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ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดประเภทกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ใหโรงงาน
จําหนายน้ําตาลทรายดิบในราชอาณาจักรและเงื่อนไขในการอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ซึ่งใชน้ําตาลทรายดิบเปน
วัตถุดิบในการผลิตที่ใ หโรงงานสามารถจําหนายน้ําตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร เพื่อเปน การ
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการจําหนายและราคาขายน้ําตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ตอไปนี้ เปนกิจการที่ใหโรงงานสามารถ
จําหนายน้ําตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร
๑.๑ กิจการเกษตรกรรมเลี้ยงผึ้ง
๑.๒ กิจการอุตสาหกรรมผลิตกรดแลคติค
ขอ ๒ น้ําตาลทรายดิบที่จําหนายตามขอ ๑ ใหจัดอยูในน้ําตาลทรายโควตา ค
ขอ ๓ โรงงานที่ ป ระสงค จ ะจํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายดิ บ ให กั บ กิ จ การเกษตรกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมตามที่กําหนดในขอ ๑ ใหยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานของกิจการเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรมตามที่กําหนดไวในแบบ กอน. 2 ทายประกาศนี้
ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาหลักฐานแลว เห็น ควรอนุญาตใหออก
หนั ง สื อ อนุ ญ าตพร อ มทั้ ง กํ า หนดปริ ม าณน้ํ า ตาลทรายดิ บ ให โ รงงานจํ า หน า ยตามแบบ กอน. 3
ทายประกาศนี้
ขอ ๕ การขนยายน้ําตาลทรายดิบที่อนุญาตใหโรงงานจําหนายตามขอ ๔ ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการขนยาย
เมื่อโรงงานขนยายน้ําตาลทรายดิบไปยังสถานที่ประกอบกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
ที่ไดรับอนุญาตตามขอ ๔ เรียบรอยแลว ใหรายงานการขนยายตอสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ภายในหาวันนับแตวันสิ้นสุดการขนยายตามแบบ กอน. 4
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หนา ๒๔
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๕ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๖ ใหผูประกอบกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ซื้อน้ําตาลทรายดิบจากโรงงาน
รายงานปริม าณน้ําตาลทรายดิบที่ใชเปนวัตถุดิบในการประกอบกิจการ และปริมาณน้ําตาลทรายดิบ
คงเหลือตอสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายภายในวันที่หาของเดือนถัดไปตามแบบ กอน. 5
ขอ ๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) รายงานปริ ม าณการจํ า หน า ยและการขนย า ยน้ํ า ตาลทรายดิ บ ของโรงงานให
คณะกรรมการน้ําตาลทรายทราบทุกเดือน
(๒) ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการจําหนายและขนยายน้ําตาลทรายดิบของโรงงาน
รวมทั้งการใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการประกอบกิจการตามขอ ๑
ขอ ๘ หากตรวจพบภายหลังการอนุญาตใหจําหนายน้ําตาลทรายดิบวา ผูประกอบกิจการ
เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา มีขอความอันเปนเท็จหรือเปน
เอกสารปลอม หรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือนําน้ําตาลทราย
ดิบไปใชผิดวั ตถุประสงค ตามประกาศนี้ คณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทรายมี อํานาจงดการออก
หนังสืออนุญาตขนยายน้ําตาลทรายและเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหโรงงานจําหนายน้ําตาลทรายดิบได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ดําริ สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

แบบ กอน 2

เลมที่ ....................
เลขที่ ....................
แบบคําขออนุญาตจําหนายน้ําตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร

วันที่ ..................เดือน ..................................
พ.ศ...........................
ขาพเจา โรงงานน้ําตาลบริษทั ...............................................................………………………………………………..
โดย (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ กรรมการบริษทั ผูมอี ํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท /ผูรับมอบอํานาจ ตั้งอยูเลขที่ ...................หมูท ี่ ……………………….ถนน ......……………..................................
แขวง/ตําบล ........................................จังหวัด..........................................มีความประสงคที่จะขออนุญาตจําหนาย
น้ําตาลทรายดิบที่ผลิตในฤดูการผลิต ...........................…….... จํานวน .................…........ กระสอบ (100 กก./กส.)
หรือ จํานวน ... ...................................เมตริกตัน ใหแก………………………………………………………………………………………….……….
ซึ่งประกอบกิจการเกษตรกรรม ……………………..……….… อุตสาหกรรม……………………………………………………………..มีสถานที่ตั้งอยู
เลขที.่ ...........……....หมูท…ี่ …………………….ถนน ...........……………...........แขวง/ตําบล .............…………………………..…….......
เขต/อําเภอ......………………….....................จังหวัด....……………….............……….....เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการประกอบกิจการ
(เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนด โดยไดแนบเอกสารหลักฐานของกิจการเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุญาตใหจําหนายน้ําตาลทรายดิบ
กิจการเกษตรกรรม แนบหลักฐานดังนี้
1. แผนการจัดหาน้ําตาลทรายดิบ แผนการประกอบกิจการเกษตรกรรมที่ใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบ และ
ปริมาณน้าํ ตาลทรายดิบที่ใช
2. หนังสือรับรองวาผูประกอบกิจการมีความจําเปนตองใชน้ําตาลทรายดิบเพือ่ กิจการเกษตรกรรมจากสถาบันเกษตรที่
เกี่ยวของ จังหวัด หรือสํานักงานเกษตรของจังหวัดนัน้ ๆ
3. เอกสารอื่นที่คณะกรรมการน้าํ ตาลทรายเห็นสมควรหรือผูย ื่นคําขอเห็นวาเปนประโยชนตอ การพิจารณาของ
คณะกรรมการน้าํ ตาลทราย
กิจการอุตสาหกรรม แนบหลักฐานดังนี้
1. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ (ภ.พ.20)
2. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั ซึ่งออกใหไมเกินหนึง่ ป
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือใบอนุญาตใหผลิตสินคา
4. แผนการจัดหาน้าํ ตาลทรายดิบ แผนการผลิต หนังสือแจงชนิดและชื่อสินคาที่ใชนา้ํ ตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตและปริมาณน้าํ ตาลทรายดิบที่ใชในการผลิตสินคา ของผูท ี่โรงงานตองการจําหนายน้ําตาลทรายดิบให
5. เอกสารอืน่ ทีค่ ณะกรรมการน้ําตาลทรายเห็นสมควรหรือผูยื่นคําขอเห็นวาเปนประโยชนตอ การพิจารณาของ
คณะกรรมการน้าํ ตาลทราย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีก่ ลาวมาทั้งหมดนีเ้ ปนความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ......................................................................
(...................................................................)
ผูขออนุญาต
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หนังสืออนุญาตที่...........................

หนังสืออนุญาต
ใหโรงงานจําหนายน้ําตาลทรายดิบในราชอาณาจักร
หนังสือฉบับนี้ใหไวแก..........................................……………………………………………………
ตั้งอยูที่ ณ เลขที่.............…... …ตรอก/ซอย................………….ถนน............................... หมูที่.….......
ตําบล/แขวง.........................…อําเภอ/เขต..............…………………..…......จังหวัด.......…....................…
เพื่อแสดงวาไดรับอนุญาตใหจําหนายน้าํ ตาลทรายดิบที่ผลิตในฤดูการผลิตป …………………………………………….
จํานวน………………………….………..กระสอบ (กระสอบละ 100 กก.) หรือ …………………………….….. เมตริกตัน
ใหกับ…………………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………
ซึ่งประกอบกิจการ(เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม)………………………………………….……ตามประกาศคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย มีสถานที่ตั้งอยูเ ลขที่……………….ตรอก/ซอย.……..............…ถนน..........................
หมูที่.…..………ตําบล/แขวง.........................…อําเภอ/เขต..................…......จังหวัด..........................
ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………………. พ.ศ. …………

(………………………………………………..)
ประธานคณะกรรมการน้ําตาลทราย

ลําดับที่
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แบบรายงานแสดงปริมาณน้ําตาลทรายดิบที่ไดรบั อนุญาตใหขนยายเพื่อจําหนายภายในราชอาณาจักร
บริษัทน้ําตาล .................................................................................
รายงานวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. ............
หนวยเมตริกตัน
ปริมาณน้าํ ตาลทรายดิบที่ไดรับอนุญาตใหขนยาย
บริษัทอุตสาหกรรม/
เพื่อจําหนายภายในราชอาณาจักร
กิจการเกษตรกรรม
แบบหนังสืออนุญาต ไดรับอนุญาตใหขนยาย ขนยายไปแลว
คงเหลือ
กอน ...... เลมที/่ เลขที่

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ประทับตรานิติบคุ คล
ลงชื่อ .....................................................................
(
)
กรรมการผูจัดการ/หางหุนสวนจํากัด/ผูรับมอบอํานาจ

แบบรายงานแสดงปริมาณน้ําตาลทรายดิบที่ไดรับอนุญาตใหซื้อ ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใชผลิตสินคาและปริมาณคงเหลือ รายเดือน
ชื่อผูประกอบกิจการ...........................................................................................................................................................................................
รายงานประจําเดือน ......................................................................................................
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น้ําตาลทรายดิบที่ใชในกิจการเกษตรกรรมหรือผลิตสินคา
น้ําตาลทรายดิบที่ขนยายจากโรงงานน้ําตาล
ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑสินคา
ตามหนังสืออนุญาตใหขนยายน้ําตาลทรายดิบ ( แบบ กอน........)
ที่ใชไปแลว
ที่ใชในเดือนนี้
ที่ใชถึงเดือนนี้
คงเหลือจาการใช ที่ใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบประกอบการผลิต
ลําดับที่
แบบ กอน......... เลมที่ / เลขที่
จํานวน
รวมจํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ชนิดผลิตภัณฑ ปริมาณ( หนวยผลิตภัณฑ )
(กระสอบ/เมตริกตัน ) (กระสอบ/เมตริกตัน ) (กระสอบ/เมตริกตัน )(กระสอบ/เมตริกตัน )(กระสอบ/เมตริกตัน ) (กระสอบ/เมตริกตัน )

ประทับตรานิติบุคคล

ลงชื่อ .................................................................................................
กรรมการผูจัดการ/หางหุนสวนจํากัด,/ผูรับมอบอํานาจ

