สัญญาขายลดเช็คระหว่ างโรงงานนํา้ ตาลกับกองทุนอ้ อยและนํา้ ตาลทราย
โครงการสินเชื่อสําหรั บการจัดซือ้ รถตัดอ้ อย
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
สัญญาเลขที่..................................................
บริษทั โรงงานนํ ้าตาล……………………………

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

ผู้ขายลดเช็ค
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
บริ ษัท ................................................................. จํากัด (โรงงานนํ ้าตาล ......................
..................................................................................................) สํานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่ ...............
หมูท่ ่ี............ตําบล................................................. อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด............................................ โดย นาย / นาง/ นางสาว .........................................................
และ นาย / นาง/ นางสาว............................................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ ......................... ฉบับที่ ..........................
ลงวันที่................................. แนบท้ ายสัญญานี ้ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ขายลดเช็ค” อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่คณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย ได้ มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ ความ
เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อสําหรับการจัดซื ้อรถตัดอ้ อยสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ หารกองทุน ตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ ายสัญญา ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“โครงการ”
โดยที่ผ้ ขู ายลดเช็ค ประสงค์จะจัดซื ้อรถตัดอ้ อยโดยใช้ สนิ เชื่อด้ วยวิธีขายลดเช็คตาม
โครงการ โดยผู้ขายลดเช็คได้ ร่วมลงนามกับกองทุนและสํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย
(“สอน.”) ในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ าย โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื ้อรถตัดอ้ อย ฤดูการผลิต
ปี 2559/2560 ลงวันที่ ..................................... ตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ ายสัญญา ซึง่ ต่อไปนี ้
เรี ยกว่า “ข้ อตกลง 4 ฝ่ าย” ไว้ แล้ ว
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คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ขายลดเช็คตกลงรับสินเชื่อจากกองทุนตามโครงการโดยได้ นําเช็คธนาคาร
........................................... สัง่ จ่ายโดยผู้ขายลดเช็ค ดังต่อไปนี ้
(1) เช็คหมายเลข....................... ลงวันที่ .......................................................
จํานวนเงิน.................... บาท (...............................................................)
(2) เช็คหมายเลข................. ลงวันที่..............................................................
จํานวนเงิน.................. บาท (.................................................................)
(3) เช็คหมายเลข.......................... ลงวันที่.....................................................
จํานวนเงิน..................... บาท (.............................................................)
(4) เช็คหมายเลข........................... ลงวันที่...................................................
จํานวนเงิน..................... บาท (.............................................................)
(5) เช็คหมายเลข........................... ลงวันที่....................................................
จํานวนเงิน..................... บาท (.............................................................)
(6) เช็คหมายเลข........................... ลงวันที่ .................................................
จํานวนเงิน..................... บาท (............................................................)
มาขายลดให้ แก่ กองทุน รวม ....... (........) ฉบับ รวมเป็ นเงินก่อนหักลดจํานวน ....................... บาท
(.....................................................................) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขอสินเชื่อจากกองทุนเพื่อนํา
เงินไปใช้ จา่ ยตามโครงการ และกองทุนตกลงที่จะให้ สินเชื่อตามโครงการโดยวิธีการรับซื ้อลดเช็คทุกฉบับ
ข้ างต้ น
ข้ อ 2. ผู้ขายลดเช็คตกลงยินยอมให้ กองทุนหักส่วนลดเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าดังกล่าวทุก
ฉบับในอัตราร้ อยละ 2 (สอง)ต่อปี ของจํานวนเงินตามเช็คแต่ละฉบับ
ข้ อ 3. เมื่อผู้ขายลดเช็คได้ สง่ มอบเช็คต่อกองทุนแล้ 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 อ
ธนาคารคืนเช็คไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ผู้ขายลดเช็คยินยอมรับผิดชดใช้ เงินให้ กองทุนเต็มจํานวนที่ลงไว้ ในเช็ค
ภายใน 15 (สิบ ห้ า) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง มิฉะนันจะต้
้ องเสียดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 (สิบ ห้ า) ต่อปี
จนกว่ากองทุนจะได้ รับชําระหนี ้ครบถ้ วน
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ข้ อ 5. หากกองทุนมิได้ รับชําระหนี ้ตามข้ อ 4 กองทุนจะแจ้ งให้ สอน. งดการออกหนังสือ
อนุญาตขนย้ ายนํ ้าตาลทรายของผู้ขายลดเช็คตามข้ อ 6(4) แห่งบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ าย
จนกว่ากองทุนจะได้ รับชําระหนี ้ครบถ้ วน
ข้ อ 6. ภายใต้ ข้อบังคับของข้ อ 4 และข้ อ 5 หากกองทุนยังมิได้ รับชําระหนี ้ในเช็คแม้ ฉบับ
ใดฉบับหนึง่ ผู้ขายลดเช็คยินยอมให้ กองทุนฟ้องร้ องบังคับชําระหนี ้ตามมูลหนี ้ในเช็คได้ ทนั ที และยินยอม
ชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยในการเรี ยกร้ อง ทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
ตังแต่
้ การดําเนินคดีเบื ้องต้ นจนถึงชันบั
้ งคับคดี
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. ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าโอนเงินและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เกี่ยวกับการให้
สินเชื่อโดยการขายลดเช็คตามสัญญานี ้ ให้ ตกเป็ นภาระของผู้ขายลดเช็ค
ข้ อ 9. กรณีท่ีกองทุนมิได้ นําเช็คดังกล่าวเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารเมื่อถึงกําหนดชําระเงิน
ตามเช็ค หรื อกรณีที่กองทุนผ่อนเวลาชําระหนี ้ให้ แก่ผ้ ขู ายลดเช็ค ไม่ทําให้ ผ้ ขู ายลดเช็คหลุดพ้ นความรับ
ผิดใช้ เงินตามเช็คและค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นตามสัญญานี ้
ข้ อ 10. ผู้ขายลดเช็คยินยอมรับผูกพันและปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับและระเบียบของ สอน.
และของกองทุนที่เกี่ยวกับการให้ สินเชื่อโดยการขายลดเช็คทังที
้ ่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะออกใช้ บงั คับใน
ภายหน้ าทุกประการ และผู้ขายลดเช็คให้ สญ
ั ญาว่าจะไม่นํารถตัดอ้ อยไปจําหน่าย จ่าย โอน จนกว่าจะมี
การชําระหนี ้ตามเช็คเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ข้ อ 11. หากกองทุนมิได้ รับชําระหนี ้ตามเช็คแม้ ฉบับใดฉบับหนึง่ ผู้ขายลดเช็คยินยอมให้
กองทุนฟ้องร้ องบังคับชําระหนี ้สินเชื่อที่ค้างชําระทังหมดพร้
้
อมดอกเบี ้ยและค่าเสียหาย ตลอดทัง้
ค่าใช้ จา่ ยในการเรี ยกร้ องทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในชันศาลจนถึ
้
งชันบั
้ งคับคดีทกุ
ประการได้ ทนั ที แม้ วา่ เช็คฉบับหลังจะยังไม่ถึงกําหนดสัง่ จ่ายก็ตาม
ข้ อ 12. กองทุนมีสิทธิเข้ าไปในสถานประกอบการหรื อสถานที่ใดๆ ของผู้ขายลดเช็ค เพื่อ
ตรวจสอบ กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการเพื่อให้ การขอสินเชื่อตามสัญญานี ้เป็ นไปตามเงื่อนไข
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเอกสารผนวก 1 ในกรณีที่กองทุนพบว่าผู้ขายลดเช็คมิได้ นําสินเชื่อ
ตามสัญญานี ้ไปดําเนินการตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
เรี ยกให้ ผ้ ขู ายลดเช็คชําระเงินสินเชื่อที่ค้างชําระทังหมดได้
้
ทนั ที โดยไม่ต้องรอให้ ถึงกําหนดเวลาชําระหนี ้
ตามเช็ค และเรี ยกเบี ้ยปรับในอัตราร้ อยละ 15 (สิบ ห้ า) ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อตามสัญญาจากผู้ขายลด
เช็ค นับแต่วนั ที่ได้ รับเงินสินเชื่อ โดยผู้ขายลดเช็คไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ทังสิ
้ ้นจากกองทุน
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ข้ อ 13. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้ ผู้ขายลดเช็คได้ นําหลักประกัน
สัญญา (อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทังสองอย่
้
าง) เต็มวงเงินสินเชื่อมามอบให้ ไว้ แก่ผ้ รู ับซื ้อลดเช็คในขณะทํา
สัญญานี ้แล้ ว ดังนี ้
13.1 สัญญาคํ ้าประกันการขายลดเช็คซึง่ ผู้ขายลดเช็คจะต้ องจัดการให้ กรรมการบริษัทของ
ผู้ขายลดเช็คดังต่อไปนี ้รับผิดชอบร่วมกันและแทนกันทําสัญญาคํ ้าประกัน การขายลดเช็คไว้ กบั กองทุน
โดยผู้คํ ้าประกันต้ องร่วมรับผิดกับผู้ขายลดเช็คด้ วย คือ
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3)
13.2 ผู้ขายลดเช็คได้ มอบเช็คธนาคาร...................................................ให้ กองทุนยึดถือ
ไว้ เป็ นหลักประกันเป็ นจํานวน ............................. บาท (........ .........................................................)
จนกว่ากองทุนจะได้ รับเงินตามเช็คที่ได้ รับซื ้อไว้ จากผู้ขายลดเช็คเสร็ จสิ ้นแล้ ว
หากปรากฏว่าหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนลดน้ อยถอยลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
ผู้ขายลดเช็คจะต้ องนําหลักประกันใหม่หรื อหาหลักประกันมาเพิ่มเติมให้ เต็มจํานวนดังเดิม
ข้ อ 14. เอกสารที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
(1) ผนวก 1 เอกสารโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื ้อรถตัดอ้ อย ฤดูการผลิตปี
2559/2560
(2) ผนวก 2 บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ าย โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื ้อ
รถตัดอ้ อย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ลงวันที่ ................................................
สัญญานี ้ทําขึ ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกันคูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นหรื อมีผ้ อู า่ นและเข้ าใจ
ข้ อความโดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ า
พยาน และต่างถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………….. ผู้ขายลดเช็ค
(...............................................)
ลงชื่อ…………………………………..กองทุน
(นายพสุ โลหารชุน)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
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ลงชื่อ................................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ................................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ................................................ผู้พมิ พ์/ผู้เขียน
(.............................................)
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