โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี
2561/2562
1. ความเป็นมา
1.1 คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ได้พิจารณาก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่า ยน้้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562
ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอแล้ว มีมติก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจ้าหน่ายน้้าตาลทราย
ขั้น ต้น เป็ น ราคาเดีย วทั่วประเทศ โดยก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นในอัตราตันละ 700 บาท ณ ระดับความหวานที่
10 CCS. อัตราขึ้น-ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 42.00 บาทต่อ 1 หน่วย CCS. และก้าหนดผลตอบแทนการผลิต และ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นเท่ากับ 300 บาทต่อตันอ้อยแต่เนื่องจากราคาอ้อยดังกล่าวต่้ากว่าต้นทุนการผลิต ดังนั้น
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายจึงแต่งตั้งคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยคณะท้างานฯ ได้มีมติเห็นชอบ
ก้าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ฤดูการ
ผลิตปี 2561/2562 โดยการก้าหนดให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจ่ายเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 50บาท/ตัน
อ้อยให้กับชาวไร่อ้อยและช่วยเหลือโรงงานน้้าตาลผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายในอัตรา 21.42
บาท/ตันอ้อย ส้าหรับแหล่งเงินเพื่อด้าเนินงานให้ใช้รายได้ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วย
การจัดเก็บเงิน จากการจ้าหน่ายน้้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.2561
ฤดูการผลิตปี 2561/2562
1.2 ต่อมาคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่
อ้อยและโรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ในอัตราส่วน 70:30 โดยเป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตราไม่
เกิน 70 บาท/ตันอ้อย และให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายพิจารณาด้าเนินการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือช าวไร่
อ้อยและโรงงานน้้าตาลโดยตรงต่อไป
2. หลักการและเหตุผล
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจ้าเป็นต้องรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายอ้อย สมควร
จัดระบบและควบคุมการผลิตและจ้าหน่ายอ้อยและน้้าตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ช าวไร่อ้อย
และเจ้าของโรงงานน้้าตาลทรายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การผลิตอ้อยไป
จนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน้้าตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยแล ะเจ้าของ
โรงงานน้้าตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่
ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้้าตาลทราย และประชาชนผู้บริโภค จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบั ญ ญั ติ อ้ อ ยและน้้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 23 ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง
เรียกว่า “กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลสามารถประกอบอาชีพนี้ โดยได้รับผลตอบแทนให้คุ้มต่อ
การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 23 (2) ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ “รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อย
และน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”
ประกอบกับในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 700 บาท/ตันอ้อย และผลตอบแทน
การผลิตฯอยู่ ที่ 300 บาท/ตัน อ้อย ซึ่งอยู่ ในระดับต่้ากว่าต้นทุนการผลิ ต โดยต้นทุนการผลิ ตอ้อยฤดูก ารผลิ ตปี
2561/2562 อยู่ที่ 1,131.43 บาท/ตันอ้อย หากปล่อยให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลด้าเนินธุรกิจตามปกติต่อไป
จะท้าให้ประสบปัญหาการขาดทุน และขาดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะกระทบต่อฐานเศรษฐกิจในครั วเรือน และใน
ระดับประเทศต่อไปได้
ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดื อดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้า ตาล กองทุนอ้อยและน้้าตาล
ทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย โดยการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น้้าตาลในกรณีนี้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน้้าตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลให้ได้รับค่าอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายเพิ่มขึ้น
4. เป้าหมาย
จ่ายเงินให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลที่ส่งอ้อยเข้าหีบอ้อยเพื่อผลิตน้้าตาลทราย ฤดูการผลิตปี
2561/2562 ครบถ้วน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย
5. ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
6. หน่วยงานสนับสนุน
6.1 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
6.2 ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย
6.3 สถาบันชาวไร่อ้อยทุกสถาบัน
6.4 โรงงานน้้าตาล 57 บริษัท

7. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 23 ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ งเรีย กว่ า “กองทุ น อ้อ ยและน้้ าตาลทราย” โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
และโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรา 30 เงินของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายให้น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด้าเนิ นการให้เป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์ในมาตรา 23 และเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย และของ
ส้านักงานตามที่คณะกรรมการก้าหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 55 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) รายได้สุทธิตามมาตรา 54
(2) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย
(3) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้้าตาลทราย
(4) ราคาอ้อยขั้นต้น
(5) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น
(6) เงินที่ได้รับจากกองทุน
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้วให้
ส้านักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.2 ระเบี ย บคณะกรรมการบริห ารกองทุ น ว่าด้วย หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2557
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
ตอบแทนคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของตนเองในแต่ละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
ข้อ 9 กรณีส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จัดท้าโครงการให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย

8. กรอบวงเงินและการจัดสรรวงเงิน
8.1 วงเงินที่ใช้ในโครงการครั้งนี้ให้ใช้รายได้ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วย
การจัดเก็บเงิน จากการจ้าหน่ายน้้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้า ตาลทราย พ.ศ.2561
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) มาด้าเนินการเป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
53 บาทต่อตันอ้อย (สัดส่วน 70 %) และเป็นการช่วยเหลือโรงงานน้้าตาลไม่เกิน 22.71 บาทต่อตันอ้อย (สัดส่วน
30 %) โดยวงเงินประมาณการจ้านวน 9,566,715,600 บาท (วงเงินส่วนชาวไร่อ้อย 6,697,080,000.00 บาทและ
วงเงินส่วนโรงงานน้้าตาล 2,869,635,600.00 บาท)
8.2 การจัดสรรวงเงินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลครั้งนี้จะพิจารณา
ก้าหนดอัตราช่วยเหลือตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบจริง ฤดูการผลิตปี 2561/2562 แต่ละโรงงานตามรายงานการผลิต
อ้อยและน้้าตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ของส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย ส้านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาลทราย
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
มกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
10. ระยะเวลาดาเนินการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล
(1) งวดที่ 1 ปริ ม าณอ้ อ ยที่ เข้ า หี บ ตั้ งแต่ เปิ ด หี บ อ้ อ ยจนถึ งวัน ที่ 31 มกราคม 2562 จะจ่ ายเงิ น
ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(2) งวดที่ 2 ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปิดหีบอ้อย จะจ่ายเงินช่วยเหลือ
หลังจากโรงงานน้้าตาลแต่ละโรงงานปิดหีบแล้ว 30 วัน เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
หมายเหตุ : การจ่ายเงินทั้ง 2 งวด จะดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯให้กับชาวไร่อ้อยเป็น ลาดับแรกแล้วจึง
ดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับโรงงานน้าตาลในลาดับต่อไป
11. รูปแบบการดาเนินงาน
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ชาวไร่ อ้ อ ยและโรงงานน้้ า ตาล ตามปริ ม าณอ้ อ ยที่ เข้ า หี บ ในฤดู ก ารผลิ ต ปี
2561/2562 คูณอัตราที่ก้าหนด โดยกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายด้าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ โดยตรงให้กับ
ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล โดยจะบันทึกบัญชีว่าชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลเป็นลูกหนี้ของกองทุนอ้อยและ
น้้าตาลทรายไว้ก่อน เมื่อด้าเนินการโครงการแล้วเสร็จจะน้าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายของระบบส้าหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562 ทั้งจ้านวน

12.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ในฤดูการผลิตปี
2561/2562 อัน เนื่ องมาจากราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายตกต่้า
12.2 ชาวไร่ อ้อ ยและโรงงานน้้ าตาลมีค วามเชื่ อมั่ น ในกองทุ น อ้ อยและน้้ าตาลทรายและระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
12.3 ท้าให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลมีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
12.4 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในภาคการผลิตที่แท้จริง เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจาย
รายได้ของรัฐบาล

13. ขั้นตอนการดาเนินงาน
13.1 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่อ้อย สถาบันชาวไร่อ้อย และ
โรงงานน้้ าตาล ด้าเนิ นการติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ตรวจสอบบัญชี/เปิดบัญชี เพื่อรับเงินฯ
13.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ก้าหนดอัตราเงินช่วยเหลือต่อตันอ้อยในการให้ความช่วยเหลือ
ให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
13.3 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย และส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายจัดส่ง บันทึก
การรับเงินให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล
13.4 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลลงนามในบันทึกการรับเงิน ตามแบบที่ส้านักงานกองทุนอ้อย
และน้้าตาลทรายก้าหนดและจัดส่งให้ส้านักงานกองทุนตามขั้นตอน
13.5 เจ้าหน้าที่ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
ประจ้าโรงงาน จัดส่งข้อมูล ชาวไร่อ้อยของโรงงานน้้าตาลนั้น ๆ ให้คณะท้างานควบคุมการ
ผลิตประจ้าโรงงาน (ชาวไร่อ้อย/โรงงานน้้าตาล/ราชการ) ตรวจสอบและรับรองเอกสาร
13.6 คณะท้างานควบคุ มการผลิ ตประจ้าโรงงาน (ชาวไร่อ้อย/โรงงานน้้าตาล/ราชการ) จัดส่ ง
เอกสารให้เขตบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร
13.7 เขตบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย ส่งเอกสารให้ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายส่วนกลาง
ตรวจสอบเอกสาร
13.8 ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทรายส่วนกลาง ตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
13.9 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้ (ธ.ก.ส.) เพื่อ
จ่ายเงิน

14. งบประมาณในการดาเนินการ
14.1 ค่าล่วงเวลาพนักงาน
ชั่วโมงละ 50 บาท X 100 ชั่วโม
10,000.00 บาท
14.2 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
10,000.00 บาท
14.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
20,000.00 บาท
14.4 ค่าบริการโอนเงินต่อครั้ง ครั้งละ 5 บาท X 170,000 ราย (2 ครั้ง)
1,700,000.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,740,000.00 บาท
15. งบประมาณโครงการฯ
วงเงินที่ใช้ในโครงการครั้งนี้ให้ใช้ รายได้ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการ
จัดเก็บเงินจากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจั กรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.2561 ฤดูการ
ผลิตปี 2561/2562 มาด้าเนินการเป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 53 บาทต่อตันอ้อย และเป็นการช่วยเหลือโรงงาน
น้้าตาลไม่เกิน 22.71 บาทต่อตันอ้อย โดยวงเงินประมาณการจ้านวน 9,566,715,600 บาท (วงเงินส่วนชาวไร่อ้อย
6,697,080,000.00 บาทและวงเงินส่วนโรงงานน้้าตาล 2,869,635,600.00 บาท) ในอัตราส่วน 70:30
16. คุณสมบัติของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาลที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
16.1 คุณสมบัติชาวไร่อ้อย
(1) ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้้าตาล ในฤดูการผลิตปี 2561/2562
(2) ชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้้าตาล ในฤดูการผลิตปี 2561/2562
(3) ชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อย ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการ
จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ปี 2549
16.2คุณสมบัติโรงงานน้าตาล
(1) โรงงานน้้าตาลที่เปิดหีบรับอ้อยในฤดูการผลิตปี 2561/2562
(2) โรงงานน้้าตาลที่ช้าระเงินส่วนต่างจากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร (1 ตุลาคม
2561 – 30 กันยายน 2562) ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บ
เงินจากการจ้าหน่ ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.
2561 ครบถ้วน
17 การติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานโครงการฯ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน แต่งตั้งคณะท้างานขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อท้าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ก้ากับดูแลการจ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ประกอบด้วย
17.1 ผู้แทนส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
17.2 ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
17.3 ผู้แทนชาวไร่อ้อย
17.4 ผู้แทนโรงงานน้้าตาล

หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562

ทำหน้ ำที่รวบรวมข้ อมูลชำวไร่อ้อย
- 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

โรงงานนา้ ตาล



คณะทางานควบคุมการผลิตประจา
โรงงานนา้ ตาล

- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่โรงงานน้ าตาลส่ งให้ท้ งั หมดและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วลงใน

แผ่นดิสก์สาหรับให้ ธนาคาร ใช้ในการโอนเงิน
- ลงลายมือชื่ อร่ วมกันในหนังสื อรับรองที่กองทุนฯ จัดทาขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสาร
- นาส่ งข้อมูลพร้ อมหนังสื อรับรองและแผ่นดิสก์ต่อสานักบริ หารอ้อยและน้ าตาลทราย (สบน.)


สานักบริหารอ้ อยและนา้ ตาลทราย
(สบน.)

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนชาวไร่ ออ้ ยและเลขที่สญ
ั ญาส่ งอ้อยของชาวไร่ ออ้ ยแต่ละ

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



สานักงานกองทุนอ้ อยและนา้ 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)

