใหแ้ก่ผู้ให้กูเ้พิ่มขึน้เปน็ 

ร้อยละ 15 (สิบหา้) ต่อปนีบัแต่วนัผิดนัดค้างช าระจนกว่าจะช าระหนีด้ังกล่าวให้แกผู่้ให้กู้ครบถว้น  

ทั้งนี้ไม่เปน็การตดัสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและเรียกให้ผูกู้้ช าระหนี้เงนิกู้ 

พร้อมดอกเบี้ยทีค่้างช าระทัง้หมดคนืทันที 

  ข้อ 6.  ผู้กู้สัญญาว่าจะไม่ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จ านองหรือกระท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เรือประมงที่ได้ซอ่มแซมปรบัปรุงดว้ยเงนิกู้ตามสญัญานี ้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปน็หนังสือจากผู้ให้ 

กู้ก่อน 

  ข้อ 7.  ในวันท าสัญญานี้ผู้กู้จะต้องจัดหาหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้  มาให้แก่ผู้ให้กู้เพือ่เป็นหลักประกันการปฏบิตัิตามสัญญา 

ก. จ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือที่เป็นกรรมสิทธิ ์

ของผู้อืน่ที่ยินยอมน ามาจ านองค้ าประกันหนี้เงินกูข้องผูกู้้ตามสัญญานี้ 

ข. จ านองเรือประมง  พร้อมเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์  ซึง่เป็นกรรมสิทธิข์องผู้กูห้รอื 

ที่เป็นกรรมสิทธิข์องผู้อืน่ที่ยนิยอมน ามาจ านอง 

ค. ให้มีบุคคลค้ าประกันซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ของผู้ให้กู้จ านวนสองคน  มาท าสัญญา  

ค้ าประกนัเงนิกูต้ามสญัญานี ้

  ข้อ  8.  หลักประกันที่ผู้กู้น ามามอบไว้ตามข้อ  7  ผู้ให้กู้จะถอนจ านองหรือคืนให้ หรือ  

ผู้ค้ าประกันหลดุพ้นจากความรับผดิ  เมื่อผูกู้้พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญานีแ้ล้ว 

ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หรือบคุคลที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้ใหกู้้เข้าท าการตรวจตราเรือประมง 

และวัสดุอปุกรณท์ี่ใช้ในการติดตั้งทีไ่ดด้ าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและ/หรือจดัซื้อมาดว้ยเงนิกูต้ามสญัญา 

นี้ได้ทุกเวลา  โดยผู้กูต้้องอ านวยความสะดวกและชว่ยเหลือตามสมควร 

  ข้อ 9.  ถ้าผู้กูป้ระพฤติผดิสญัญานี้ข้อใดข้อหนึง่  ผู้ให้กูม้ีสิทธิบอกเลิกสญัญา และเรียกเงนิกู้ 

พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างช าระทั้งหมดคืนได้ทันทีแม้หนี้จะยังไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญา และผู้กู้ยินยอมให้ 

ผู้ให้กู้คดิดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  ของเงินที่ค้างช าระทั้งหมดนับแต่วนัที่ผู้ให้กู้ใช้สิทธิบอก 

เลิกสัญญาจนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ครบถ้วน 

  ข้อ 10.  บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้กู้ที่สง่ไปยงัสถานที่ทีร่ะบไุวว้่า 

เป็นที่อยู่ของผู้กู้ข้างตน้ หรือต าบลที่อยู่ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลง  โดยส่งเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

ไม่ว่าจะถึงตัวหรือไมถ่ึงตวั และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มผีู้ใดรับไวก้็ตาม หรือสง่ไม่ไดเ้พราะผู้กู้ย้ายสถานท่ี 
 



 

 

   

3 
 

อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หรือต าบลสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้ ผู้กู้ยินยอม 

ผูกพันให้ถือว่าหนังสอื จดหมาย ค าบอกกล่าวนั้นได้สง่ให้ผู้กู้โดยชอบแลว้ 

 ข้อ 11.  ในกรณีผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้กู้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดนัดผิดสัญญา 

ให้แก่ผู้ให้กู ้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี และบังคบัช าระหนี้เงินกูต้ามสัญญานี ้

จนเตม็จ านวนทุกประการ 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกนัคู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้กู ้

       (องค์การสะพานปลา โดย                                         ) 
 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้กู้ 

    (                                                   ) 
 

    ลงชื่อ...................................................................คู่สมรสผูกู้้ให้ความยินยอม 

             (                                                           ) 
 

    ลงชื่อ...................................................................พยาน 

             (                                                           ) 
 

    ลงชื่อ...................................................................พยาน 

             (                                                           ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

บันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงิน 

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 

 

       ท าที่องคก์ารสะพานปลา 149  ถนนเจริญกรุง 

       แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 

 

     วันที.่.................เดือน.......................................พ.ศ....................... 

 

  ตามที่ผูกู้ ้ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากองคก์ารสะพานปลา  ผู้ให้กูต้ามสญัญากู้ยืมเงนิโครงการ 

สินเชื่อเพื่อสง่เสรมิอาชีพการประมงอย่างถกูกฎหมาย ฉบับลงวันที.่......เดือน......................พ.ศ.................. นั้น 

ข้าพเจ้าผู้กูข้อแบ่งการรบัเงนิกู้จากผู้ให้กู้ เป็นงวด ๆ ตามข้อ 1 ของสญัญากู้ยืมเงนิฉบับดังกล่าว ดงัตอ่ไปนี้ 

  งวดที่ 1.  วันที่…….เดอืน…………..……..พ.ศ…..….....ขอรบัเงินจ านวน................................บาท 

(.................................…................................) เพื่อด าเนนิการ........................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

ให้แล้วเสร็จภายใน.............................วัน 

  งวดที่ 2.  วันที่…….เดอืน…………..……..พ.ศ….......…ขอรบัเงินจ านวน................................บาท   

(.................................…................................) เพื่อด าเนนิการ.......................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

ให้แล้วเสร็จภายใน.............................วัน 

  งวดที่ 3.  วันที่…….เดอืน…………..……..พ.ศ…..….....ขอรบัเงินจ านวน................................บาท   

(.................................…................................) เพื่อด าเนนิการ........................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

ให้แล้วเสร็จภายใน.............................วัน 
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  ถ้าข้าพเจ้าผู้กู้ไม่ท าการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงตามแผนและรายละเอียดการซ่อมแซม 

ปรับปรุงเรือประมงที่ได้ยื่นไวก้ับผู้ให้กู้ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนดระยะเวลาในแต่ละงวด  หรือไม่มารับเงินกู้ 

งวดหนึง่งวดใดตามงวดทีก่ าหนดไว้ตามบนัทึกฉบับนี้ โดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งให้ผู้ใหกู้ท้ราบ  หรือไม่ปฏิบตัิ 

ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวต้ามบันทกึฉบับนีแ้ลว้  ให้ถือวา่ผู้กู้ผิดสญัญากู้ยืมเงนิในข้อสาระส าคัญ  และผู้กู้ 

ยินยอมให้ผู้ใหกู้้บังคับช าระหนี้ทั้งหมดคนืได้ทันท ี

  ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินโครงการสนิเชือ่เพื่อส่งเสริมอาชพีการ
ประมงอย่างถูกกฎหมายฉบับลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ...................ด้วย คู่สัญญาได้ 

อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้กู ้

    (องคก์ารสะพานปลาโดย..................................................................) 

 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้กู้ 

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

 

    ลงชื่อ...................................................................คู่สมรสผูกู้้ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

    ลงชื่อ....................................................................พยาน 

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

 

    ลงชื่อ....................................................................พยาน 

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

ผนวก 1 
 



 

 

   

 
 
 

     

 
ผนวก 2 

      
บัญชีก าหนดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถกูกฎหมาย 

ฉบับลงวันที่...............................................เลขที่สญัญา............................................... 

      วันที…่…......เดือน……….………………พ.ศ……..…… 
 

 
ผู้กู้สัญญาช าระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยใหแ้ก่ผู้ใหกู้้เปน็รายงวดรวม.............................งวด 

ตามก าหนดดังต่อไปนี ้ เริ่มคดิดอกเบี้ยวันที ่
  

  
(ดอกเบี้ยเริม่คดิตั้งแต่วนัที่ผูกู้้ไดร้ับเงินกู้) 

 
      

  

ก าหนดช าระเงินใน
วันท่ี ช าระคืนเงินต้น 

ช าระ
ดอกเบี้ย รวมเงินต้นและ ยอดเงินต้น 

ล าดับ (ว/ด/ป) (บาท) (บาท) ดอกเบี้ย คงเหลือ 
        (บาท) (บาท) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

  18 
 

        



 

 

   

 
ผนวก 2 

    2 

      

  

ก าหนดช าระเงินใน
วันท่ี 

ช าระคืนเงิน
ต้น ช าระดอกเบี้ย รวมเงินต้นและ ยอดเงินต้น 

ล าดับ (ว/ด/ป) (บาท) (บาท) ดอกเบี้ย คงเหลือ 
        (บาท) (บาท) 

19           
20           
21           
22           
23           
24           

      

      

 
                  ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้กู ้

 

 
         ( องค์การสะพานปลาโดย...............................................................) 

 

      

 
                  ลงชื่อ..................................................................ผู้กู ้

 

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

 

      

 
                 ลงชื่อ...................................................................คู่สมรสผู้กู้ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

      

 
                   ลงชื่อ....................................................................พยาน 

 

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

 

      

 
                   ลงชื่อ....................................................................พยาน 

 

 

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

 

 
  

 



                          สินเชื่อประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมง 

                             เลขที่สัญญำ................................................ 

สัญญากู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 
 

 สัญญำนี้ท ำขึ้นที่องค์กำรสะพำนปลำ กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ ...................................................................... 

ระหว่ำงองค์กำรสะพำนปลำโดย........................................................ ............................ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ 

ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่   149   ถนนเจริญกรุง  แขวงยำนนำวำ   เขตสำทร   กรุงเทพมหำนคร  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ 

เรียกว่ำ “ องค์กำร ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ.................................................................................................อำยุ..........................ป ี

อยู่บ้ำนเลขท่ี........................................หมู่ที.่.................ถนน........................................ต ำบล........................................... 

อ ำเภอ.............................................................จังหวัด.............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ 

“ ผู้กู้ ”  อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. องค์กำรตกลงให้กู้ และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจำกองค์กำร รวมเป็นเงินจ ำนวน............................................... 

........................บำท  (.........................................................................................................................)   เพ่ือน ำไปจัดซื้อ 

เครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงประเภท................................................................................................................................. 

 ข้อ 2. กำรซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงตำมสัญญำ   ข้อ 1.   ผู้กู้จะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงจำก 

ผู้ขำยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขำยไว้กับองค์กำรสะพำนปลำ  โดยผู้กู้ยินยอมมอบเงินกู้ตำมสัญญำ   ข้อ 1.  ให้องค์กำร 

เป็นผู้ช ำระเงินค่ำเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับผู้ขำยโดยตรง    หรือ     ผู้กู้จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท ำประมงจำกร้ำนค้ำ 

ที่จ ำหน่ำยหรือจำกโรงงำนผู้ผลิตและจ ำหน่ำยได้โดยตรง 

 ข้อ 3. ผู้กู้ยินยอมช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ตำมสัญญำนี้ให้แก่องค์กำรในอัตรำร้อยละ.........................................ต่อปี 

  ข้อ 4. ผู้กู้จะช ำระคืนเงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภำยในก ำหนด..........................ป.ี........................เดือน 

นับแต่วันที่องค์กำรได้ช ำระเงินค่ำเครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับผู้ขำยแทนผู้กู้  เป็นรำยงวดรวม...............................งวด ตำม 

บัญชีก ำหนดช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแนบท้ำยสัญญำนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำนี้หรือ นับแต่วันที่ 

องค์กำรได้ช ำระเงินค่ำเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับผู้กู้เป็นจ ำนวนเงิน..............................................................................บำท  

(........................................................ ..........................................)      โดยผู้กู้จะช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตำมสัญญำ 

ให้แก่ผู้ให้กู้ตำมบัญชีก ำหนดช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแนบท้ำยสัญญำนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำนี้ 

 ข้อ 5. ถ้ำผู้กู้ไม่ช ำระต้นเงินและดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งคืนองค์กำรตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนี้ ผู้กู้ยินยอม 

เสียดอกเบี้ยในจ ำนวนต้นเงินเฉพำะงวดที่ผิดนัดค้ำงช ำระให้แก่องค์กำรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 

ค้ำงช ำระจนกว่ำจะช ำระหนี้ดังกล่ำวให้แก่องค์กำรครบถ้วน ทั้งนี้ไม่เป็นกำรตัดสิทธิขององค์กำรที่จะใช้สิทธิบอก 

เลิกสัญญำและเรียกให้ผู้กู้ช ำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระท้ังหมดคืนทันที 

 ข้อ 6. ผู้กู้สัญญำว่ำจะไม่ขำย ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ จ ำน ำ หรือกระท ำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์ 

ท ำประมงที่ได้จัดซื้อมำด้วยเงินกู้ตำมสัญญำนี้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกองค์กำร 

 ข้อ 7. ผู้กู้ยินยอมจะจัดหำหลักประกันเงินกู้ตำมสัญญำนี้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมท่ีองค์กำร 

ต้องกำรดังนี้ 

ก. ผู้กู้จะจัดกำรจ ำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือที่เป็น 

กรรมสิทธิ์ของผู้อื่นที่ยินยอมน ำมำจ ำนอง 

 
 
 



-2- 
 

 

ข. ผู้กู้จะจัดกำรจ ำนองเรือประมง พร้อมเครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

ผู้กู้หรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนที่ยินยอมน ำมำจ ำนอง 

ค. ผู้กูจ้ะให้มีบุคคลซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ขององค์กำรจ ำนวน...............คน มำท ำสัญญำค้ ำประกันเงินกู้ 

ตำมสัญญำนี้ต่อองค์กำร 

 ข้อ 8. ผู้กู้ยินยอมให้องค์กำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกองค์กำรเข้ำท ำกำรตรวจตรำเครื่องมืออุปกรณ์ 

ท ำประมงซึง่ได้จัดซื้อมำตำมสัญญำนี้ได้ทุกเวลำ โดยผู้กู้ต้องอ ำนวยควำมสะดวก และช่วยเหลือตำมสมควร 

 ข้อ 9. ถ้ำผู้กู้ประพฤติผิดสัญญำนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี องค์กำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกต้นเงินกู้พร้อม 

ดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระทั้งหมดคืนได้ทันที แม้หนี้จะยังไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ และผู้กู้ยินยอมให้องค์กำรคิด 

ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินที่ค้ำงช ำระทั้งหมด นับแต่วันที่องค์กำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำจนกว่ำจะ 

ช ำระหนี้ให้แก่องค์กำรครบถ้วน 

 ข้อ 10. ในกรณีผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญำ ผู้กู้ยอมชดใช้ค่ำเสียหำยเนื่องจำกกำรผิดนัดผิดสัญญำให้แก่ 

องค์กำรรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน เรียกร้อง ทวงถำม ด ำเนินคดี และบังคับช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำนี้ จน 

เต็มจ ำนวนทุกประกำร 

 ข้อ 11. คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันว่ำหำกมีข้อพิพำทใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกสัญญำนี้ให้ด ำเนินคดีท่ี 

ศำลชั้นต้นในกรุงเทพมหำนคร 

 สัญญำนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมตรงกัน ต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำน 

และเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้โดยตลอดแล้วถูกต้องตรงกับเจตนำที่จะท ำสัญญำผูกพันไว้ต่อกัน จึงได้ลงลำยมือชื่อ 

ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว 

 

ลงชื่อ....................................................................................องค์กำร 

                                   ( องค์กำรสะพำนปลำโดย............................................... ) 
 

                      ลงชื่อ....................................................................................ผู้กู ้

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

 

             ลงชื่อ....................................................................................คู่สมรสผู้กู้ให้ควำมยินยอม 

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

 

             ลงชื่อ....................................................................................พยำน 

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

 

             ลงชื่อ....................................................................................พยำน 

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

 

 

 



บัญชีก าหนดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถกูกฎหมาย 

ฉบับลงวันที.่..............................................เลขที่สัญญา............................................... 

      
 

ผู้กู้สัญญำช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรำยงวดรวม.............................งวด 

ตำมก ำหนดดังต่อไปนี้ เริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่ 
  

            
  ก าหนดช าระเงินในวันที่ ช าระคืนเงินต้น ช าระดอกเบี้ย รวมเงินต้นและ ยอดเงินต้น 

ล าดับ (ว/ด/ป) (บาท) (บาท) ดอกเบี้ย คงเหลือ 
        (บาท) (บาท) 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           

 

 

 
 

    
      
      
       



สัญญาค ้าประกัน 
การกู้ยืมเงินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย 

 

 สัญญานี้ท า ณ องค์การสะพานปลา เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ ......................................เดือน...................................................พุทธศักราช...................................................... 

ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...............
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนตามส าเนาแนบท้ายนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญา 

ค้ าประกันให้ไว้ต่อ “องค์การสะพานปลา”  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “องค์การ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามท่ี.........................................................................................ผู้กู้ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากองค์การ 
ตามสัญญากูย้ืมเงินโครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย ลงวันที่...........เดือน.........................
พุทธศักราช....................เลขที่สัญญา.................................................โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ............................................
เป็นจ านวนเงิน.............................................บาท (......................................................................................................) 
มีระยะเวลากู้ยืมเงิน.......................(................) ปี........................ (.................) เดือน ปรากฏตามส าเนาสัญญากู้ยืมเงิน
โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมายแนบท้ายสัญญานี้นั้น ผู้ค้ าประกันขอยอมผูกพันตนเข้า
ค้ าประกันการช าระหนี้ของผู้กู้ต่อองค์การ โดยขอสัญญาว่าถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่องค์การ หรือผู้กู้ผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้องค์การบอกเลิกสัญญากู้เงิน และเรียกให้ผู้กู้ช าระหนี้ หรือมีกรณีอ่ืนใด อันกระท าให้องค์การ
ไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินที่กล่าวแล้วก็ดี และองค์การได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 (หก
สิบ)วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดแล้ว ผู้ค้ าประกันยินยอมเข้ารับผิดช าระหนี้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพัน อันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนี้จนกว่าองค์การจะได้รับช าระหนี้จนครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาที่องค์การมีหนังสือบอกกล่าวให้ช าระหนี้ 
และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค้ าประกัน
จ านวน .....................................บาท (.....................................................................) ในกรณีที่องค์การไม่ได้มีหนังสือ 

บอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 (หกสิบ)วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ก็ให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดใน
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ของหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวเฉพาะที่
เกิดข้ึนภายหลังจากล่วงพ้น 60 (หกสิบ)วันแล้ว 
 ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ยังต้องรับผิดอยู่ตามเงื่อนไข 

ในสัญญากู้ยืมเงินนี้  
 ข้อ 3. ในกรณีที่องค์การผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้แก่ผู้กู ้โดยได้แจ้งผู้
ค้ าประกันทราบ และผู้ค้ าประกันไดต้กลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ า
ประกันยินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิด
ของผู้ค้ าประกัน และผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้
ครบถ้วนเต็มตามจ านวน  

ข้อ 4. ที่อยู่ของผู้ค้ าประกันที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเป็นภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกัน การส่งหนังสือบอกกล่าว 

ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ าประกันให้ส่งไปยังภูมิล าเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบโดย
ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว นับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืน
ใดไปถึงภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกัน ไม่ว่าผู้ค้ าประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พ านักอยู่ในภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกันจะได้รับ
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
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หากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ผู้ค้ าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนามายังองค์การ 

หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การ การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา 

ดังกล่าวให้องค์การทราบ หากองค์การได้ส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ าประกัน
ตามท่ีปรากฏอยู่ในสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

ข้อ 5. หากข้อก าหนด และหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย 

ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ยังคงมีผลบังคับต่อไปได้ โดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น 

ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า 

พยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
             
 
    

           ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้ าประกัน 
 

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

                    ลงชื่อ....................................................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกันให้ความยินยอม 
 

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

           ลงชื่อ....................................................................................พยาน 
 

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