โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาล
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
1. ความเป็นมา
1.1 คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ได้ มี ม ติ ให้ ก้ า หนดราคาอ้ อ ยขั้ น ต้ น และผลตอบแทนการผลิ ต และจ้ าหน่ ายน้้ า ตาลทรายขั้ น ต้ น ดดก ก ารผลิ ต ป
2560/2561 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1,2,3,4,6,7และ9 เป็นราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 880 บาทต่อตัน อ้อยที่ 10
CCS. และผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นในอัตรา 377.14 บาทต่อตันอ้อย และในเขต
ค้านวณราคาอ้อยที่ 5 เป็นราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 830 บาทต่อตันอ้อยที่ 10 CCS. และผลตอบแทนการผลิตและ
การจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นในอัตรา 355.71 บาทต่อตันอ้อย1 แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อยมี
อัตราที่ 1,156.602 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นที่ได้รับต่้ากว่าต้นทุนการผลิต ดังนั้นคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทรายจึงแต่งตั้งคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อย ในดดกการผลิตป 2560/25613 โดยคณะท้างานฯ ได้มีมติเห็นชอบก้าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ดดกการผลิตป 2560/2561 โดยการก้าหนดให้โรงงานน้้าตาลจ่ายเพิ่ม
ราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 50บาท/ตันอ้อย ส้าหรับแหล่งเงินเพื่อด้าเนินงานให้โรงงานน้้าตาลแต่ละโรงงานขอสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิ ชย์ ตามศักยภาพของแต่ล ะโรงงานหรือให้ กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายให้ ความช่วยเหลื อ แก่
โรงงานน้้าตาลตามที่เห็นสมควร4
1.2 ต่อมาคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2561 ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งดั งกล่ าวแล้ ว มี ม ติ ให้ ค ณะท้ างานฯ พิ จ ารณาทบทวนแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ชาวไร่อ้อยฯ อีกครั้งหนึ่ ง โดยมี ข้อสั งเกตของกรรมการผก้ แทนโรงงานในคณะกรรมการอ้อ ยและน้้ าตาลทราย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะท้างานฯดังนี้5
(1) โดยหลักการเมื่อปล่อยราคาน้้าตาลทรายภายในประเทศลอยตัวตามกลไกตลาดแล้ว ราคา
จ้าหน่ายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีเงินส่วนต่างมากน้อยเพียงใด ดังนั้น
เพื่อเป็นหลักประกันการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ให้แก่โรงงานน้้าตาล จึงเห็นควรด้าเนินการตามระบบใหม่
ไประยะหนึ่งก่อน จนกว่าจะเกิดความมั่นใจว่ามีเงินส่วนต่างดังกล่าวให้ โรงงานน้าไปช้าระหนี้เงินกก้จากธนาคาร
พาณิชย์ได้
(2) ในการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้า ตาลทรายขั้นต้น
ดดกการผลิตป 2560/2561 นั้น บริษัท อ้อยและน้้าตาลไทย จ้ากัด ได้ประมาณราคาน้้าตาลทรายโควตา ข. ที่ 16.48
เซนต์/ปอนด์ และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.05 บาท/เหรียญสหรัฐ แต่ขณะนี้ราคาน้้าตาลทรายในตลาดโลกลดต่้าลง
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายครั้งที่ 1/2561 เรื่องการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นต้น ดดกการผลิตป 2560/2561
2 เอกสารแนบ 2 ต้นทุนการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อยดดกการผลิตป 2560/2561 อัตราที่ 1,156.60 บาทต่อตันอ้อย
3 เอกสารแนบ 3 ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ในดดกการผลิตป 2560/2561
4 เอกสารแนบ 4 มติคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ในดดกการผลิตป 2560/2561
5. เอกสารแนบ 5 มติ ค ณะกรรมการอ้ อ ยและน้้ า ตาลทราย ให้ พิ จ ารณาทบทวนแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชาวไร่ อ้ อ ย
ในดดกการผลิตป 2560/2561
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และเงิน บาทมีแนวโน้ มแข็งค่ามากขึ้น มีความเสี่ ยงอย่างมากที่ราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายและผลตอบแทนการผลิ ตฯ
ขั้น สุดท้ายจะต่้ากว่าขั้นต้น ซึ่งหากเป็ นแบบระบบเดิมกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ กับ
โรงงานน้้าตาล และกระทบต่อความเชื่อมั่นของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่โรงงานน้้าตาล ในการขอ
สิน เชื่อจากธนาคารพาณิชย์ของโรงงานน้้ าตาล ธนาคารพาณิ ชย์จะพิจารณาจากสถานะทางการเงินของโรงงาน
น้้าตาล ซึ่งแต่ละโรงงานน้้าตาลจะมีความแตกต่างกัน จึงเห็นสมควรให้พิจารณาแนวทางอื่นที่มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้มากกว่าในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
(3) การให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยโดยการจ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 50 บาท/
ตันอ้อย ตามที่คณะท้างานฯเสนอนั้น จะถือว่าเป็นการจ่ายค่าอ้อยหรือเงินยืม
1.3 คณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่ วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่
อ้อยในดดกการผลิตป 2560/2561 ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในดดกการผลิตป
2560/2561 แล้ว ทีป่ ระชุมได้มีมติเห็นชอบให้ก้าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ดดกการผลิตป 2560/2561 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย6 ดังนี้
(1) ให้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลในอัตราส่วน 70:30 โดยเป็นการช่วยเหลือชาวไร่
อ้อยในอัตราไม่เกิน 40 บาทต่อตันอ้อย และโรงงานน้้าตาลในอัตราไม่เกิน 17.14 บาทต่อตันอ้อย รวมอัตราตันอ้อย
ละไม่ เกิ น 57.14 บาท ประมาณการวงเงิน ที่ จ ะใช้ ช่ ว ยเหลื อ ชาวไร่ อ้ อ ยและโรงงานน้้ า ตาลในครั้ ง นี้ จ้ า นวน
6,456.82–6,856.80 ล้านบาท
(2) ให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายปล่อยสินเชื่อตาม (1) เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น้้าตาลโดยตรง
1.4 คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ พิ จ ารณาแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชาวไร่ อ้ อ ย ดดก ก ารผลิ ต ป
2560/25617 ตามมติที่คณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อย ดดกการผลิ ตป 2560/2561 และข้อเสนอของบริษัทโรงงานน้้าตาลที่แจ้งความประสงค์ขอกก้เงินจาก
กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย8
(1) เห็นชอบการให้ ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ดดกการผลิตป 2560/2561
ในอัตราส่วน 70 : 30 โดยเป็นการให้ ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตราไม่เกิน 40 บาทต่อตันอ้อย และโรงงาน
น้้าตาลอัตราไม่เกิน 17.14 บาทต่อตันอ้อย ในวงเงินที่จะใช้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล จ้านวนไม่เกิน
6,285 ล้านบาท (ปริมาณอ้อย 110 ล้านตัน)
(2) ให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายพิจารณาด้าเนินการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
และโรงงานน้้าตาลตาม (1) โดยตรงต่อไป
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 เอกสารแนบ

6 มติคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ในดดกการผลิตป2560/2561
7 มติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ดดกการผลิตป 2560/2561
8 เอกสารแนบ 8 ข้อเสนอของบริษัทโรงงานน้้าตาลที่แจ้งความประสงค์ขอกกเ้ งินจากกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
7 เอกสารแนบ

3

1.5 คณะกรรมการบริห ารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้รับ
ทราบมติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวไร่อ้อย ดดกการผลิต ป 2560/2561 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้ตั้ง คณะท้างานพิจารณาแนว
ทางการให้ ความช่ว ยเหลื อชาวไร่อ้อ ยในดดกการผลิ ตป 2560/2561 (ส้ านั กงานกองทุ นอ้อยและน้้ าตาลทราย)
เพื่อพิจารณาศึกษาในรายละเอียดและน้าเสนอในคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมในครั้งต่อไป
1.6 คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวัน ที่ 12 มี นาคม 2561 ได้
พิ จ ารณาโครงการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของชาวไร่อ้ อ ยและโรงงานน้้ าตาล ดดก ก ารผลิ ต
ป 2560/2561 ตามที่ส้ านั กงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายเสนอ แล้วมีมติเห็ นชอบโครงการและให้น้าเสนอ
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายให้ความเห็นชอบต่อไป
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 23 ได้ก้าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งเรียกว่า “กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลสามารถประกอบอาชีพนี้ โดยได้รับผลตอบแทนให้
คุ้ ม ต่ อ การลงทุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มาตรา 23 (2) ได้ ก้ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ “รั ก ษาเสถี ย รภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่น คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ” ประกอบกับในดดกการผลิตป 2560/2561 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่าย
น้้าตาลทรายขั้น ต้น อยก่ในระดับ ต่้ากว่าต้น ทุนการผลิต หากปล่ อยให้ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลด้าเนินธุรกิจ
ตามปกติต่อไปจะท้าให้ประสบปัญหาการขาดทุน และขาดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะกระทบต่อฐานเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนของชาวไร่อ้อย
ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล กองทุนอ้อยและน้้าตาล
ทรายในฐานะนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย โดยการช่วยเหลือชาวไร่
อ้อยและโรงงานน้้าตาลในกรณีนี้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน้้าตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลให้ได้รับค่าอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายเพิ่มขึ้น
4. เป้าหมาย
จ่ายเงิน ทดรองจ่ายเพื่ อช่ว ยเหลื อให้ แก่ช าวไร่อ้อยและโรงงานน้้ าตาลที่หี บอ้อยผลิ ตน้้าตาลทราย
ดดกการผลิตป 2560/2561 ครบถ้วน ตามนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
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5. ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
6. หน่วยงานสนับสนุน
6.1 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
6.2 ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย
6.3 สถาบันชาวไร่อ้อยทุกสถาบัน
6.4 โรงงานน้้าตาล 54 โรงงาน
7. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติอ้อยและน้้า ตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ “โดยที่มีความจ้าเป็นต้องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายอ้อย สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ้าหน่ายอ้อยและน้้าตาล
ทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้้าตาลซึ่งเป็นผก้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามา
ร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน้้าตาลทรายทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้้าตาล เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายเติบโตโดยมี
เสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่ อ้อย เจ้าของโรงงานน้้าตาล และประชาชนผก้บริโภค จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้”
7.2 พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกว่า “กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
และโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรา 30 เงินของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายให้น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด้าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์ในมาตรา 23 และเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานของกองทุนอ้อยและน้้า ตาลทราย และของ
ส้านักงานตามที่คณะกรรมการก้าหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 55 ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) รายได้สุทธิตามมาตรา 54
(2) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย
(3) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้้าตาลทราย
(4) ราคาอ้อยขั้นต้น
(5) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น
(6) เงินที่ได้รับจากกองทุน
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ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้
ส้านักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.3 ระเบี ย บคณะกรรมการบริห ารกองทุ น ว่าด้วย หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 25579
ข้ อ 5 การด้ า เนิ น การเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้้ า ตาลทราย เพื่ อ
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรา 23 (2) ให้
ด้าเนินการได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
(3) การจัดหาเงินทุนหรือการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหรือโรงงานให้ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของตนเองในแต่ละดดกการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
ข้อ 9 กรณีส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จัดท้าโครงการให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
8. ขันตอนการด้าเนินงาน
8.1 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย แจ้งให้ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้้าตาล ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวไร่อ้อยติดต่อธนาคาร เพื่อขอสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยให้ผกกบัญชีเงินฝากกับเลขบัตรประชาชน
8.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ก้าหนดอัตราเงินช่วยเหลือต่อตันอ้อยในการให้ความช่วยเหลือ
ให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล
8.3 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย และส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายจัดส่งบันทึกการ
รับเงินให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล/สถาบันชาวไร่อ้อย
8.4 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลลงนามในบัน ทึกการรับเงิน ตามแบบที่ ส้านักงานกองทุนอ้อยและ
น้้าตาลทรายก้าหนด
8.5 เจ้าหน้าที่ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายประจ้าโรงงาน จัดส่งข้อมกลของชาวไร่อ้อยให้แก่
โรงงานน้้าตาลนั้นๆ ให้คณะท้างานประจ้าโรงงานประกอบไปด้วยผก้แทนชาวไร่อ้อย ผก้แทนโรงงานน้้าตาล ผก้แทน
ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย ตรวจสอบและลงนามรับรองเอกสาร

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9 เอกสารแนบ

9 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่ าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาล
ทราย พ.ศ. 2557
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8.6 คณะท้างานประจ้าโรงงาน จัดส่ งเอกสารให้ เขตบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อตรวจสอบ
ข้อมกลและรวบรวมข้อมกลในรกปแบบไฟล์เอกสาร
8.7 เขตบริห ารอ้อยและน้้ าตาลทราย ส่งเอกสารให้ ส้านักบริห ารอ้อยและน้้าตาลทรายส่วนกลาง
ตรวจสอบเอกสาร
8.8 ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายส่วนกลาง ตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งข้อมกลให้ส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
8.9 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย ตรวจสอบข้อมกลและจัดส่งให้ธนาคารเพื่อโอนเงินเข้า
บัญชีชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล
9. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ
9.1 เมษายน – ธันวาคม 2561
9.2 การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ใช้ปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ตั้งแต่เปิดหีบอ้อยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561
(2) งวดที่ 2 ใช้ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันปิดหีบอ้อย จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 17 พดษภาคม 2561
10. กรอบวงเงินและการจัดสรรวงเงิน
10.1 กรอบวงเงินที่ใช้ในโครงการนี้มีจ้านวน 6,285 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทราย เป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตราไม่เกิน 40 บาทต่อตันอ้อย และเป็นการช่วยเหลือโรงงานน้้าตาลในอัตรา
ไม่เกิน 17.14 บาทต่อตันอ้อย โดยแหล่งเงินที่น้ามาใช้ในโครงการนี้ มาจากเงินของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
ทั้งหมด
10.2 การจัดสรรวงเงินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชาวไร่อ้อยครั้งนี้ จะพิจารณาก้าหนดอัตรา
ช่วยเหลือตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบจริง ดดกการผลิตป 2560/2561 ตามรายงานผลิตอ้อยและน้้าตาลทราย ดดกการ
ผลิตป 2560/2561 (ฉบับปิดหีบ) ของส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทราย หลั งจากโรงงานน้้ า ตาลปิ ด หี บ ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจากมี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งทราบปริ ม าณอ้ อ ยที่ เข้ าหี บ ใน
ป 2560/2561 ทั้งหมดเพื่อก้าหนดอัตราเงินช่วยเหลือต่อตันอ้อย ในวงเงิน 6,285 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนของ
ชาวไร่อ้อย (70%) หรือ วงเงินไม่เกิน 4,399.50 ล้านบาท และในส่วนโรงงานน้้าตาล (30%) หรือ วงเงินไม่เกิน
1,885.50 ล้านบาท
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11. อัตราดอกเบีย
การก้าหนดอัตราดอกเบี้ยโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน้้าตาล โดยใช้เงินกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งจ้านวน เพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้้าตาลทราย ตามเจนตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้ได้รับผลตอบแทนคุ้ม
ต่อการลงทุนในรกปแบบของเงินทดรองจ่าย ก่อนการก้าหนดราคาอ้อยและตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่าย
น้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ดดกการผลิตป 2560/2561 ตามนัยมาตรา 55 ดังนั้นคณะกรรมการบริหรกองทุน จึงมี
มติไม่ก้าหนดอัตราดอกเบี้ยจากชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลดังกล่าว
12. งบประมาณในการด้าเนินการ
12.1 ค่าล่วงเวลาพนักงาน
12.2 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
12.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
12.4 ค่าบริการโอนเงินต่อครั้ง ครั้งละ 5 บาท X 170,000 ราย(2 ครั้ง) =
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

00110,000.00 บาท
00110,000.00 บาท
00120,000.00 บาท
1,700,000.00 บาท
1,740,000.00 บาท

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สามารถบรรเทาปั ญ หาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ในดดกการผลิ ตป
2560/2561 อันเนื่องมาจากราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายตกต่้า
13.2 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลมีความเชื่อมั่นในระบบการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทราย ตามนัยพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527
13.3 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลมีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพในดดกการผลิตถัดไป
13.4 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในภาคการผลิตที่แท้จริง เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายรายได้
ของรัฐบาล
14. การติดตามและตรวจสอบการด้าเนินงานโครงการฯ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน แต่งตั้งคณะท้างานขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผก้แทนฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อท้าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ก้ากับดกแลการจ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถกกต้อง ครบถ้วน
สมบกรณ์ (การบริหารความเสี่ยง) ประกอบด้วย
14.1 ผก้แทนส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
14.2 ผก้แทนส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
14.3 ผก้แทนชาวไร่อ้อย
14.4 ผก้แทนโรงงานน้้าตาล
หน้าที่และขันตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
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ทำหน้า ำท่รวบรวบข้า มขลชาำบรวอมาม
- ชื่ อ-นามสกุล
- เลขทะเบียนชาวไร่ ออ้ ย / เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
- เลขที่สญ
ั ญาส่ งอ้อย
- เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
- ปริ มาณอ้อยที่นาส่ งโรงงานระหว่างเปิ ดหี บ-ปิ ดหี บ
- จานวนเงินช่วยเหลือที่ชาวไร่ ออ้ ยจะได้รับ
- ให้ชาวไร่ ออ้ ยลงลายมือชื่ อในบันทึกการรับเงินที่กองทุนฯ จัดทาขึ้นโดยมีผแู ้ ทนโรงงานน้ าตาล
ลงนามรับรองทุกราย
- นาส่ งข้อมูลทั้งหมดให้คณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงานน้ าตาล

โรงงานน้าตาล



คณะทางานควบคุมการผลิตประจาโรงงาน
นา้ ตาล


สานักบริหารอ้อยและนา้ ตาลทราย (สบน.)

- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่โรงงานน้ าตาลส่ งให้ท้ งั หมดและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วลงใน

แผ่นดิสก์สาหรับให้ ธนาคาร ใช้เป็ นข้อมูลในการโอนเงิน เมื่อมีคาสัง่ จ่ายจากสานักงานกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย
- ลงลายมือชื่ อร่ วมกันในหนังสื อรับรองที่กองทุนฯ จัดทาขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสาร
- นาส่ งข้อมูลพร้ อมหนังสื อรับรองและแผ่นดิสก์ต่อสานักบริ หารอ้อยและน้ าตาลทราย (สบน.)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนชาวไร่ ออ้ ยและเลขที่สญ
ั ญาส่ งอ้อยของชาวไร่ ออ้ ยแต่ละ

รายกับฐานข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
- ตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณอ้อย จานวนเงิน เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และบันทึกการรับเงินของ
ชาวไร่ ออ้ ยแต่ละราย
- นาส่ งข้อมูลทั้งหมดต่อสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย



สานักงานกองทุนอ้อยและนา้ ตาล ทราย
(สกท.)
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ ง
- จัดทาเอกสารเพื่อเสนอประธานหรื อรองประธานคณะกรรมการบริ หารกองทุนลงนาม ดังนี้
- หนังสื อถึงธนาคาร เพื่อขอเบิกเงินกู้ โดยให้ ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ชาวไร่ ออ้ ยแต่ละราย ตาม



ข้อมูลในแผ่นดิสก์
- นาส่ งรายงานเบิกเงิน/หนังสื อคาสัง่ จ่าย/แผ่นดิสก์ ต่อ ธนาคาร

ธนาคาร (สานักงานใหญ่ )
- ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ชาวไร่ ออ้ ยแต่ละรายผ่าน สาขา ตามคาสัง่ จ่ายของกองทุนฯ



ชาวไร่ อ้อย
(ธนาคาร)
สาขา)

ชาวไร่ อ้อย
(ธนาคาร)
สาขา)

ชาวไร่ อ้อย
(ธนาคาร)
สาขา)

