- ราง แนวทางปฏิบัติตามโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจรตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับกรอบ
แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออย
รถตัดออย รถคีบออย รถแทรกเตอร และรถบรรทุกออยและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ ดังนี้
๑. ผูขอกูและคุณสมบัติของผูขอกู
๑.๑ เกษตรกรชาวไรออยและ/ หรือกลุมเกษตรกรชาวไรออย
๑.๑.๑ ตองเปนเกษตรกรชาวไรออยที่จดทะเบียนเปนชาวไรออยและไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
๑.๑.๒ ตองเปนเกษตรกรชาวไรออยคูสัญญาของโรงงานที่โรงงานใหการรับรอง และให
รวมถึงชาวไรออยที่สงออยผานหัวหนาโควตาที่เปนคูสัญญาของโรงงาน
๑.๑.๓ ตองมีพื้นที่ปลูกออยและ/ หรือปริมาณออยที่สงเขาโรงงานตามที่โรงงานรับรอง
๑.๑.๔ เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขของโครงการ
๑.๑.๕ กลุมเกษตรกรชาวไรออยอนุโลมใหนับพื้นที่ปลูกออยของแตละรายรวมกัน
๑.๒ สหกรณการเกษตร หรือสถาบันชาวไรออย
๑.๒.๑ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่ดําเนินการเพื่อประโยชนของสมาชิก
๑.๒.๒ เปนสถาบันเกษตรกรที่มีประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจออยและน้ําตาลทราย
๑.๒.๓ ไดรับความเห็นชอบการเขารวมโครงการและรับผิดชอบโดยคณะกรรมการของสถาบัน
เกษตรกรผูขอกู โดยตองมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๑.๒.๔ มีผลการดําเนินงานดี ไมมีขอบกพรองในการดําเนินงานที่เปนสาระสําคัญ ปจจุบันยัง
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๑.๒.๕ กรณีเปนสหกรณการเกษตรตองไดรับความเห็นชอบโครงการเพื่อใหกูเงินจากนายทะเบียน
สหกรณการเกษตร
๑.๒.๖ เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขของโครงการ
๒. พื้นที่ดําเนินการ
เปนพื้นที่สงเสริมการปลูกออยของโรงงาน
๓. เปาหมายการจายเงินโครงการ
จายเงินกูตามโครงการปละ ๓,๐๐๐ ลานบาท สําหรับแกไขปญหาภัยแลงจํานวน ๕๐๐ ลานบาท
และเครื่องจักรกลการเกษตร ๒,๕๐๐ ลานบาท เปนระยะเวลา ๓ ป รวมเปนเงิน ๙,๐๐๐ ลานบาท
๔. ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ
เริ่มตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดการจายเงินกูตามโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
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๕. ระยะเวลาชําระเงินกู
ผูกูตองชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด นับแตวันที่เริ่มเบิกเงินกูงวดแรก ตามที่
ไดมีการตกลงระหวางผูกู ผูใหกู ผูค้ําประกัน ดังนี้ การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออย
ภายในระยะเวลาไมเกิน ๔ ป การจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ ป
๖. รูปแบบการกูเงินตามโครงการ ประกอบดวย
๖.๑ การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออ ย
ผูขอกูแตละรายสามารถกูเงินไดไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากกูเ กินวงเงินที่กําหนด
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกออย โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้
๖.๑.๑ การพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย
(๑) การขุดสระกักเก็บน้ํา
(๒) การเจาะบอบาดาล
(๓) การสรางระบบสงน้ํา โดยการรวมกลุมชาวไรออยและโรงงานเปน
ผูเสนอในรูปแบบของโครงการ
๖.๑.๒ การบริหารจัดการน้ําในไรออย
(๑) ระบบน้ําหยด
(๒) การจัดซื้อเครื่องยนตและวัสดุอุปกรณใหน้ําในไรออย
๖.๑.๓ รูปแบบอื่นที่คณะทํางานสงเสริมสินเชื่อใหความเห็นชอบ
๖.๒ การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ผูขอกูแตละรายสามารถจะจัดซื้อไดดังนี้
๖.๒.๑ รถตัดออย จะซื้อรถตัดออยไดรายละไมเกิน ๑๕ ลานบาทและตองเปนการซื้อ
รถตัดออยตามที่กําหนด ดังนี้
(๑) รถตัดออยใหม ขนาดใหญ วงเงินไมเกิน ๑๕ ลานบาท
(๒) รถตัดออยเกา ขนาดใหญ วงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท
(๓) รถตัดออยใหม ขนาดกลาง วงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท
(๔) รถตัดออยเกา ขนาดกลาง วงเงินไมเกิน ๘ ลานบาท
ทั้งนี้ การซื้อรถตัดออยเกาตามโครงการ หมายถึง รถเกาที่นําเขาจาก
ตางประเทศเทานั้น
๖.๒.๒ รถคีบออยกูไดรายละไมเกิน ๑.๕ ลานบาท
๖.๒.๓ รถแทรกเตอร กูไดละรายไมเกิน ๒ ลานบาท
๖.๒.๔ รถบรรทุกออย กูไดละรายไมเกิน ๓ ลานบาท
๖.๒.๕ อุปกรณสวนควบเครื่องจักรกลการเกษตรแตละราย ในขอ ๖.๒.๑, ๖.๒.๒,
๖.๒.๓ และ ๖.๒.๔ กูไดไมเกินวงเงินที่กําหนดไวแตละขอ
๗. หลักประกันเงินกู
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ตองดําเนินการจัดทําหนังสือค้ําประกันหนี้ตามโครงการใหแลวเสร็จกอนจายเงินกู
โดยเกษตรกรชาวไรออย กลุมเกษตรกรชาวไรออย สถาบันชาวไรออย และสหกรณการเกษตรผูขอกู
ใหโรงงานเปนผูค้ําประกันหนี้ตามโครงการของผูขอกูท ุกรายเต็มตามจํานวนวงเงิน
๘. เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ
๘.๑ กรณีเกษตรกรชาวไรออยขอกู
๘.๑.๑ สําเนาทะเบียนชาวไรออย
๘.๑.๒ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
๘.๑.๓ สําเนาเอกสารสิทธิในพื้นที่การปลูกออย หรือสําเนาเอกสารสิทธิของครอบครัว
ที่ไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร หรือสําเนาเอกสารการเชาพื้นที่การปลูกออย
มีระยะการเชาไมนอยกวา ๖ ป
๘.๑.๔ ขอมูลการปลูกออยและการสงออยเขาโรงงาน
๘.๑.๕ เอกสารอื่นที่จะเปนประโยชนตอโครงการ
๘.๒ กรณีกลุมเกษตรกรชาวไรออยขอกู
ใหดําเนินการในลักษณะเดียวกับเกษตรกรชาวไรออยรายคนเปนผูขอกู
๘.๓ กรณีสหกรณการเกษตร หรือสถาบันชาวไรออยขอกู
๘.๓.๑ สําเนารายงานการประชุมเรื่องเห็นชอบใหกูเงินตามโครงการ
๘.๓.๒ รายงานผลการดําเนินกิจการ
๘.๓.๓ งบการเงิน ๓ ป ยอนหลัง (ถามี)
๘.๓.๔ กรณีเปนสหกรณการเกษตรตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
การเกษตร
๘.๓.๕ ขอมูลการสงออยเขาโรงงาน
๘.๓.๖ เอกสารอื่นที่จะเปนประโยชนตอโครงการ
๘.๔ แบบฟอรมใบสมัคร
แบบฟอรมใบสมัครสําหรับชาวไรออย กลุมเกษตรกรชาวไรออย กรณีสหกรณการเกษตร หรือ
สถาบันชาวไรออย เปนไปตามแบบฟอรมใบสมัครที่แนบ
๘.๕ ผลวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจาก ธ.ก.ส.
๙. ขั้นตอนการเขารวมและอนุมัติโครงการ
(๑) ผูที่เกี่ยวของตามโครงการทุกฝายรวมประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการ เพื่อใหผูสนใจเขารวม
โครงการทราบและเขาใจในรายละเอียดหลักเกณฑเงื่อนไขโครงการ
(๒) ผูเขารวมโครงการยื่นแบบฟอรมใบสมัครแสดงความประสงคขอกู พรอมแนบเอกสารประกอบ เพื่อ
พิจารณาเขารวมโครงการตามที่กําหนด โดยใหโรงงานรวบรวมรายชื่อเสนอตอคณะทํางานควบคุมการผลิต
ประจําโรงงานและ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขาที่เกี่ยวของเขารวมพิจารณา
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(๓) คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานรวมกับ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
เขารวมตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครและความสมบูรณครบถวนถูกตองของเอกสาร โดยผานการ
พิจารณาและวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการของ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด เสนอความเห็นตอโรงงาน
ผูค้ําประกัน กรณีโรงงานยินยอมค้ําประกันใหโรงงานเสนอเอกสารตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูก
ออยพิจารณา
(๔) คณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกออยพิจารณาอนุมัติโครงการแลวใหแจง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ
เพื่อ ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกูโครงการตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติสินเชื่อของธนาคาร
(๕) กรณีผูเขารวมโครงการไดรับการอนุมัติสินเชื่อ ใหสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขา แจงผลการ
อนุมัติผูทเี่ กี่ยวของจัดทําเอกสารสัญญากูเงินพรอมจัดทําหนังสือค้ําประกันตอไป
(๖) ธ.ก.ส. สรุปผลการอนุมัติตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกออยทุกสิ้นเดือน
๑๐. กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการ ดังนี้
๑๐.๑ คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร ในอัตรา MRR – ๒ (ปจจุบัน MRR เทากับรอยละ ๗ ตอป) โดยผู
กูรับภาระดอกเบี้ยรอยละ ๒ ตอป
๑๐.๒ คิดดอกเบี้ยกับกลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และสถาบันชาวไรออย ในอัตรา
MLR – ๑ (ปจจุบัน MLR เทากับรอยละ ๕ ตอป) โดยผูกูรับภาระดอกเบี้ยรอยละ ๒ ตอป
๑๐.๓ คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรกลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และสถาบันชาวไรออย สําหรับ
การกูเงินเพื่อจัดซื้อรถแทรกเตอร รถบรรทุก หรืออุปกรณสวนควบ ในอัตรา MLR – ๑ (ปจจุบัน MLR เทากับ
รอยละ ๕ ตอป)
ทั้งนี้ หากผูกูรายใดผิดนัดชําระหนี้เงินตนและหรือดอกเบี้ยจะดวยเหตุใดก็ตาม ธ.ก.ส.จะเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ ธ.ก.ส. พรอมเบี้ยปรับ
๑๑. การชําระหนี้เงินกู
ใหโรงงานหักเงินคาออยของผูกูแตละรายในแตละฤดูการผลิตเพื่อชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ย
ตามแผนการชําระหนี้ของผูกูแตละรายตามที่ไดตกลงกันในสัญญาให ธ.ก.ส. ภายในระยะเวลา ที่กําหนด
หากผูกูรายใดผิดนัดชําระหนี้เงินตนและหรือดอกเบี้ยจะดวยเหตุใดก็ตาม โรงงานตองชําระหนี้นั้นแทนโดยทันที
ผูกูสามารถที่จะชําระเงินกูใหครบถวนไดกอนการสิ้นสุดระยะการชําระเงินกูตามสัญญา
๑๒. การติดตามและการรายงาน
ให สอน. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกออยทุกสิ้น
ปงบประมาณเพื่อเสนอรายงานตอ กอน. จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ
………………………………………….

