แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมเงินกู ้
โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
ปี งบประมาณ
2559
2560
2561
เขียนที่......................................
วันที่...... เดือน........................ พ.ศ...............
เรียน คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน.......................................
1. ข้ าพเจ้ า

เกษตรกรชาวไร่อ้อย
สหกรณ์การเกษตร

กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สถาบันชาวไร่อ้อย

1.1 ชื่อ ...........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
บ้ านเลขที่ ...................
หมู่ท่.ี .......... ตําบล.......................... อําเภอ ............................. จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.....................
1.2 พื้นที่ในการปลูกอ้ อย จํานวน ................ แปลง ประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์ของตนเอง จํานวน ...... ไร่ ปริมาณอ้ อยปี ที่ผ่านมา................ตัน
กรรมสิทธิ์ของครอบครัว จํานวน ...... ไร่ ปริมาณอ้ อยปี ที่ผ่านมา.............ตัน
เช่าพื้นที่ปลูกอ้ อยสัญญาเช่า ......... ปี จํานวนพื้นที่............... ไร่
ปริมาณอ้ อยปี ที่ผ่านมา.................ตัน
พื้นที่ท่ที าํ ประโยชน์โดยมีใบเสียภาษีบาํ รุงท้ องที่เป็ นหลักฐาน (ภบท.5)
จํานวน ...... ไร่
อื่นๆ (ระบุ) .............. .............. ..............
1.3 สถานภาพตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํา้ ตาลทราย
ชาวไร่อ้อย เลขทะเบียน
หัวหน้ าโควตา เลขทะเบียน
1.4 การส่งอ้ อยเข้ าโรงงาน
เป็ นคู่สญ
ั ญาของโรงงานนํา้ ตาล..............................................
ส่งผ่านหัวหน้ าโควตา

-22. มีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการโดยความสมัครใจเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้
รถตัดอ้ อยใหม่ขนาดใหญ่
จํานวน......... คัน วงเงิน........................บาท
รถตัดอ้ อยเก่าขนาดใหญ่
จํานวน......... คัน วงเงิน........................บาท
รถตัดอ้ อยใหม่ขนาดกลาง จํานวน......... คัน วงเงิน........................บาท
รถตัดอ้ อยเก่าขนาดกลาง
จํานวน......... คัน วงเงิน.........................บาท
รถคีบอ้ อยใหม่
จํานวน..........คัน วงเงิน.........................บาท
รถแทรกเตอร์ใหม่
จํานวน.........คัน วงเงิน.........................บาท
รถบรรทุกอ้ อยใหม่
จํานวน..........คัน วงเงิน.........................บาท
อื่นๆ (ระบุ) .................................
วงเงิน..........................บาท
เพื่อพัฒนาแหล่งนํา้ ดังนี้
ขุดบ่อขนาด............. จํานวน......... บ่อ
เจาะบ่อบาดาล
จํานวน......... บ่อ
รวมกลุ่มสร้ างระบบส่งนํา้
อื่นๆ (ระบุ) .................................

วงเงิน ....................... บาท
วงเงิน ....................... บาท
วงเงิน ....................... บาท
วงเงิน ....................... บาท

เพื่อบริหารจัดการนํา้ ในไร่อ้อย ดังนี้
ระบบนํา้ หยด
จัดซื้อเครื่องสูบนํา้
จัดซื้อท่อส่งนํา้
จัดซื้อถังนํา้ (สาลี่)
อื่นๆ (ระบุ).......................

วงเงิน.........................บาท
วงเงิน.........................บาท
วงเงิน.........................บาท
วงเงิน.........................บาท
วงเงิน.........................บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น........................บาท

3. ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและยินยอมส่งอ้อยเข้าโรงงานนํ้าตาลผูค้ ้ ํา
ประกันจนกว่าจะชําระหนี้ เสร็จสิ้ นตามโครงการนี้ พร้อมให้โรงงานนํ้าตาลผูค้ ้ ําประกันเงินกูห้ กั เงินค่า
อ้อยขั้นต้นเพือ่ ชําระหนี้ เงินกูท้ ีม่ ีอยู่กบั ธ.ก.ส. จนเสร็จสิ้ น

-34. ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังนี้
4.1 เกษตรกรชาวไร่อ้อย
สําเนาทะเบียนชาวไร่อ้อย
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ าน
สําเนาเอกสารสิทธิพ้ ืนที่ปลูกอ้ อย
สําเนาเอกสารสิทธิของครอบครัว พร้ อมหนังสือความยินยอม
เอกสารสัญญาเช่าพื้นที่ปลูกอ้ อย
ใบเสียภาษีบาํ รุงท้ องที่ (ภบท.5)
ข้ อมูลการส่งอ้ อยเข้ าโรงงาน
อื่นๆ (ระบุ).......................
4.2 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย หรือสหกรณ์การเกษตร หรือสถาบันชาวไร่อ้อย
สําเนารายงานการประชุมเรื่องเห็นชอบให้ กู้เงินตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินกิจการ
งบการเงิน 3 ปี ย้ อนหลัง (ถ้ ามี)
หนังสือให้ ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อมูลการส่งอ้ อยเข้ าโรงงาน
อื่นๆ (ระบุ).......................
(ลงชื่อ)............................................... ผู้สมัคร
(............................................)

-4วันที่......... เดือน....................พ.ศ.........
เรียน ผู้จัดการโรงงานนํา้ ตาล...............................
คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ ว
มีความเห็นสมควรเสนอคณะทํางานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้ อยพิจารณา
อนุมัติ
ไม่อนุ มัติ เนื่องจาก.............................................................................
ลงชื่อ................................ ลงชื่อ.................................... ลงชื่อ....................................
(.............................)
(..................................)
(..................................)
ผู้แทนโรงงาน
ผู้แทนชาวไร่อ้อย
ผู้แทนราชการ
ลงชื่อ....................................
(..................................)
ผู้แทน ธ.ก.ส.
..................................................................................................................................
วันที่......... เดือน....................พ.ศ.........
ความเห็นของโรงงานนํา้ ตาล .............................................
ยินยอมคํา้ ประกันเงินกู้
ไม่ยินยอมคํา้ ประกันเงินกู้ เนื่องจาก..................................................................

ตราประทับ

ลงชื่อ....................................
(...................................)
ผู้มีอาํ นาจลงนาม

ลงชื่อ.....................................
(..................................)
ผู้มีอาํ นาจลงนาม
..................................................................................................................................

