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ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
โดยที่ เ ป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มระเบี ยบคณะกรรมการอ้ อยและน้ํ าตาลทราย ว่ า ด้ ว ย
การกําหนดอัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ําตาลทราย รวมถึงศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการที่ผ่านมา และนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ ไขหลั กเกณฑ์ ต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ องกั บกรอบข้ อตกลงขององค์ การการค้ าโลกและแผนการปรั บโครงสร้ าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา 17 (24) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ อ้ อ ยและน้ํ า ตาลทราย
พ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเว้นการใช้บังคับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าบํารุงและวิธีการ
ชําระค่ าบํ ารุ งสถาบั นชาวไร่อ้ อย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
จนกว่าจะถึงเริ่มฤดูการผลิตปี 2562/2563
ข้อ 4 ในระหว่างที่มีการยกเว้นการใช้บังคับระเบียบตามข้อ 3 ให้ดําเนินการกําหนดอัตรา
ค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย ดังนี้
(1) ภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี ให้สถาบันชาวไร่อ้อยส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกพร้อมที่อยู่และ
ปริมาณอ้อยที่จดทะเบียนไว้ให้แก่โรงงานที่สมาชิกรายนั้น ๆ ส่งอ้อยเข้าหีบให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดหีบของ
แต่ละโรงงาน พร้อมทั้งเสนออัตราการเก็บอัตราค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
ราคาอ้อยขั้นต้นต่อเลขาธิการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาต่อไป
(2) ให้ คณะกรรมการบริ หารพิ จารณาและเสนอขอความเห็ นชอบต่ อคณะกรรมการอ้ อยและ
น้ําตาลทราย เพื่อประกาศกําหนดอัตราค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(3) ให้ชาวไร่อ้อยชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยตามอัตราที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ประกาศกําหนด
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(4) ให้โรงงานหักเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยแต่ละรายที่ส่งเข้าหีบตามอัตรา
ประกาศกําหนดคูณด้วยปริมาณอ้อยของชาวไร่อ้อยรายนั้น ๆ จากเงินค่าอ้อยของชาวไร่อ้อยในแต่ละงวดของ
การจ่ายเงินค่าอ้อย
ภายใต้ บั งคั บความในวรรคสี่ ให้ ถื อว่ าชาวไร่ อ้ อยแต่ ละรายตามบั ญชี รายชื่ อสมาชิ กที่ สถาบั น
ชาวไร่อ้อยตามข้อ 4 (1) ส่งให้แก่โรงงาน ได้แสดงเจตนามอบเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยในส่วนของตน
ให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยดังกล่าวในฤดูการผลิตนั้น เว้นแต่ชาวไร่อ้อยใดได้ลาออกจากสถาบันชาวไร่อ้อย
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไร่อ้อย
ชาวไร่อ้อยรายใดมิได้เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย ให้โรงงานส่งเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
แก่สถาบันชาวไร่อ้อยซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริหารอ้อยและน้ําตาลทรายนั้น เว้นแต่ในเขตบริหารอ้อยและน้ําตาลทราย
เขตใด ที่ มี สถาบั นชาวไร่ อ้ อยตั้ งแต่ สองสถาบั นขึ้ นไป ก็ ให้ โรงงานส่ งเงิ นค่ าบํ ารุ งสถาบั นชาวไร่ อ้ อย
แก่ทุกสถาบันตามสัดส่วนปริมาณอ้อยของแต่ละสถาบัน
ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยรายใดมีสถานภาพความเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยเกินกว่าหนึ่งสถาบัน
ให้ ชาวไร่ อ้ อยรายนั้ นแจ้ งให้ โรงงานที่ ตนส่ งอ้ อยเข้ าหี บทราบด้ วยว่ าจะให้ โรงงานส่ งเงิ นให้ แก่ สถาบั นใด
เป็นจํานวนเท่าใด
ในกรณีที่เขตบริหารอ้อยและน้ําตาลทรายใดไม่มีสถาบันชาวไร่อ้อยตั้งอยู่ ให้โรงงานที่อยู่ในเขต
บริหารอ้อยและน้ําตาลทรายนั้น หักเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายในอัตราที่
ประกาศกําหนดแล้วให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายส่งเงินดังกล่าวให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยอื่น ๆ ต่อไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 4 (7) (ก)
(5) การส่งเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อย ให้โรงงานปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีเป็นเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยซึ่งหักจากเงินค่าอ้อยของชาวไร่อ้อยที่มิได้เป็น
สมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยตามข้อ 4 (4) วรรคสาม ให้โรงงานส่งเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้แก่สถาบัน
ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิตามข้อดังกล่าวโดยตรง แต่หากสถาบันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว เป็นสถาบันที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นผู้เก็บหรือรับเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยแทนตามข้อ 4
(5) (ข) ให้โรงงานส่งเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยดังกล่าวให้แก่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายโดยตรง
(ข) กรณีเป็นเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย ซึ่งหักจากเงินค่าอ้อยของชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิก
สถาบันชาวไร่อ้อยตามข้อ 4 (1) ให้สถาบันชาวไร่อ้อยใดที่มีความประสงค์จะให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
เป็นผู้รับหรือเก็บเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยแทน ให้สถาบันชาวไร่อ้อยนั้นแจ้งความประสงค์ให้โรงงาน
ทราบพร้อมกับการส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกตามข้อ 4 (1)
เมื่อสถาบันชาวไร่อ้อยใดได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแล้วให้โรงงานปฏิบัติตามนั้นในกรณี
สถาบันชาวไร่อ้อยใดไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้โรงงานส่งเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้แก่สถาบัน
ชาวไร่อ้อยนั้นโดยตรง
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(ค) ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยระหว่างองค์กรของชาวไร่อ้อย
หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้โรงงานไม่อาจทราบได้ว่าองค์กรใดมีสิทธิดีกว่ากัน ให้โรงงานส่งเงินค่าบํารุง
สถาบันดังกล่าวแก่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย เพื่อส่งให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิต่อไป ทั้งนี้ สถาบัน
ชาวไร่อ้อยใดจะมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสั่งภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
อ้ อยและน้ํ าตาลทรายว่ าด้ วยการจดทะเบี ยนสถาบั นชาวไร่ อ้ อย และระเบี ยบคณะกรรมการอ้ อยและ
น้ําตาลทราย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าบํารุงและวิธีการชําระค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(6) ให้โรงงานรวบรวมเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยที่หักไว้ตามข้อ 4 (4) แล้วส่งให้แก่สถาบัน
ชาวไร่อ้อยหรือกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 4 (5) แล้วแต่กรณีภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้หักเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(7) ในกรณีกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นผู้รับหรือเก็บเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยแทน
สถาบันชาวไร่อ้อยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายและสถาบันชาวไร่อ้อยดําเนินการ ดังนี้
(ก) กรณี รั บเงิ นค่ าบํ ารุ งสถาบั นชาวไร่ อ้ อยตามข้ อ 4 (4) วรรคห้ า ให้ กองทุ นอ้ อยและ
น้ําตาลทรายส่งเงินดังกล่าวให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยทุกสถาบันตามสัดส่วนปริมาณอ้อยของแต่ละสถาบันโดยไม่ชักช้า
(ข) กรณี รั บ เงิ น ค่ า บํ า รุ ง สถาบั น ชาวไร่ อ้ อ ยแทนสถาบั น ชาวไร่ อ้ อ ยใดที่ แ จ้ ง ความ
ประสงค์ตามข้อ 4 (5) (ข) ให้สถาบันชาวไร่อ้อยนั้น ขอรับเงินดังกล่าวจากกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
โดยตรง หรือตามแต่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ การขอรับเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยล่าช้าไม่เป็นเหตุให้สถาบัน
ชาวไร่อ้อยมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าอื่นใด นอกจากดอกผลที่อาจเกิดขึ้นตามปกติ
(ค) กรณีรับเงินค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อยจากโรงงานอันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งตามข้อ 4 (5) (ค)
ให้ กองทุ นอ้ อยและน้ํ าตาลทรายเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารพิ จารณาสั่ งภายใต้ กฎหมายและระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

