
1 ข้อมูลโรงเรียน

2 ข้อมูลการเลีย้ง

จ ำนวนกำรเลีย้ง

 (ตวั)

แหลง่ที่มำของลกูพนัธุ์สตัว์น ำ้

(ได้รับกำรสนบัสนนุจำก.... / จดัหำเอง)

1

2

3

4

5

3 การเตรียมการของสถานที่เพาะเลีย้ง (เลือกระดับความพร้อมของสถานที่)

          อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรเตรียมบอ่เพำะเลีย้งสตัว์น ำ้

          อยูร่ะหวำ่งกำรเลีย้ง 

4 เอกสารประกอบ (โปรดแนบมาให้ครบถ้วน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ)

4.1  แบบยืนยนัเข้ำร่วมโครงกำร “สำนตอ่ควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย ปี 4/2563”

4.2  ประวตัิควำมเป็นมำของโรงเรียน (พอสงัเขป)

4.3  รูปเลม่โครงกำรประมงโรงเรียนที่ผ่ำนมำ

4.4 แผนที่สถำนที่ตัง้โรงเรียน, รูปภำพโรงเรียน, รูปภำพพืน้ที่กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ (บอ่/กระชงั)

ลงช่ือ ...................................................ครูใหญ่ / ครูผู้ รับผิดชอบโครงกำร

ต ำแหน่ง ...............................................

วนัที่ .....................................................

ขนำดบอ่/กระชงั (2) กว้ำงxยำวxลกึ

ขนำดบอ่/กระชงั (3) กว้ำงxยำวxลกึ

ใบสมัครเข้าร่วม โครงการสานต่อความพอเพียง 
สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทยปี4/2563

พนัธุ์สตัว์น ำ้ที่เพำะเลีย้ง

(ชนิด)

ที่อยู…่…………………………….…………………………………………………………………………………………………….................................................................

ช่ือครูใหญ่/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………….............................……...………………โทรศพัท์มือถือ…………….……………….…………..…..........................

ช่ือครูผู้ รับผิดชอบโครงกำร…………...……….....................โทรศพัท์มือถือ………................…..E-mail …….……………...……............................................................

ช่ือโรงเรียน/สถำนศกึษำ …………...……………..……………...…………….....................….. สงักดั .....................................................................................................

จ ำนวนนกัเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ………………………….คน         ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร …………………………………………..................................................

Facebook ………………......................… Line ID: ………...........................................…….ชอ่งทำงกำรติดตอ่สื่อสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) โปรดระบ.ุ......................................

เปิดกำรเรียนกำรสอนระดบั ……...….……… จ ำนวนนกัเรียนทัง้หมด….….............................. คน / จ ำนวนครูทัง้หมด …..............................................................คน    

อำหำรสตัว์น ำ้ที่ใช้บจัจบุนั

(แบรนด์ / อ่ืน ๆ โปรดระบ)ุ

E-mail …….....……...…..............….……. Line ID :……..............................…….....…….... ชอ่งทำงกำรติดตอ่สื่อสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) …………..…..................…...........

อำยสุตัว์น ำ้....................................วนั      ขนำดของสตัว์น ำ้....................................ตวั/กก.

ขนำดบอ่/กระชงั (1) กว้ำงxยำวxลกึ ..........................................เมตร / จ ำนวน ......................บอ่/กระชงั /  ลกัษณะบอ่...........................................................................

..........................................เมตร / จ ำนวน ......................บอ่/กระชงั /  ลกัษณะบอ่...........................................................................

..........................................เมตร / จ ำนวน ......................บอ่/กระชงั /  ลกัษณะบอ่...........................................................................

ตราประทบั
สถานศกึษา



ต้นฉบบั 

 

 

 
แบบยนืยนัเข้าร่วมโครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย ปี 4/2563” 

           โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย ท่ีได้รับคดัเลอืกเข้ำโครงกำร “สำนตอ่ควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย” 
โดย บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) จะได้รับกำรสนบัสนนุอำหำรสตัว์น ำ้จำกทำงบริษัทฯ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนซึง่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
ส ำหรับใช้ในกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ของโรงเรียน โดยโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทยที่ได้รับกำรสนบัสนนุอำหำรสตัว์น ำ้จำกทำงบริษัทฯ 
ต้องด ำเนินกำรดงันี ้

ด้านการประเมินผลการเลีย้ง จากผลผลิตที่ได้รับ ต่อปริมาณอาหารสตัว์น า้ที่สนับสนุน  
(อ้ำงอิงข้อมลูตำมเอกสำรแนบ “ตำรำงมำตรฐำน เกณฑ์กำรเจริญเติบโตของผลผลิตสตัว์น ำ้ เปรียบเทียบกบัปริมำณอำหำรสตัว์น ำ้ที่บริษัทฯ สนบัสนนุ”) 

1.  โรงเรียน ตชด. ที่ได้รับกำรสนบัสนนุ ได้ผลผลติจำกกำรเลีย้งต ำ่กวำ่เกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด หรือไมน่ ำสง่รำยงำน กำรด ำเนินโครงกำรฯ                                 
1.1  กรณีที่ผลผลติต ่ำกวำ่เกณฑ์ ต้องมีกำรชีแ้จงข้อเท็จจริงตอ่บริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมแนวทำงแก้ไขเบือ้งต้น                                
1.2  หำกไมม่ีกำรชีแ้จงใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรสนบัสนนุในรอบกำรเลีย้งถดัไป และรำยงำนตรงตอ่ต้นสงักดัฯ 
1.3  หำกบริษัทฯ ตรวจสอบพบวำ่ มีกำรน ำอำหำรท่ีได้รับกำรสนบัสนนุ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ ทำงบริษัทฯ จะท ำหนงัสอืเพื่อ
รำยงำนตอ่ต้น สงักดัรับทรำบ                  

2.  โรงเรียน ตชด. ที่ได้รับกำรสนบัสนนุ ได้ผลผลติจำกกำรเลีย้งสงูกวำ่ หรือ ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด                     
2.1  มีโอกำสในกำรได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรียน ตชด.ต้นแบบ                 
2.2  ได้รับกำรพิจำรณำในกำรสนบัสนนุในรอบกำรเลีย้งถดัไป    

 ข้ำพเจ้ำรับทรำบหลกัเกณฑ์กำรรับมอบอำหำรสตัว์น ำ้ ในโครงกำร “สำนตอ่ควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย” 
ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดทกุประกำร เพื่อให้โครงกำรฯ ส ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยด ี
   
                                                                      
                                                                                   ลงช่ือ     ครูผู้ รับผิดชอบโครงกำรฯ  
                                        (     ) 

         วนัท่ี      
 

ลงช่ือ     ครูใหญ่      
     (     ) 
         วนัท่ี      
 
 

                                                                             โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน……………………………………………..……… 
                                                                             สงักดั…………………………………….. 
                                                                             จงัหวดั…………………………………... 
 

 

 
ตรำประทบั 
สถำนศกึษำ 



 

 

 

โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย ปี 4/2563  

สนับสนุนโดย 
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม  
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย ปี 4/2563 

 1 เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสงักัด กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดนทัว่ทุกภูมิภาคและยงัไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯจาก
บริษัทฯ 

 2 มีการจดัท ารายงานการด าเนินงาน โครงการประมงโรงเรียนในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม และมีการ จัดท า
บญัชีรายรับ รายจ่าย ที่มีเนือ้หาครบถ้วน เป็นจริง 

 
 
 
 
3 

บริษัทฯจะพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อมและเหมาะสมมากที่สดุก่อน จ านวน 30  โรงเรียน โดยรายละเอียดดงันี ้

 
3.1. 

ความพร้อม และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมในการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจสงูสดุ ในสาย
บงัคบับญัชา สนบัสนนุการด าเนินงาน รวมถึง ครูใหญ่ คณะครู นกัเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้น า
ชมุชน ชมุชนรอบข้าง เห็นชอบอยา่งสมคัรใจในการด าเนินโครงการฯ   

 
3.2. 

การจัดบริหารจัดการโครงการฯ หมายถึง ต้องมีผู้ รับผิดชอบโครงการฯ ดูแลต่อเนื่อง และจัดเวรนกัเรียนแบบ
หมนุเวียนกนั โดยในระหว่างการด าเนินโครงการฯ นัน้ ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน มายงับริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ ในทกุ ๆ สปัดาห์ เพื่อรายงานความคืบหน้าการท ากิจกรรมประมงโรงเรียนจนกวา่จะจบโครงการฯ 

 
3.3. 

ความเหมาะสมด้านสถานที่ คือ โรงเรียนต้องมีพืน้ที่ส าหรับเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ในโครงการฯ โดยต้องมีความ
เหมาะสมด้านภมูิทศัน์ สะดวกในการเลีย้ง ระบบหมนุเวียนน า้ที่ดี  สะอาด และมีพืน้ที่ในการจดัเก็บอาหารสตัว์
น า้ที่ถกูต้อง 

 

เงื่อนไขและวตัถุประสงค์ในการขอสนับสนุนอาหารสตัว์น า้ในโครงการฯ ปี 4/ 2563 

 
 
 
 
 1 

 
ด้านการด าเนินงาน 
1.1. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องสง่ใบสมคัรที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร

ตามที่ระบใุนหลกัเกณฑ์ เพื่อพิจารณาคดัเลอืกตอ่ไป 
1.2. ต้องมีความพร้อมในการด าเนินงานครบทุกด้าน ทัง้นี ้จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เข้าไปส ารวจก่อนท าการ

คดัเลอืกเข้าร่วมโครงการฯ 
 
1.3. 

ต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร / ผู้ รับผิดชอบโครงการฯ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อจัดการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของโครงการฯ ตัง้แต่เร่ิม - สิน้สุดโครงการ โดยจัดท าเป็นรายงานค่าใช้จ่าย และระบบ
งบประมาณหมนุเวียนโครงการฯ 
 
 



 

 

 
 
 
 2 

 

ด้านปัจจัยการผลิต 
2.1. สถานที่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ต้องมีความพร้อม ส าหรับด าเนินงานในวนัที่มีการสง่มอบอาหารสตัว์น า้ จนกระทัง่จบ

โครงการฯ 
2.2. มีการลงลกูพนัธุ์สตัว์น า้ ในวนัที่เร่ิมโครงการฯ (วนัสง่มอบอาหารสตัว์น า้) หรือลงลกูพนัธุ์สตัว์น า้ในบ่อเพาะเลีย้ง

แล้ว ไมเ่กิน 30 วนั 
 
2.3. 

จ านวนลกูพนัธุ์สตัว์น า้ โรงเรียนต้องรายงานจ านวนลกูพนัธุ์สตัว์น า้ และแหล่งที่มาของลกูพนัธุ์  อย่างครบถ้วน 
เป็นจริง กรณีที่มีการลงลูกพันธุ์สตัว์น า้ ล่วงหน้าก่อนวนัที่มีการส่งมอบ ทางโรงเรียนต้องระบุแหล่งที่มาของ
อาหารสตัว์น า้ที่ใช้เลีย้งอยู ่ในใบสมคัรเพื่อเป็นข้อมลูและน าไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตอ่ไป 

 
3 

 

ด้านการสนับสนุนอาหารสตัว์น า้ 
3.1. บริษัทฯ จะสนบัสนนุอาหารสตัว์น า้ แก่โรงเรียนตชด.ที่ได้รับคดัเลอืกในปี  2563  โดยใช้เกณฑ์ตามสดัสว่นจ านวน

ลกูพนัธุ์สตัว์น า้ ไมเ่กิน โรงเรียนละ 10 ถงุ หรือ 200 กิโลกรัม (20 กก./ถงุ) ตอ่ 1 รอบการเลีย้งสตัว์น า้ 

 
 
 
  
 4 

 

ด้านการรายงานผลการด าเนินงานระหว่างโครงการฯ 
4.1. ต้องมีการจดบันทึกทุกกิจกรรมระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ คือ การให้อาหาร การท าความสะอาดบ่อ

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ การสุม่จบัเพื่อวดัขนาดตวัและน า้หนกั การจบัสตัว์น า้เพื่อน ามาประกอบอาหากลางวนั การจบั
สตัว์น า้เพื่อจ าหนา่ย รวมถึงการลงลกูพนัธุ์สตัว์น า้ เพื่อการเลีย้งแบบหมนุเวียน ในรอบการเลีย้งถดัไป 

4.2. บันทึกปริมาณผลผลิตทุกครัง้ ที่มีการด าเนินงานจับสัตว์น า้ จ าหน่ายให้สหกรณ์ หรือชุมชน ตลอดจน
บคุคลภายนอก โดยสรุปรวบรวม และบนัทกึลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย และสง่รายงานให้บริษัทฯรับทราบ 

4.3. หมุนเวียนและจดัสรรรายได้เพื่อด าเนินงานในรุ่นถดัไป โดยในระหว่างด าเนินงาน ไม่ควรรับการสนบัสนนุจาก
หนว่ยงานอื่นอีก ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนตามเปา้หมายของโครงการฯ 
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ด้านการตลาดและการกระจายองค์ความรู้สู่ ชุมชน 

5.1. กรณีที่ทางโรงเรียนได้ผลผลิตในการด าเนินโครงการฯ มากเพียงพอในการจ าหน่ายสูต่ลาดชุมชน ให้ด าเนินงาน
จ าหนา่ยให้กบัชมุชนในราคาท้องตลาด และบนัทกึรายรับทกุครัง้ เพื่อน าเงินมาหมนุเวียนในโครงการฯ 

5.2. ครูและนกัเรียนที่รับผิดชอบโครงการฯ ต้องบริหารจดัการบ่อเพาะเลีย้งและด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
เป็นแหลง่ข้อมลู ความรู้ให้กบัชุมชนรอบข้าง และขยายสู่การเพิ่มรายได้ ตลอดจนสง่เสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ
ในชมุชน 
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การด าเนินงานหลังเสร็จสิน้โครงการฯ 
6.1. หลงัจากที่ทางโรงเรียนมีรายได้จากการด าเนินโครงการเพียงพอ เพื่อจะด าเนินงานในรุ่นถัดไป ให้น ารายได้มา

บริหาร และเป็นทนุตัง้ต้นในรุ่นถดัไป เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอยา่งยัง่ยืน 
6.2. หากโรงเรียนที่เข้าร่วมไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ หรือเกิดปัญหา

ระหวา่งการด าเนินโครงการฯ สามารถแจ้งประสานงานกบัทางบริษัทฯ ได้ทนัที เพื่อหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
6.3. สรุปผลการด าเนินงานในรูปเลม่รายงาน และสง่กลบัมายงับริษัทหลงัจากเสร็จสิน้โครงการฯภายใน 4 เดือนหรือ

ก่อนปิดภาคเรียนการศกึษา 



 

 

 

 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย ปี 4/2563 

1 สามารถ Dowload แบบฟอร์มใบสมคัรได้ที่ http : //www.ppprime.co.th หรือแจ้งขอแบบฟอร์มได้ที่  
E-mail: cc.csr@ppprime.co.th และน าสง่ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพื่อน ามาคดัเลอืกในล าดบัถดัไป 

2 บริษัทฯจะรวบรวมใบสมคัรและท าการคดัเลือกโรงเรียนตชด.โดยโรงเรียนที่ได้รับการคดัเลือกต้องมีคณุสมบตัิตามตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการฯ  
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บริษัทฯจะประกาศผลการคดัเลอืกในวนัท่ี 30 เมษายน 2563   ตามช่องทางตา่ง ๆของบริษัทฯ ดงันี ้

4.1. http : //www.ppprime.co.th 

4.2. http : //www.facebook.com/ppprime/2018 

4 โรงเรียนที่ได้รับการคดัเลือก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร  โทรศพัท์ 094-4969037  Line ID  : cc.csr , E-mail : cc.csr@ppprime.co.th 

 

 


