สัญญาขายลดเช็คระหว่ างชาวไร่ อ้อยกับกองทุนอ้ อยและนํา้ ตาลทราย
โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
สัญญาเลขที่....................................................
บริษทั โรงงานนํ ้าตาล……………..……………

ทําที่ กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ .......................................................

……………………………..…................
ผู้สงั่ จ่ายเช็คชําระหนี ้ลงวันที่ลว่ งหน้ า
สัญญานีท้ าํ ขึน้ ระหว่ าง
กองทุนอ้ อยและนํ ้าตาลทราย สํานักงานตังอยู
้ ท่ ่ี 129 ถนนหลวง แขวงบ้ านบาตร เขต
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร โดย นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธาน
คณะกรรมการบริ หารกองทุน ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันกองทุนอ้ อยและนํ ้าตาลทราย ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“กองทุน” ฝ่ ายหนึง่ กับ
นาย / นาง /นางสาว ......................................................................... ผู้ถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่ ..................................................................... ดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ ายสัญญานี ้
อยูบ่ ้ านเลขที่ ............หมูท่ ่ี............ ถนน ..................................... ตําบล..............................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................................... ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“ผู้ขายลดเช็ค” อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่คณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย ได้ มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ ความ
เห็นชอบโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ หารกองทุน ตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ ายสัญญา ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“โครงการ”
โดยที่ผ้ ขู ายลดเช็คซึง่ เป็ นชาวไร่อ้อยสังกัดสถาบันชาวไร่อ้อยสมาคม.................................
ทะเบียนชาวไร่อ้อยเลขที่ ................................................ ผู้สง่ อ้ อยให้ แก่โรงงานนํ ้าตาลของบริษัท........
................................................................................ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “โรงงานนํา้ ตาล” ประสงค์เข้ า
ร่วมโครงการฯ โดยใช้ สนิ เชื่อด้ วยวิธีขายลดเช็คตามโครงการ โดยโรงงานนํ ้าตาลผู้สง่ั จ่ายเช็คลงวันที่
ล่วงหน้ าตามสัญญานี ้และสถาบันชาวไร่อ้อยสมาคม ............................................... ได้ ร่วมลงนามกับ
กองทุนและสํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย (“สอน.”) ในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
4 ฝ่ าย โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ลงวันที่
.......................... ตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ ายสัญญาไว้ แล้ ว
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คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ขายลดเช็คตกลงรับสินเชื่อจากกองทุนตามโครงการโดยได้ นําเช็คธนาคาร
...................................... สัง่ จ่ายโดยโรงงานนํ ้าตาล ........................................................ ดังต่อไปนี ้
(1) เช็คหมายเลข....................... ลงวันที่ .............................................
จํานวนเงิน..................... บาท (............................................................)
(2) เช็คหมายเลข......................... ลงวันที่ .............................................
จํานวนเงิน..................... บาท (............................................................)
(3) เช็คหมายเลข.......................... ลงวันที่ ............................................
จํานวนเงิน..................... บาท (............................................................)
(4) เช็คหมายเลข........................... ลงวันที่ ...........................................
จํานวนเงิน..................... บาท (............................................................)
มาขายลดให้ แก่ กองทุน รวม.......(........) ฉบับ รวมเป็ นเงินก่อนหักลดจํานวน ....................... บาท
(.....................................................................) ซึง่ ผู้ขายลดเช็คได้ ลงนามสลักหลังเช็คดังกล่าวทุกฉบับ
ส่งมอบต่อกองทุน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขอสินเชื่อจากกองทุนเพื่อนําเงินไปใช้ จา่ ยตามโครงการ และ
กองทุนตกลงที่จะให้ สนิ เชื่อตามโครงการโดยวิธีการรับซื ้อลดเช็คทุกฉบับข้ างต้ น
ข้ อ 2. ผู้ขายลดเช็คตกลงยินยอมให้ กองทุนหักส่วนลดเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าดังกล่าวทุกฉบับ
ในอัตราร้ อยละ 2 (สอง)ต่อปี ของจํานวนเงินตามเช็คแต่ละฉบับ และผู้ขายลดเช็คยินยอมให้ โรงงาน
นํ ้าตาลผู้ออกเช็คหักเงินค่าอ้ อยตามสัญญาซื ้อขายอ้ อยระหว่างผู้ขายลดเช็คกับโรงงานนํ ้าตาลเพื่อชําระ
หนี ้ต่อกองทุนตามสัญญานี ้
ข้ อ 3. เมื่อผู้ขายลดเช็คได้ ลงนามสลักหลังเช็คและส่งมอบเช็คต่อกองทุนแล้ ว
(1) กองทุนจะโอนเงินสินเชื่อตามจํานวนในข้ อ 1 ที่หกั ลดตามข้ อ 2 แล้ ว เข้ าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ของผู้ขายลดเช็คในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง่ ผู้ขายลดเช็คได้
มอบหลักฐานเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ ไว้ แก่กองทุนในขณะทําสัญญานี ้ และเมื่อกองทุนได้ โอน
เงินดังกล่าวแล้ ว ถือว่าผู้ขายลดเช็คได้ รับเงินตามมูลหนี ้ในเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อ
(2) กองทุนออกเช็คสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีผ้ ขู ายลดเช็คตามจํานวนเงินในข้ อ 1 ที่หกั ลด
ตามข้ อ 2 แล้ วส่งมอบให้ กบั ผู้ขายลดเช็ค และถือว่าผู้ขายลดเช็คได้ รับเงินตามมูลหนี ้ในเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 4. ถ้ าเช็คตามข้ อ 1 ถึงกําหนดจ่ายเงินแล้ ว แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อธนาคาร
คืนเช็คไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ผู้ขายลดเช็คยินยอมรับผิดใช้ เงินให้ กองทุนเต็มจํานวนที่ลงไว้ ในเช็คภายใน 15
(สิบ ห้ า) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง มิฉะนันจะต้
้ องเสียดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 (สิบ ห้ า) ต่อปี จนกว่า
กองทุนจะได้ รับชําระหนี ้ครบถ้ วน
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ข้ อ 5. กรณีท่ีกองทุนมิได้ นําเช็คดังกล่าวเข้ าบัญชีเพื่อเรี ยกเก็บจากธนาคารเมื่อถึงกําหนด
ชําระเงินตามเช็ค หรื อกรณีที่กองทุนผ่อนเวลาชําระหนี ้ให้ แก่โรงงานนํ ้าตาลผู้สงั่ จ่ายเช็คดังกล่าว ไม่ถือ
เป็ นเหตุให้ ผ้ ขู ายลดเช็คหลุดพ้ นความรับผิดที่จะต้ องใช้ เงินตามเช็คพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 (สิบ ห้ า) ต่อปี
และค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นตามสัญญานี ้จนกว่ากองทุนจะได้ รับชําระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 6. ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าโอนเงินและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เกี่ยวกับการให้
สินเชื่อโดยการขายลดเช็คตามสัญญานี ้ ให้ ตกเป็ นภาระของผู้ขายลดเช็ค
ข้ อ 7. กองทุนมีสิทธิสลักหลังโอนเช็คดังกล่าวฉบับใดฉบับหนึง่ หรื อทุกฉบับให้ แก่บคุ คล
ใดๆ ก็ได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู ายลดเช็คและ/หรื อผู้สงั่ จ่ายเช็คทราบ และผู้ขายลดเช็คยอมรับผิดต่อผู้ทรง
เช็คและ/หรื อผู้รับโอนเช็คดังกล่าว
ข้ อ 8. ผู้ขายลดเช็คยินยอมรับผูกพันและปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับและระเบียบของ สอน.
และของกองทุนที่เกี่ยวกับการให้ สินเชื่อโดยการขายลดเช็คทังที
้ ่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะออกใช้ บงั คับใน
ภายหน้ าทุกประการ
ข้ อ 9. ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และเอกสารแนบท้ ายที่เป็ นส่วนหนึง่ ของ
สัญญานี ้ ให้ มีผลผูกพันบรรดาทายาท ผู้สืบสิทธิ ผู้จดั การมรดก หรื อผู้มีอํานาจจัดการทรัพย์สินของผู้ขาย
ลดเช็คทุกประการ
ข้ อ 10. หากกองทุนมิได้ รับชําระหนี ้ตามเช็คแม้ ฉบับใดฉบับหนึง่ ผู้ขายลดเช็คยินยอมให้
กองทุนฟ้องร้ องบังคับชําระหนี ้สินเชื่อที่ค้างชําระทังหมดพร้
้
อมดอกเบี ้ยและค่าเสียหาย ตลอดทังค่
้ าใช้ จา่ ย
ในการเรี ยกร้ องทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในชันศาลจนถึ
้
งชันบั
้ งคับคดีทกุ ประการได้
ทันที แม้ วา่ เช็คฉบับหลังจะยังไม่ถึงกําหนดสัง่ จ่ายก็ตาม
ข้ อ 11. กองทุนและสถาบันชาวไร่อ้อยตามสัญญานี ้มีสทิ ธิเข้ าไปในพื ้นที่ปลูกอ้ อยหรื อ
สถานที่ใดๆ ของผู้ขายลดเช็ค เพื่อตรวจสอบ กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการเพื่อให้ การขอสินเชื่อ
ตามสัญญานี ้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเอกสารผนวก 1 ในกรณีที่กองทุน
พบว่าผู้ขายลดเช็คมิได้ นําสินเชื่อตามสัญญานี ้ไปดําเนินการตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ
กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกให้ ผ้ ขู ายลดเช็คชําระเงินสินเชื่อที่ค้างชําระได้ ทนั ทีทงหมดหรื
ั้
อ
บางส่วน โดยไม่ต้องรอให้ ถงึ กําหนดเวลาชําระหนี ้ตามเช็ค และไม่ต้องเรี ยกร้ องจากผู้สง่ั จ่ายเช็คก่อนและ
เรี ยกเบี ้ยปรับในอัตราร้ อยละ 15 (สิบ ห้ า) ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อทังหมดตามสั
้
ญญาจากผู้ขายลดเช็คนับ
แต่วนั ที่ได้ รับเงินสินเชื่อ โดยผู้ขายลดเช็คไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ทังสิ
้ ้นจากกองทุน
ข้ อ 12. เอกสารที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
(1) ผนวก 1 เอกสารโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง ฤดูการ
ผลิตปี 2559/2560
(2) ผนวก 2 บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ าย โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
แก้ ปัญหาภัยแล้ ง ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ลงวันที่ ................................................
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(3) ผนวก 3 หนังสือโรงงานนํ ้าตาลแจ้ งรายชื่อชาวไร่อ้อยและหนังสือนําส่งเช็คต่อ
กองทุน
สัญญานี ้ทําขึ ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นหรื อมีผ้ อู า่ นให้ ฟัง (กรณี
อ่านหนังสือไม่ออก) และเข้ าใจข้ อความโดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ ้วมือ
(กรณีลงลายมือชื่อไม่ได้ ) ไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน และต่างถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………….. ผู้ขายลดเช็ค
(...............................................)
ลงชื่อ………………………………….. กองทุน
(นายพสุ โลหารชุน)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ลงชื่อ................................................พยาน หรื อผู้รับรองลายพิมพ์นิ ้วมือ
(.............................................)
ลงชื่อ................................................พยาน หรื อผู้รับรองลายพิมพ์นิ ้วมือ
(.............................................)
ลงชื่อ................................................ผู้พมิ พ์/ผู้เขียน
(.............................................)
เจ้ าหน้ าที่ สกท. ตรวจถูกต้ องแล้ ว

(................................................)
ตําแหน่ง……………………………………..
.........../............./...........

บันทึกของผู้อนุมัติรับซือ้ ลดเช็ค
จํานวนเงิน.................................................. บาท
กําหนดชําระคืนเรี ยกเก็บเงินตามเช็คเสร็ จ
ภายในวันที่ ....................................................
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนอ้ อยและนํ ้าตาลทราย
.........../............./...........
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หมายเหตุ
1. ชื่อพยาน...............................................ที่อยู.่ ........................................................................ ..
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................สถานที่ออกบัตร.................................
2. ชื่อพยาน...............................................ที่อยู.่ .........................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................สถานที่ออกบัตร................................

