หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561

ทำหน้ ำที่รวบรวมข้ อมูลชำวไร่อ้อย
- ชื่ อ-นามสกุล
- เลขทะเบียนชาวไร่ ออ้ ย / เลขที่บตั รประจาตัวประชาชนซึ่ งได้ลงทะเบียนพร้ อมเพย์ โดยผูกกับบัญชี
ธนาคารไว้แล้ว
- เลขที่สญ
ั ญาส่ งอ้อย
- ปริ มาณอ้อยที่นาส่ งโรงงานระหว่างเปิ ดหี บ-ปิ ดหี บ
- จานวนเงินช่วยเหลือที่ชาวไร่ ออ้ ยจะได้รับ
- ให้ชาวไร่ ออ้ ยลงลายมือชื่ อในบันทึกการรับเงินที่กองทุนฯ จัดทาขึ้นโดยมีผแู ้ ทนโรงงานน้ าตาล
ลงนามรับรองทุกราย
- นาส่ งข้อมูลทั้งหมดให้คณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงานน้ าตาล

โรงงานน้าตาล



คณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงาน
นา้ ตาล


สานักบริหารอ้อยและนา้ ตาลทราย (สบน.)

- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่โรงงานน้ าตาลส่ งให้ท้ งั หมดและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วลงใน

แผ่นดิสก์สาหรับให้ ธนาคาร ใช้เป็ นข้อมูลในการโอนเงิน เมื่อมีคาสัง่ จ่ายจากสานักงานกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย
- ลงลายมือชื่ อร่ วมกันในหนังสื อรับรองที่กองทุนฯ จัดทาขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสาร
- นาส่ งข้อมูลพร้ อมหนังสื อรับรองและแผ่นดิสก์ต่อสานักบริ หารอ้อยและน้ าตาลทราย (สบน.)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนชาวไร่ ออ้ ยและเลขที่สญ
ั ญาส่ งอ้อยของชาวไร่ ออ้ ยแต่ละ

รายกับฐานข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
- ตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณอ้อย จานวนเงิน เลขที่ บตั รประจาตัวประชาชน และบันทึกการ
รับเงินของชาวไร่ ออ้ ยแต่ละราย
- นาส่ งข้อมูลทั้งหมดต่อสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย



สานักงานกองทุนอ้ อยและนา้ ตาล ทราย
(สกท.)
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ ง
- จัดทาเอกสารเพื่อเสนอประธานหรื อรองประธานคณะกรรมการบริ หารกองทุนลงนาม ดังนี้
- หนังสื อถึงธนาคาร เพื่อขอเบิกเงินกู้ โดยให้ ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ชาวไร่ ออ้ ยแต่ละราย ตาม



ข้อมูลในแผ่นดิสก์
- นาส่ งรายงานเบิกเงิน/หนังสื อคาสัง่ จ่าย/แผ่นดิสก์ ต่อ ธนาคาร

ธนาคาร (สานักงานใหญ่ )
- ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ชาวไร่ ออ้ ยแต่ละรายผ่านระบบพร้อมเพย์ ตามคาสัง่ จ่ายของกองทุนฯ



ชาวไร่ อ้อย
(พร้ อมเพย์ )

ชาวไร่ อ้อย
(พร้ อมเพย์ )

ชาวไร่ อ้อย
(พร้ อมเพย์ )

บันทึกการรับเงินเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย

และโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561 งวดที่ 1
(ส้าหรับชาวไร่อ้อย)
บันทึกรับเงินฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงงำน.............................................................. เมื่อวันที่ .....................

เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำ ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................................................................
ชำวไร่อ้อยตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ทะเบียนชำวไร่อ้อยเลขที่ ...................................
หมำยเลขคู่สัญญำ (โควตำ) เลขที่ ............................ บัตรประชำชนเลขที่.................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ............................. หมู่ที่ ............... ซอย ............................................ ถนน ........................................
ตำบล/แขวง ............................................ อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................
เบอร์โทรศัพท์................................... ได้รับเงินจำกกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยตำมโครงกำรช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่อ้อยและโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในอัตรำ 30 บำท/ตันอ้อย
ตำมปริมำณอ้อยที่ข้ำพเจ้ำส่งอ้อยเข้ำหีบในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ให้กับโรงงำน ...........................................
............................................................... เป็นจำนวน ...................... ตันอ้อย คิดเป็นเงิน ..................................บำท
(......................................................................................................)
ในกรณีชำวไร่อ้อยส่งอ้อยเข้ำหีบผ่ำนข้ำพเจ้ำในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มชำวไร่อ้อยและเป็นคู่สัญญำกับ
โรงงำนน้ำตำลทรำย เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับเงินช่วยเหลือ เพิ่มค่ำอ้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำรับว่ำ จะนำเงินดังกล่ำวมอบให้แก่
ชำวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยผ่ำนข้ำพเจ้ำครบถ้วนทุกตันอ้อย
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยบันทึกบัญชีให้ข้ำพเจ้ำเป็นลูกหนี้ของกองทุนอ้อย
และน้ำตำลทรำยตำมจำนวนเงินที่ได้รับข้ำงต้น และจะหักล้ำงบัญชีลูกหนี้โดยถือว่ำเงินที่ข้ำพเจ้ำได้รับดังกล่ำวเป็น
เงินที่ได้รับจำกกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยในกำรคำนวณรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและ
จำหน่ำยน้ำตำลทรำยขั้นสุดท้ำย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ตำมมำตรำ55(6) แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 และขอมอบบันทึกนี้ให้ไว้กับกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนหลวง
แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
ขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ.................................................... ชำวไร่อ้อย
(................................................)
บันทึกของโรงงานที่ชาวไร่อ้อยส่งอ้อยเข้าหีบ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561
ข้ำพเจ้ำ.......................................................... (ผู้จัดกำร/ผู้อำนวยกำร)โรงงำน.....................................
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................................... ได้ส่งอ้อยเข้ำหีบ
ที่โรงงำน ........................................................... ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 จำนวน .......................... ตันอ้อย
จริง
ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ตำแหน่ง...............................................

บันทึกการรับเงินเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย

และโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561 งวดที่ 1
(ส้าหรับโรงงานน้าตาล)
บันทึกฉบับนี้ทำที่........................................................... เมื่อวันที่.................................. เพื่อเป็นหลักฐำน
แสดงว่ำ บริษัท....................................................................................... สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.......................

........................................................................................... โดย นำย......................................................และนำย
....................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
................................... ลงวันที่.................................................. แนบท้ำยบันทึกรับเงินฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึก
ฉบับนี้เรียกว่ำ“บริษัท”ได้รับเงินจำกกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยตำมโครงกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของชำวไร่อ้อย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในอัตรำ 12.86 บำท/ตันอ้อย ตำมปริมำณอ้อยทีเ่ ข้ำหีบ
ของบริษัทในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 จำนวน ............. ตันอ้อย คิดเป็นเงิน ..........................................บำท
(..............................................................)
บริษัทยินยอมให้กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้ของกองทุนอ้อยและน้ำตำล
ทรำยตำมจำนวนเงินที่ได้รับข้ำงต้น และจะหักล้ำงบัญชีลูกหนี้โดยถือว่ำเงินที่ บริษัทได้รับดังกล่ำวเป็นเงินที่ได้รับ
จำกกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยในกำรคำนวณรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิต และจำหน่ำยน้ำตำล
ทรำยขั้นสุดท้ำยในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ตำมมำตรำ55(6) แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ.
2527 และขอมอบบันทึกนี้ให้ไว้กับกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนหลวง แขวงบ้ำนบำตร
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
ขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ......................................................... และ ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
(.......................................................)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท....................................................
หรือ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท.....................................
ตำมหนังสือมอบอำนำจลงวันที่.................................................

ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)

ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)

หนังสือรับรอง
วันที่...........................................................................
คณะท้ำงำนควบคุมกำรผลิตประจ้ำโรงงำนน้ำตำล........................................................................
ตำมรำยชื่อท้ำยนี ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกกำรรับเงินเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่
อ้อยและโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 งวดที่ 1 ในอัตรำตันอ้อยละ 30 บำท ของชำวไร่อ้อยที่ส่ง
อ้อยเข้ำหีบ ณ โรงงำนน้ำตำล................................................................................... จ้ำนวน ..........................รำย
ปริมำณอ้อยรวม........................................ ตันอ้อย คิดเป็นเงินรวม................................................. ................บำท
(....................................................................................................) ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยนีแล้ว ขอรับรองว่ำ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ.................................................................. ผู้แทนชำวไร่อ้อย
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้แทนโรงงำนน้ำตำล
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้แทนส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
(................................................................) อ้อยและน้ำตำลทรำย

