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ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระ
ราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ประกาศคณะกรรมการอ อยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลัก เกณฑแ ละวิธี การเกี่ย วกั บ
การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย และอัตราสวน
ของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน สําหรับฤดูการผลิตป ๒๕๕๑/๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใชบังคับในฤดูการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายป ๒๕๕๑/๒๕๕๒
ไดสิ้นสุดลงสมควรกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนด
และการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทรายและอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออ ย
และโรงงานสําหรับฤดูการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายป ๒๕๕๒/๒๕๕๓ เปนตนไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๒) และ (๒๓) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
หลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารเกี่ ยวกั บการจั ด ทํ าประมาณการรายได การกํา หนดและการชํ า ระราคาอ อ ย
และคาผลิตน้ําตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย
และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตฤดูการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายป ๒๕๕๒/๒๕๕๓
เปนตนไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนออยและน้ําตาลทราย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗
“คณะกรรมการกําหนดราคา” หมายความวา คณะกรรมการกําหนดราคาขายน้ําตาลทราย
โควตา ข.
“น้ําตาลทรายโควตา ก.” หมายความวา น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการกําหนดใหผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ
“น้ําตาลทรายโควตา ข.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิต
และสงมอบใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด จําหนาย เพื่อนํามาใชกําหนดราคามาตรฐานของน้ําตาลทรายดิบ
ที่สงออกในการคํานวณรายไดของระบบ
“น้ําตาลทรายโควตา ค.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออกนอกประเทศ หรือจําหนาย
เพื่อการอื่นใดภายในประเทศ หรือนํามาซื้อขายระหวางรัฐตอรัฐ
“ฤดูการผลิต” หมายความวา ระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่ม ตั้งแตวัน แรกของเดือ นตุลาคม
ถึงวันสุดทายของเดือนกันยายน
ขอ ๕ เขตที่ใชในการคํานวณเพื่อกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๑
การประมาณการรายไดการจําหนายน้ําตาลทราย
ขอ ๖ ใหประมาณการรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต โดยการ
คํานวณจากผลรวมของรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามขอ ๗ ในสวนที่เปนรายได
ขั้นตนหักดวยผลรวมของรายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามขอ ๘ ในสวนที่เปนรายจายขั้นตน
รายไดสุทธิจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต ใหคํานวณจากผลรวมของรายได
ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามขอ ๗ ในสวนที่เปน รายไดขั้น สุดทาย หักดวยผลรวม
ของรายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามขอ ๘ ในสวนที่เปนรายจายขั้นสุดทาย
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ขอ ๗ รายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ไดแก ผลรวมของรายได ดังตอไปนี้
๗.๑ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายโควตา ก. ในแตละฤดูการผลิต
๗.๑.๑ รายไดขั้นตน ไดจากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ก. ที่ขายไดจริงของฤดูการผลิตที่แลว บวกกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจําหนายจริง
เฉลี่ยสามปการผลิตยอนหลังกับราคาเฉลี่ยจากการขายน้ําตาลทรายโควตา ก. ที่ขายไดจริงของฤดู
การผลิตที่แลว
๗.๑.๒ รายได ขั้น สุ ด ท า ย ได จากผลคู ณของปริ ม าณการขายน้ํ า ตาลทราย
โควตา ก. ที่ ขายได จริ งของฤดูการผลิตปจจุบัน กับราคาเฉลี่ยของน้ํ าตาลทรายโควตา ก. ตามหลั กเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนดและปรับเพิ่มหรือลดตามขอตกลงของสถาบันชาวไรออยและโรงงานในแตละเขต
ในกรณีที่มีขอตกลงดังกลาว
๗.๒ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายโควตา ข. ของบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
๗.๒.๑ รายไดขั้นตน ไดจากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ข. กับราคาน้ําตาลทรายโควตา ข. ตามขอ ๑๐
๗.๒.๒ รายไดขั้น สุดทาย ไดจากผลคูณของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ข.
กับราคาที่ขายไดจริงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายใหแกผูซื้อตางประเทศ
๗.๓ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายดิบโควตา ค.
๗.๓.๑ รายไดขั้นตน ไดจากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ําตาล
ทรายดิบโควตา ค. กับราคาน้ําตาลทรายโควตา ข. ตามราคาที่ประมาณการตามขอ ๑๐
๗.๓.๒ รายไดขั้นสุดทาย ไดจากผลคูณของปริมาณน้ําตาลทรายดิบโควตา ค.
ที่ผลิตไดจริงกับราคาเฉลี่ยของน้ําตาลทรายโควตา ข. ที่ขายไดจริงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายใหแกผูซื้อ
ตางประเทศตามขอ ๗.๒.๒
๗.๔ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค.
๗.๔.๑ รายไดขั้นตน ไดจากการประมาณการของผลคูณของปริมาณน้ําตาล
ทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. กับราคาน้ําตาลทรายโควตา ข. ตามขอ ๑๐ บวกรอยละ
ของสวนตางของราคาน้ําตาลทรายขาวกับราคาน้ําตาลทรายดิบตามที่คณะกรรมการกําหนดของราคา
น้ําตาลทรายโควตา ข. ดังกลาว
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๗.๔.๒ รายได ขั้ น สุ ด ท า ย ได จ ากผลคู ณ ของปริ ม าณน้ํ า ตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ที่ผลิตไดจริง กับราคาเฉลี่ยของน้ําตาลทรายโควตา ข. ที่ขายไดจริง
ตามขอ ๗.๒.๒ บวกรอยละของสวนตางของราคาน้ําตาลทรายขาวกับราคาน้ําตาลทรายดิบตามที่
คณะกรรมการกํ าหนดของราคาเฉลี่ย ของน้ํ าตาลทรายโควตา ข. ดัง กล าว โดยคํ านวณจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนที่ขายใหแกผูซื้อตางประเทศตามขอ ๗.๒.๒
๗.๕ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายโควตาสหรัฐอเมริกาหรือรายไดจากสิทธิพิเศษอื่น ๆ
๗.๕.๑ รายไดขั้นตน ไดคํานวณรวมอยูในรายการตามขอ ๗.๓.๑ แลว
๗.๕.๒ รายไดขั้นสุดทาย ไดจากรายไดจริง
๗.๖ รายไดจากการขายน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่คณะกรรมการกําหนดใหจําหนาย
เพื่อการอื่นใดภายในประเทศ หรือนํามาซื้อขายระหวางรัฐตอรัฐ ไดจากผลคูณของปริมาณการขาย
น้ําตาลทรายโควตา ค. ดังกลาว กับราคาตามที่คณะกรรมการกําหนด
๗.๗ รายไดที่เกิดจากสวนตางระหวางรายไดจริงกับรายไดในการคํานวณราคาออย
ขั้ น สุ ด ท า ยและผลตอบแทนการผลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายขั้ น สุ ด ท า ยในฤดู ก ารผลิ ต ที่ แ ล ว
และจําหนายน้ําตาลทรายกอนฤดูการผลิตปปจจุบัน ซึ่งไดปรับบัญชีเพิ่มหรือลดแลว
๗.๘ เงินที่ไดรับจากกองทุนหรือเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาล
๗.๙ รายไดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๘ รายจายของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ไดแก ผลรวมของรายจายดังตอไปนี้
๘.๑ คาใชจายในการควบคุมการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายที่จายจากเงินกองทุน
๘.๑.๑ รายจ า ยขั้ น ต น ได จ ากการประมาณการค า ใช จ า ยในการควบคุ ม
การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๘.๑.๒ รายจ า ยขั้ น สุ ด ท า ย ได จ ากค า ใช จ า ยจริ ง ในการควบคุ ม การผลิ ต
และจําหนายน้ําตาลทรายตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๘.๒ คาใชจายในการสงน้ําตาลทรายออกนอกประเทศแบงออกเปน ๒ สวน คือ
คาใชจายในการขายน้ําตาลทรายโควตา ข. สวนที่ขายออกนอกประเทศ ประกอบดวยคาบริหารการขาย
บวกอัตราค าใช จายที่บ ริษัท อ อยและน้ําตาลไทย จํ ากั ด สงออกจริง ตามที่ค ณะกรรมการกํา หนด
สําหรับคาใชจายในการขายน้ําตาลทรายโควตา ข. สวนที่ขายคืน โรงงาน และคาใชจายในการขาย
น้ําตาลทรายโควตา ค. ใหเปนไปตามอัตราคาใชจายที่บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด สงออกจริง
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
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๘.๒.๑ รายจายขั้นตน ไดจากผลคูณของการประมาณการของปริมาณการสง
น้ําตาลทรายแตละชนิดออกนอกประเทศกับการประมาณการอัตราคาใชจายในการสงออกน้ําตาลทราย
แตละชนิด
๘.๒.๒ รายจา ยขั้ น สุ ด ท าย ได จ ากผลคูณ ของปริ ม าณการส ง น้ํา ตาลทราย
แตละชนิดออกนอกประเทศจริงกับอัตราคาใชจายจริงในการสงออกน้ําตาลทรายแตละชนิด
๘.๓ คาใชจายในการจําหนายน้ําตาลทราย ดังตอไปนี้
๘.๓.๑ คาเชาโกดังสําหรับน้ําตาลทรายโควตา ข. และโควตา ค. เพื่อรอสงออก
นอกประเทศในอัตราที่เปนไปตามขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับระยะเวลาหนึ่งเดือน
๘.๓.๑.๑ รายจายขั้นตน ไดจากผลคูณของการประมาณการปริมาณ
น้ําตาลทรายโควตา ข. และโควตา ค. ที่จะผลิตไดกับอัตราคาเชาโกดัง
๘.๓.๑.๒ รายจายขั้นสุดทาย ไดจากผลคูณของปริม าณน้ําตาลทราย
โควตา ข. และโควตา ค. ที่ผลิตไดจริงกับอัตราคาเชาโกดัง
๘.๓.๒ คา ประกั น ภัย สํ า หรั บ น้ํา ตาลทรายทั้ ง หมด โดยเป น คา ประกั น ภั ย
น้ําตาลทรายโควตา ก. ระยะเวลาหกเดือน และคาประกันภัยน้ําตาลทรายโควตา ข. และโควตา ค.
ระยะเวลาสี่เดือนครึ่ง ทั้งนี้ ตามอัตราที่เปนไปตามขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓.๒.๑ รายจายขั้นตน ไดจากผลคูณของการประมาณการปริมาณ
น้ําตาลทรายแตละชนิดที่จะผลิตไดกับอัตราคาประกันภัย
๘.๓.๒.๒ รายจายขั้นสุดทาย ไดจากผลคูณของปริม าณน้ําตาลทราย
แตละชนิดที่ผลิตไดจริงกับอัตราคาประกันภัย
๘.๓.๓ คาขนสงน้ําตาลทรายโควตา ข. และโควตา ค. จากโรงงานไปยัง
คลังสินคา ณ ทาเรือสงออก รวมทั้งคาแรงกรรมกร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓.๓.๑ รายจายขั้น ตน ไดจากการประมาณการคาขนสงรวมทั้ ง
คาแรงกรรมกร
๘.๓.๓.๒ รายจายขั้นสุดทาย ไดจากคาขนสง รวมทั้งคาแรงกรรมกร
ที่เปนไปตามขอเท็จจริง
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๘.๔ รายจายที่เกิดจากสวนตางระหวางรายจายจริงกับรายจายในการคํานวณราคา
ออยขั้น สุ ดทา ยและผลตอบแทนการผลิต และจําหนายน้ําตาลทรายขั้น สุ ดทา ยในฤดูก ารผลิตที่ แ ล ว
ซึ่งไดปรับบัญชีเพิ่มหรือลดแลว
๘.๕ คาใชจายตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗
๘.๖ คาใชจายที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติออ ยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗
๘.๖.๑ รายจา ยขั้ น ต น ได จากการประมาณการคา ใช จายที่ค ณะกรรมการ
เห็นชอบ
๘.๖.๒ รายจายขั้นสุดทาย ไดจากคาใชจายจริงที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๘.๗ คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การกําหนดราคาน้ําตาลทรายโควตา ข.
ขอ ๙ ให บ ริ ษั ท อ อ ยและน้ํ า ตาลไทย จํ า กั ด แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดราคาขาย
น้ําตาลทรายโควตา ข. ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิช ย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ ทนบริษัท ออ ยและน้ํา ตาลไทย จํา กัด
ผูแ ทนชาวไรออย และผูแทนโรงงาน เปนกรรมการ
การประชุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดราคากําหนด
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการกําหนดราคาจัดทําประมาณการราคาน้ําตาลทรายโควตา ข. เพื่อใช
ในการคํานวณรายไดของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายขั้นตน
ขอ ๑๑ ใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด กําหนดราคาน้ําตาลทรายโควตา ข. สําหรับ
น้ําตาลทรายโควตา ข ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการใหเปนผูจําหนาย และใหทําราคาขายน้ําตาลทราย
โควตา ข. เปน การลวงหนาไดสองฤดูการผลิตตอเนื่องกัน ไป โดยใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกําหนดราคา
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หมวด ๓
การกําหนดอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน
ขอ ๑๒ ใหกําหนดอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน ดังนี้
๑๒.๑ ใหชาวไรออยไดรับผลตอบแทนรอยละเจ็ดสิบของราคาออยและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในขอ ๑๓
๑๒.๒ ใหโรงงานไดรับผลตอบแทนรอยละสามสิบของราคาออยและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้
ตามที่กาํ หนดในขอ ๑๓
หมวด ๔
การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ขอ ๑๓ ใหค ณะกรรมการบริ หารโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการกํ าหนดราคาออ ย
และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
๑๓.๑ ใหกําหนดราคาออย ดังนี้
๑๓.๑.๑ ราคาออยขั้นตน ไดจากประมาณการรายไดไมนอยกวารอยละแปดสิบ
ของรอยละเจ็ดสิบของประมาณการรายไดตามขอ ๖ หารดวยประมาณการปริมาณออยที่คาดวาจะเขาหีบ
ในฤดูการผลิตนั้น
๑๓.๑.๒ ราคาออยขั้นสุดทาย ไดจากรอยละเจ็ดสิบของรายไดสุทธิตามขอ ๖
บวกรอยละเจ็ดสิบของผลตอบแทนรายไดจากกากน้ําตาลตามที่คณะกรรมการกําหนด แลวหารดวย
ปริมาณออยที่เขาหีบในฤดูการผลิตนั้น
๑๓.๒ ใหกําหนดผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย ดังนี้
๑๓.๒.๑ ผลตอบแทนการผลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายขั้ น ต น ได จ าก
ประมาณการรายไดไมนอยกวารอยละแปดสิบของรอยละสามสิบของประมาณการรายไดตามขอ ๖
หารดวยประมาณการปริมาณออยที่คาดวาจะเขาหีบในฤดูการผลิตนั้น
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๑๓.๒.๒ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ไดจากรอยละ
สามสิบของรายไดสุทธิตามขอ ๖ บวกผลตอบแทนรายไดจากกากน้ําตาลตามที่คณะกรรมการกําหนด
แลวหารดวยปริมาณออยที่เขาหีบในฤดูการผลิตนั้น
หมวด ๕
การชําระราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ขอ ๑๔ การชําระราคาออยขั้นตนใหกําหนดไว ดังนี้
๑๔.๑ ออยที่สงเขาหีบระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของเดือนใด ใหโรงงานชําระ
ราคาออยขั้นตนแกชาวไรออยภายในวันที่ ๒๒ ของเดือนนั้น
๑๔.๒ ออยที่สงเขาหีบระหวางวันที่ ๑๖ ถึงวัน สิ้น เดือนของเดือนใด ใหโรงงาน
ชําระราคาออยขั้นตนแกชาวไรออยภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๑๔.๓ ราคาอ อ ยขั้ น ต น ที่ โ รงงานจะต อ งชํ า ระตามประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ใหชําระเปนเงินสดครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่ง ใหชําระเปนเช็ค
ลงวันที่ลวงหนามีกําหนดไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระในแตละงวด
ขอ ๑๕ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและขั้นสุดทาย ใหดําเนินการ
ดังนี้
๑๕.๑ เมื่อแบงรายไดของฝายชาวไรออ ยและฝายโรงงานตามสัดสวนการแบงปน
ผลประโยชนแลว ใหโรงงานชําระราคาออยขั้นตนใหแกชาวไรออยตามราคาออยขั้นตนที่คณะกรรมการ
กําหนด และใหถือวาโรงงานไดรับชําระผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนแลว
๑๕.๒ ผลตอบแทนการผลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ าตาลทรายขั้ น สุ ด ท า ยนั้ น ให ถื อ ว า
โรงงานไดรับไวแลวเมื่อมีประกาศราคาออยขั้นสุดทาย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ราคาออยขั้น สุดท ายและผลตอบแทนการผลิ ตและจําหนายน้ําตาลทราย
ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหกองทุน
จายเงิน ชดเชยใหแ กโรงงานเท ากับส วนต างดั งกลา วภายในสิบห าวัน นับ แตวั น ประกาศราคาออ ย
ขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออย
ที่ไดรับเกิน
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ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
สูงกวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหโรงงานชําระคาออยเพิ่ม
ให แ ก ช าวไร อ อ ยจนครบตามราคาอ อ ยขั้ น สุ ด ท า ยภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ประกาศราคาอ อ ย
ขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วิฑูรย สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย

