
 
 

ใบสมัครขอรับการส่งเสริมสินเชื่อ 
โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  

(กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และสถาบันชาวไร่อ้อย) 
 

 เขียนที่...................................................... 
 

                  วันที่............เดอืน...............................พ.ศ. 256...... 
 

เรียน  คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน................................................................... 
 

1. ข้าพเจ้า       กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย        สหกรณ์การเกษตร        สถาบันชาวไร่อ้อย 
   ชื่อ(กลุ่ม/สหกรณ์/สถาบัน)...................................................................................................................... 

ส านักงานตั้งอยู่ที่....................หมู่ที่........... ถนน......................... ต าบล..............................อ าเภอ........................... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................... เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
โดย..........................................................ต าแหน่ง......................................................... ..........เป็นผู้รับมอบอ านาจ 
โดย..........................................................ต าแหน่ง......................................................... ..........เป็นผู้รับมอบอ านาจ 
      ไม่เคยกู้เงิน ธ.ก.ส.                    เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา................................................................... 
 

   1.1  สถานภาพตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 
                         ชาวไร่อ้อย เลขทะเบียน 
                         หัวหน้าโควตา เลขทะเบียน  
 

   1.2  พื้นที่ในการปลูกอ้อยของสมาชิกรวม จ านวน ................ แปลง  ประกอบด้วย 
                    1.2.1 เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก     จ านวน ...... ไร่  ปริมาณอ้อยปีที่ผ่านมา...........................
ตัน 
                    1.2.2 เป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัว จ านวน ...... ไร่  ปริมาณอ้อยปีที่ผ่านมา...........................
ตัน 
                    1.2.3 เป็นเช่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยสัญญาเช่า จ านวน ...... ไร่ ปริมาณอ้อยปีที่ผ่านมา.......................
ตัน 
                    1.2.4 พ้ืนที่ที่ท าประโยชน์โดยมีใบเสียภาษีบ ารุงท้องที่เป็นหลักฐาน (ภ.บ.ท. 5) จ านวน ...... ไร่   
                            ปริมาณอ้อยปีที่ผ่านมา.......................ตัน 

   1.3  ข้อมูลการส่งอ้อยเข้าโรงงานของสมาชิก 
         มีปริมาณอ้อยทั้งสิ้น....................ตัน เป็นของตนเอง....................ตัน รวบรวม..............ตัน 

       เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ าตาล.............................................. จ านวน.............................ตัน 
        เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ าตาล.............................................. จ านวน.............................ตัน 
       เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ าตาล.............................................. จ านวน.............................ตัน 
             เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ าตาล.............................................. จ านวน.............................ตัน 
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2.  มีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการนี้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
โดยความสมัครใจเพ่ือวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
               2.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้ 
    อัตราดอกเบี้ยตามโครงการ ผู้กู้รับภาระร้อยละ 2 ต่อปี 
                              รถตดัอ้อยใหม่  ขนาดใหญ่   จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท 

        ขนาดกลาง จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท 
                              รถตดัอ้อยเก่า   ขนาดใหญ่     จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท 

        ขนาดกลาง   จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท 
                              รถคีบอ้อย                       จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท  
                              รถตดัอ้อยแบบล าพ่วงแทรกเตอร์   จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท   
                              เครือ่งสางใบอ้อย              จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท   
                              เครือ่งอัดใบอ้อย               จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท   
                              จัดซือ้จาก บุคคล/บริษัท..............................................     ซื้อใหม่       รีไฟแนนซ์ 
    อัตราดอกเบี้ยตามโครงการ ผู้กู้รับภาระร้อยละ 4 ต่อปี 
                              รถแทรกเตอร์                 จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท   
                              รถบรรทุกอ้อย                จ านวน........คัน  วงเงิน........................บาท   
                              จัดซือ้จาก บุคคล/บริษัท..............................................     ซื้อใหม่       รีไฟแนนซ์ 
               2.2 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย ดังนี้ 
    อัตราดอกเบี้ยตามโครงการ ผู้กู้รับภาระร้อยละ 2 ต่อปี 
                              ขุดบ่อขนาด........................... จ านวน.........บ่อ  วงเงิน........................บาท 
                              เจาะบ่อบาดาล                  จ านวน.........บ่อ วงเงิน........................บาท 
                              ระบบน้ าหยด                    จ านวน.........ไร่    วงเงิน........................บาท 
                              จัดซื้อเครื่องสูบน้ าหรืออุปกรณ์ให้น้ าในไร่อ้อย   วงเงิน........................บาท 
                              รวมกลุ่มสร้างระบบส่งน้ า  (แนบโครงการ)   วงเงิน........................บาท                                    
                              ปรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย  จ านวน.......................ไร่ วงเงิน..........................บาท ดังนี ้
             - พ้ืนที่ตั้งในหมู่บ้าน..........................ต าบล..........................อ าเภอ................................ 
                                 จงัหวัด................................จ านวนพ้ืนที.่......................ไร่ จ านวน.....................แปลง 
            - พ้ืนที่ตั้งในหมู่บ้าน..........................ต าบล..........................อ าเภอ................................  
                                 จงัหวัด................................จ านวนพ้ืนที.่......................ไร่ จ านวน.....................แปลง 
            - พ้ืนที่ตั้งในหมู่บ้าน..........................ต าบล..........................อ าเภอ................................  
                                 จงัหวัด................................จ านวนพ้ืนที.่......................ไร่ จ านวน.....................แปลง 
 

   รวมวงเงินขอกู้ในโครงการทั้งสิ้น............................บาท (…………………………………………………….) 
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3. ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                    ส าเนาหนังสอืการจัดตั้งหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย   
                    ส าเนารายงานการประชุมเรื่องเห็นชอบให้กู้เงินตามโครงการ  
           งบทางการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)    
                     กรณีเป็นสหกรณ์ แสดงส าเนาเอกสารทีน่ายทะเบียนสหกรณ์การเกษตรเห็นชอบ 
                     ก าหนดวงเงินประจ าปี 
                    ข้อมูลการส่งอ้อยเข้าโรงงานของสมาชิก 
                    หนังสือคู่สัญญาโรงงานน้ าตาล          
                    หนงัสือรับรองพ้ืนที่การปลูกอ้อยที่โรงงานน้ าตาลรับรอง          
 4. ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและยินยอมส่งมอบอ้อยให้กับโรงงานน้ าตาลซึ่งเป็น  
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้าที่กู้ยืมไปจาก ธ.ก.ส. จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นตามโครงการนี้ พร้อมให้โรงงาน
น้ าตาลผู้ค้ าประกันเงินกู้หักเงินค่าอ้อย เพื่อช าระหนี้เงินกู้ตามโครงการที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. จนเสร็จสิ้น   
 

        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                (................................................) 
 
        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                (................................................) 

 

 
                                                       โรงงานน้ าตาล.................................................................................. 
                                             พิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการและยินยอมค้ าประกัน 

 
       (ลงชื่อ)................................................. 
               (................................................) 

                ต าแหน่ง................................................. 
 

 
วันที่......... เดือน....................พ.ศ.........  

  
เรียน  ผู้อ านวยการ ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด................................................ 
  คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว       
เห็นสมควร              อนุมัติเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ ธ.ก.ส. พิจารณาอ านวยสินเชื่อต่อไป 
                           ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก............................................................................. 
 
ลงชื่อ.........................................    ลงชื่อ.........................................    ลงชื่อ.........................................     
       (.......................................)          (........................................)          (.......................................) 
             ผู้แทนโรงงาน                       ผู้แทนชาวไร่อ้อย                        ผู้แทนราชการ  


