ขัน้ ตอนการปฏิบัติ
โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซือ้ รถตัดอ้ อย
1. เริม่ โครงการ
โรงงานน้ําตาล ลงนามบันทึกขอตกลง 4 ฝาย
(กองทุน+สอน+โรงงานน้ําตาล+สถาบันชาวไรออย)
2. การยืน่ ใบสมัคร
ชาวไรออย กลุมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล ยื่นเอกสารการสมัครตอ
คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน

3. การอนุมตั ิ
1. คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน พิจารณาแลวสงใหโรงงานน้ําตาล
2. โรงงานน้ําตาลแจงรายชื่อผูขอสินเชื่อพรอมนําสงเอกสารทั้งหมดตอกองทุน
3. กองทุนเสนอคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ
4. กองทุนแจงผลการพิจารณาใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน และ
โรงงานน้ําตาลทราบ
5. คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานแจงผูขอรับสินเชื่อทราบ
4. การจายสินเชื่อ
1. ชาวไรออย กลุมชาวไรออย โรงงานน้ําตาลที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อ ยื่นใบเบิกเงินตอกองทุน ผาน
โรงงานน้ําตาล
2. โรงงานน้ําตาลนําสงเอกสารตอกองทุน
3. กองทุนจายเงินคารถตัดออยกับผูขายลดเช็ค

5. การสงมอบรถตัดออย
1. คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานตรวจสอบการสงมอบรถตัดออย และรายงานผลตอ
กองทุน
2. กองทุนรายงานผลตอคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ

6. การชําระหนี้
โรงงานน้ําตาลหักเงินคาออยเพื่อชําระหนี้ เปนระยะเวลา 6 ป ระยะเวลาการชําระหนี้ระหวาง
ป 2560 – ป 2565
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วิธีการปฏิบัติโครงการสินเชื่อสําหรับการซื้อรถตัดออย
ป 2560
เพื่อใหการดําเนินการของโครงการสินเชื่อสําหรับการซื้อรถตัดออย ซึ่งเปนการชวยแกไข
ปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออยและแกไขปญหาการเผาออย กองทุนออยและน้ําตาลทรายจึงได
กําหนดกรอบหลักเกณฑการดําเนินงานโครงการดังนี้
1. ผูมีสิทธิ์ขอรับสินเชื่อ
(1) ชาวไรออยหรือกลุมชาวไรออย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ตองจดทะเบียนเปนชาวไรออย หรือหัวหนาหัวกลุมชาวไรออย ตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
- ตองเปนคูสัญญาสงออยใหแกโรงงานน้ําตาล หรือเปนผูสงออยผานคูสัญญา
- เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของ
โครงการ
(2) โรงงานน้ําตาล
- เปนโรงงานน้ําตาลตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
- เปนโรงงานน้ําตาลที่ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย
- กรณีโรงงานน้ําตาลที่อยูระหวางฟนฟูกิจการของศาล ตองไดรับอนุญาตจากศาลใหเขารวม
โครงการนี้กอน และใหผูบริหารแผนรวมกับโรงงานน้ําตาลเปนผูขอรับสินเชื่อตามโครงการ
- กรณีที่เปนหนี้กับสถาบันการเงิน และมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกอหนี้ผูกพันไวกับโรงงานน้ําตาล
โรงงานน้ําตาลตองใหสถาบันการเงินเจาหนี้นั้นมีหนังสือยินยอมใหเขารวมโครงการ
2. ระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินโครงการ เริ่ม ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
3. วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดออย
มีวงเงินทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหแกชาวไรออย กลุมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล
ชาวไรออย กลุมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล ไดสิทธิ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. การจัดซื้อรถตัดออยใหม จะตองเปนรถที่ผลิตในประเทศไทยหรือตางประเทศ
2. การจัดซื้อรถตัดออยเกาตองเปนรถที่นําเขาจากตางประเทศเทานั้น
3. วงเงินสินเชื่อใหเปนไปตามขนาดและสภาพของรถ
 รถตัดออยใหม ขนาดใหญ วงเงินไมเกิน 15 ลานบาทตอคัน
 รถตัดออยเกาสภาพดี ขนาดใหญ วงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอคัน
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 รถตัดออยใหม ขนาดกลาง วงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอคัน
 รถตัดออยเกาสภาพดี ขนาดกลาง วงเงินไมเกิน 8 ลานบาทตอคัน
4. การจัดสรรวงเงินใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดแนบทายเอกสารนี้
4. ระยะเวลาการชําระหนี้ 6 ป
ผูขายลดเช็คตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป ระยะเวลาการชําระหนี้ระหวางป
2560 - 2565
5. หลักประกันการชําระหนี้
5.1 กรณีผูขายลดเช็คเปนชาวไรออย หรือกลุมชาวไรออย
(1) โรงงานน้ําตาลคูสัญญาตองสั่งจายเช็คลงวันที่ลวงหนาจํานวน 6 ฉบับใหกับชาวไรออย นํามา
ขายลดกับกองทุนเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้
(2) โรงงานตองรับผิดชอบชําระหนี้ตามเช็คที่สั่งจายใหกับชาวไรออย และชาวไรออยนํามาขายลด
ตามขอ 5.1 (1)
(3) กรณีโรงงานน้ําตาลไมดําเนินการตามขอ
5. 1 (2) หรือผิดนัดชําระหนี้ใหสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายระงับการออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทราย
โควตา ก. และหรือโควตา ค. นับแตไดรับแจงจากกองทุนภายใน 15 วัน
5.2 กรณีผูขายลดเช็คเปนโรงงานน้ําตาล
(1) ใหผูขายลดเช็คจายเช็คลงวันที่ลวงหนาจํานวน 6 ฉบับ และนํามาขายลดกับกองทุนเพื่อเปน
หลักประกันการชําระหนี้
(2) โรงงานน้ําตาลผูขายลดเช็คตองรับผิดชอบชําระหนี้ตามเช็คที่นํามาขายลดกับกองทุนตามขอ
5.2 (1)
(3) กรณีโรงงานน้ําตาลไมดําเนินการตาม 5.2 (2) หรือผิดนัดชําระหนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายระงับการออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทราย โควตา ก. และ
หรือโควตา ค.นับแตไดรับแจงจากกองทุนภายใน 15 วัน
6. ขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 ชาวไรออยหรือกลุมชาวไรออยหรือโรงงานน้ําตาล แจงความประสงคเขารวมโครงการตอ
คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
6.1.1 ชาวไรออยหรือกลุมชาวไรออยเปนผูขอรับสินเชื่อ
(1) ใบสมัครขอรับการสงเสริมสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
(2) สําเนาบัตรประจําตัวชาวไรออย/สําเนาบัตรประจําตัวหัวหนากลุมชาวไรออย หรือ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนชาวไรออย/หนังสือรับรองการจดทะเบียนหัวหนา
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6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

กลุมชาวไรออย ตาม พ.ร.บ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งรับรองโดย
พนักงานเจาหนาที่สํานักบริหารออยและน้ําตาลทรายประจําโรงงาน
(3) หนังสือรับรองการเปนคูสัญญาการสงออยใหกับโรงงาน/สงออยผานหัวหนากลุม
ชาวไรออ ย
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
6.1.2 โรงงานน้ําตาลเปนผูขอรับสินเชื่อ
(1) แบบใบสมัครขอรับการสงเสริมสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
(2) หนังสือรับรองทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน พิจารณาและสงใหโรงงานน้ําตาล
โรงงานน้ําตาลแจงรายชื่อผูขอรับสินเชื่อพรอมนําสงเอกสารทั้งหมดตอ สํานักงานกองทุนฯ
สํานักงานกองทุนฯ นําเสนอเอกสารใหคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ
สํานักงานกองทุนฯ แจงผลการพิจารณาอนุมัติ ใหโรงงานน้ําตาลทราบ
โรงงานน้ําตาลแจงใหผูขอรับการสนับสนุนสินเชื่อทราบ

7. ขั้นตอนการจายเงินสินเชื่อจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย
7.1 ใหชาวไรออยกลุมชาวไรออยโรงงานน้ําตาล ที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อ ดําเนินการดังนี้
(1) ทําสัญญาขายลดเช็คระหวางชาวไรออย กลุมชาวไรออยกับกองทุน หรือสัญญาขายลด
เช็คระหวางโรงงานน้ําตาลกับกองทุน
(2) สงใบเบิกเงินสินเชื่อตอสํานักงานกองทุนฯ ผานโรงงานน้ําตาล
(3) ทําสัญญาจะซื้อจะขายรถตัดออย กับผูขายรถตัดออย
7.2 โรงงานน้ําตาลรวบรวมเอกสารตาม 7.1 (1) (2) (3) และหนังสือนําสงเช็คของโรงงานตอสํานักงาน
กองทุน ฯ
7.3 สํานักงานกองทุนฯ จายเงินสินเชื่อใหกับผูขายลดเช็ค
8. การรายงานผลการดําเนินการ
8.1 ใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน ตรวจสอบการซื้อรถตัดออยแลวรายงานผลการ
ดําเนินการใหสํานักงานกองทุนฯ ทราบ
8.2 ใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการจัดซื้อรถตัดออยตอคณะทํางานผูบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบตามลําดับ
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9. หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
9.1 กองทุนออยและน้ําตาลทราย มีหนาที่ดังนี้
(1) สนับสนุนสินเชื่อตามโครงการใหชาวไรออย กลุมชาวไรออย และโรงงานน้ําตาล
เพื่อนําไปจัดซื้อรถตัดออย ในฤดูการผลิตป 2559/2560
(2) คิดสวนลดเช็คในการใหสินเชื่อในอัตรารอยละ 2 ตอป
(3) จายเงินที่ใหสินเชื่อแกผูขายลดเช็คแตละราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด
(4) ติดตาม ทวงถาม เรงรัดหนี้สิน กรณีผูขายลดเช็คและหรือโรงงานน้ําตาลคางชําระหนี้
(5) บริหารโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
9.2 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มีหนาที่ดังนี้
9.1 ติดตาม กํากับ และประสานการดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
9.2 กรณีโรงงานน้ําตาลไมชําระเงินตามเช็คที่กองทุนเรียกเก็บแตละใบหรือหลายใบ
รวมกันหรือกรณีธนาคารปฏิเสธจายเงิน หรือธนาคารคืนเช็คไมวากรณีใดๆ ให สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายงดออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายโควตา ก. และ หรือโควตา ค.ใหแก
โรงงานน้ําตาลภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจงจากสํานักงานกองทุนฯ และใชมาตรการอื่นตามอํานาจ
หนาที่ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 เพื่อใหกองทุนไดรับการชําระหนี้จน
ครบถวนทุกราย
9.3 ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ
9.3 โรงงานน้ําตาล มีหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการรวบรวมรายชื่อชาวไรออย พรอมรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ
(2) สั่งจายเช็คลงวันที่ลวงหนาใหแกชาวไรออย เพื่อนํามาขายลดกับกองทุน เพื่อเปน
หลักประกันการชําระหนี้ของชาวไรออย กลุมชาวไรออย และโรงงานน้ําตาลทุกรายเต็มตามจํานวนวงเงิน
สินเชื่อเพื่อชําระหนี้
(3) รับผิดชอบชําระหนี้ตาม (2)
9.4 ชาวไรออย กลุมชาวไรออย มีหนาที่ดังนี้
(1) ชาวไรออย หรือกลุมชาวไรออย ที่ประสงคจะขอรับสินเชื่อตองจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของขอตอคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน
(2) ยินยอมใหโรงงานน้ําตาลหักเงินคาออยชําระหนี้ตอกองทุน เปนเวลา 6 ป ตาม
แผนการชําระหนี้ที่ใหไวกับกองทุน

\\Svoa15\d\pan\โครงการภัยแล้ง-รภตัดอ้อย-60\รถตัดอ้อย\วิธีการปฏิบตั ิ.docx

6
(3) ชาวไรออยหรือกลุมชาวไรออย จะดําเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดออย
และชําระหนี้ใหถูกตองตามสัญญา
(4) ยินยอมใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยใหความ
สะดวกและความรวมมือทุกประการ
9.5 สถาบันชาวไรออย มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรับรองชาวไรออยหัวหนากลุมชาวไรออยที่เปนสมาชิกของสถาบัน
และสงออยเขาหีบในโรงงานน้ําตาลที่เปนผูสั่งจายเช็ค แลวแจงเปนหนังสือใหสํานักบริหารออยและน้ําตาล
ทราย สอน. และกองทุนทราบตอไป ตลอดจนแจงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพหรือขอมูลใดๆ ที่อาจ
กระทบเกี่ยวกับการชําระหนี้ของชาวไรออย (ถามี) โดยเร็ว
(2) กํากับดูแลชาวไรออยผูกูเงินใหนําเงินไปใชจายใหเปนตามวัตถุประสงคของโครงการ
(3) กํากับดูแลชาวไรออยที่เขารวมโครงการใหชําระหนี้คืนกองทุน โดยสงออยเขาหีบใน
โรงงานน้ําตาลที่เปนผูสั่งจายเช็ค
9.6 คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน มีหนาที่ดังนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองเอกสารใบสมัครขอสินเชื่อและสงใหโรงงานน้ําตาล
(2) แจงรายชื่อผูไดรับอนุมัติสินเชื่อ (จากกองทุน)
10. เอกสารสําหรับการขอรับสินเชื่อโครงการจัดซื้อรถตัดออย ประกอบดวย
(1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย
(2) ใบสมัครผูขอรับสินเชื่อ (ชาวไรออยรายบุคคล)
(3) ใบสมัครผูขอรับสินเชื่อ (กลุมชาวไรออยหรือโรงงานน้ําตาล)
(4) หนังสือรับรองการเปนคูสัญญาสงออยใหแกโรงงานน้ําตาล
(5) หนังสือรับรองการสงออยผานคูสัญญา หนังสือรับรองการจดทะเบียนชาวไรออย
(6) แบบรายงานการพิจารณาของคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน
(7) แจงรายชื่อผูขอรับสินเชื่อเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(8) กองทุนแจงผลการอนุมัติ
(9) สัญญาขายลดเช็คระหวางชาวไรออย กลุมชาวไรออย โรงงานน้ําตาล
(10) ใบเบิกเงินสินเชื่อ
(11) หนังสือนําสงเช็คตอกองทุน
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