
- ราง - 

แนวทางปฏิบัติตามโครงการสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจรตาม      

มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  และวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับกรอบ

แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออย 

รถตัดออย รถคีบออย รถแทรกเตอร และรถบรรทุกออยและเครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืนๆ  ดังนี้ 
 

๑. ผูขอกูและคุณสมบัติของผูขอกู  

๑.๑  เกษตรกรชาวไรออยและ/ หรือกลุมเกษตรกรชาวไรออย  

๑.๑.๑  ตองเปนเกษตรกรชาวไรออยท่ีจดทะเบียนเปนชาวไรออยและไดรับการรับรองจาก 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

๑.๑.๒ ตองเปนเกษตรกรชาวไรออยคูสัญญาของโรงงานท่ีโรงงานใหการรับรอง  และให 

รวมถึงชาวไรออยท่ีสงออยผานหัวหนาโควตาท่ีเปนคูสัญญาของโรงงาน 

๑.๑.๓ ตองมีพ้ืนท่ีปลูกออยและ/ หรือปริมาณออยท่ีสงเขาโรงงานตามท่ีโรงงานรับรอง 

๑.๑.๔ เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขของโครงการ 
 

        ๑.๑.๕ กลุมเกษตรกรชาวไรออยอนุโลมใหนับพ้ืนท่ีปลูกออยของแตละรายรวมกัน 
 

๑.๒  สหกรณการเกษตร หรือสถาบันชาวไรออย 

๑.๒.๑ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนของสมาชิก 

๑.๒.๒ เปนสถาบันเกษตรกรท่ีมีประสบการณและความชํานาญเก่ียวกับธุรกิจออยและน้ําตาลทราย 

๑.๒.๓ ไดรับความเห็นชอบการเขารวมโครงการและรับผิดชอบโดยคณะกรรมการของสถาบัน 

เกษตรกรผูขอกู  โดยตองมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา 

๑.๒.๔ มีผลการดําเนินงานดี  ไมมีขอบกพรองในการดําเนินงานท่ีเปนสาระสําคัญ  ปจจุบันยัง 

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

๑.๒.๕ กรณีเปนสหกรณการเกษตรตองไดรับความเห็นชอบโครงการเพ่ือใหกูเงินจากนายทะเบียน 

สหกรณการเกษตร 

๑.๒.๖ เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ  และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขของโครงการ 
 

๒. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

        เปนพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกออยของโรงงาน 
 

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 ภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 
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๕. ระยะเวลาชําระเงินกู 

       ผูกูตองชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  นับแตวันท่ีเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก ตามท่ี

ไดมีการตกลงระหวางผูกู ผูใหกู ผูคํ้าประกัน ดังนี้  การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออย 

ภายในระยะเวลาไมเกิน ๔ ป การจัดซ้ือเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ ป   
 

๖. รูปแบบการกูเงินตามโครงการ ประกอบดวย 

๖.๑  การพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในไรออย  

                    ผูขอกูแตละรายสามารถกูเงินไดไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  หากกูเกินวงเงินท่ีกําหนด

จะตองไดรับอนุมัติจากคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกออย โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้ 

                           ๖.๑.๑  การพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย 

                                    (๑) การขุดสระกักเก็บน้ํา 

                                    (๒) การเจาะบอบาดาล 

                                    (๓) การสรางระบบสงน้ํา โดยการรวมกลุมชาวไรออยและโรงงานเปน 

                                         ผูเสนอในรูปแบบของโครงการ 
 

                          ๖.๑.๒  การบริหารจัดการน้ําในไรออย 

                                    (๑) ระบบน้ําหยด 

                                    (๒) การจัดซ้ือเครื่องยนตและวัสดุอุปกรณใหน้ําในไรออย 

                          ๖.๑.๓  รูปแบบอ่ืนท่ีคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อใหความเห็นชอบ 
 

       ๖.๒ การจัดซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตร 

                         ผูขอกูแตละรายสามารถจะจัดซ้ือไดดังนี้ 

                         ๖.๒.๑  รถตัดออย จะซ้ือรถตัดออยไดรายละไมเกิน ๑๕ ลานบาทและตองเปนการซ้ือ   

รถตัดออยตามท่ีกําหนด 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 

                                      ท้ังนี้ การซ้ือรถตัดออยเกาตามโครงการ หมายถึง รถเกาท่ีนําเขาจาก

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 กูไดไมเกินวงเงินท่ีกําหนดไวแตละขอ                                                 
 

๗. หลักประกันเงินกู 
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                ตองดําเนินการจัดทําหนังสือคํ้าประกันหนี้ตามโครงการใหแลวเสร็จกอนจายเงินกู    

โดยเกษตรกรชาวไรออย   กลุมเกษตรกรชาวไรออย  สถาบันชาวไรออย  และสหกรณการเกษตรผูขอกู  

ใหโรงงานเปนผูคํ้าประกันหนี้ตามโครงการของผูขอกูทุกรายเต็มตามจํานวนวงเงิน 
 

๘. เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ 

๘.๑  กรณีเกษตรกรชาวไรออยขอกู 

            ๘.๑.๑  สําเนาทะเบียนชาวไรออย 

            ๘.๑.๒  สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 

            ๘.๑.๓  สําเนาเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีการปลูกออย หรือสําเนาเอกสารสิทธิของครอบครัว 

                      ท่ีไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร  หรือสําเนาเอกสารการเชาพ้ืนท่ีการปลูกออย 

                      มีระยะการเชาไมนอยกวา  ๖  ป 

            ๘.๑.๔  ขอมูลการปลูกออยและการสงออยเขาโรงงาน 

            ๘.๑.๕  เอกสารอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนตอโครงการ 
 
 

      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 เอกสารอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนตอโครงการ 
 

 

      ๘.๔ แบบฟอรมใบสมัคร 

             แบบฟอรมใบสมัครสําหรับชาวไรออย กลุมเกษตรกรชาวไรออย กรณีสหกรณการเกษตร หรือ

สถาบันชาวไรออย เปนไปตามแบบฟอรมใบสมัครท่ีแนบ 
           

      ๘.๕  ผลวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจาก ธ.ก.ส.  
 

๙. ข้ันตอนการเขารวมและอนุมัติโครงการ 

(๑)  ผูท่ีเก่ียวของตามโครงการทุกฝายรวมประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการ เพ่ือใหผูสนใจเขารวม

โครงการทราบและเขาใจในรายละเอียดหลักเกณฑเง่ือนไขโครงการ 

(๒)  ผูเขารวมโครงการยื่นแบบฟอรมใบสมัครแสดงความประสงคขอกู พรอมแนบเอกสารประกอบ เพ่ือ

พิจารณาเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด โดยใหโรงงานรวบรวมรายชื่อเสนอตอคณะทํางานควบคุมการผลิต

ประจําโรงงานและ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขาท่ีเก่ียวของเขารวมพิจารณา   
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(๓)  คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานรวมกับ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

เขารวมตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครและความสมบูรณครบถวนถูกตองของเอกสาร โดยผานการ 

พิจารณาและวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการของ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด เสนอความเห็นตอโรงงาน  

ผูคํ้าประกัน กรณีโรงงานยินยอมคํ้าประกันใหโรงงานเสนอเอกสารตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูก

ออยพิจารณา 

     (๔)  คณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกออยพิจารณาอนุมัติโครงการแลวใหแจง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ 

เพ่ือ ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกูโครงการตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติสินเชื่อของธนาคาร 

(๕)  กรณีผูเขารวมโครงการไดรับการอนุมัติสินเชื่อ ใหสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสาขา แจงผลการ

อนุมัติผูท่ีเก่ียวของจัดทําเอกสารสัญญากูเงินพรอมจัดทําหนังสือคํ้าประกันตอไป 

     (๖)  ธ.ก.ส. สรุปผลการอนุมัติตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกออยทุกสิ้นเดือน 
 

๑๐. กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูตามโครงการ 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

การกูเงินเพ่ือจัดซ้ือรถแทรกเตอร รถบรรทุก หรืออุปกรณสวนควบ ในอัตรา MLR – ๑ (ปจจุบัน MLR เทากับ

รอยละ ๕ ตอป)  

      ท้ังนี้  หากผูกูรายใดผิดนัดชําระหนี้เงินตนและหรือดอกเบี้ยจะดวยเหตุใดก็ตาม ธ.ก.ส.จะเรียกเก็บ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ ธ.ก.ส. พรอมเบี้ยปรับ  
 

๑๑. การชําระหนี้เงินกู 
 

          ใหโรงงานหักเงินคาออยของผูกูแตละรายในแตละฤดูการผลิตเพ่ือชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ย      

ตามแผนการชําระหนี้ของผูกูแตละรายตามท่ีไดตกลงกันในสัญญาให ธ.ก.ส. ภายในระยะเวลา ท่ีกําหนด  

หากผูกูรายใดผิดนัดชําระหนี้เงินตนและหรือดอกเบี้ยจะดวยเหตุใดก็ตาม โรงงานตองชําระหนี้นั้นแทนโดยทันที  

 ผูกูสามารถท่ีจะชําระเงินกูใหครบถวนไดกอนการสิ้นสุดระยะการชําระเงินกูตามสัญญา 
 

๑๒. การติดตามและการรายงาน 
 

          ให สอน. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตอคณะทํางานสงเสริมสินเชื่อเพ่ือการปลูกออยทุกสิ้น

ปงบประมาณเพ่ือเสนอรายงานตอ กอน. จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

 

…………………………………………. 


