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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวยการจําหนายน้ําตาลทรายใหแกผูประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวย การจําหนาย
น้ํา ตาลทรายให แ กผู ผ ลิ ตสิ น คา เพื่อ การส ง ออก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่ อลดขั้น ตอนในการดํา เนิน การ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๘) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบคณะกรรมการอ อยและน้ํ าตาลทรายว าด วยการจํ าหน าย
น้ําตาลทรายใหแกผูประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวย การจําหนายน้ําตาลทราย
ใหแกผูผลิตสินคาเพื่อการสงออก พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“น้ําตาลทรายโควตา ก.” หมายความวา น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ
“น้ําตาลทรายโควตา ข.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิต
และสงมอบใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํา กัด จํา หนา ย เพื่อ นํา มาใชกํา หนดราคามาตรฐาน
ของน้ําตาลทรายดิบที่สงออกในการคํานวณรายไดของระบบ
“น้ําตาลทรายโควตา ค.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออก
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“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการโรงงานผลิตสินคาที่ใชน้ําตาลทราย โควตา ค.
เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือ น้ําตาลทรายขาวบริสุ ทธิ์เ ปน วัตถุ ดิบ ในการผลิต สิน คาเพื่อ การสง ออก
นอกราชอาณาจักรโดยตนเองหรือโดยผูอื่น
ขอ ๕ ใหประธานกรรมการออยและน้ําตาลทรายรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอรับสิทธิ
ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่ประสงคจะขอรับสิทธิซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์หรือผูประกอบกิจการรายเดิมที่ประสงคจะขอรับสิทธิตอเนื่องใหยื่นคําขอ
ตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายภายในเดือนตุลาคมและระยะเวลาที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด
เพิ่ม เติม ตามที่เห็ น สมควรในกรณีที่ มีความจําเปน ณ สํ านักงานตามแบบที่คณะกรรมการกํ าหนด
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)
(๒) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งออกใหไมเกินหนึ่งป
(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) ที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หรือใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๔) หนั ง สื อ แจ ง ชนิ ด และชื่ อ สิ น ค า ที่ ใ ช น้ํ า ตาลทรายขาวหรื อ น้ํ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์
เปนวัตถุดิบในการผลิต รายละเอียดสินคาที่แสดงรายการวัตถุดิบและสัดสวนที่ใชในการผลิตสิน คา
และปริมาณน้ําตาลทรายที่ใชในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) เอกสารอื่นที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายเห็นสมควรหรือผูยื่นคําขอเห็นวาเปนประโยชน
ตอการพิจารณา
กรณี ผู ป ระกอบกิ จ การไม ไ ด เ ป น ผู ส ง ออกสิ น ค า ด ว ยตนเองให แ จ ง ชื่ อ ผู ส ง ออก รวมทั้ ง
ส ง หลั ก ฐานแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ป ระกอบกิ จ การและผู ส ง ออกนั้ น ๆ พร อ มกั บ คํ า ขอ
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๗ เมื่ อ ได รั บคํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐานตามข อ ๖ แล ว ให สํ านั ก งานดํา เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสารหลักฐาน
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(๒) ตรวจสอบขั้น ตอนและกระบวนการผลิต พรอมทั้ งเก็บ ตัวอย างสิน คาเพื่ อดําเนิน การ
วิเคราะหหาสัดสวนน้ําตาลทรายของสินคาสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด เพื่อใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายใชประกอบการพิจารณาใหผูประกอบกิจการไดรับ
สิทธิซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และกําหนด
ปริมาณน้ําตาลทราย โควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ผูประกอบกิจการ
มีสิทธิซื้อจากโรงงาน
กรณีเปนผูประกอบกิจการรายใหมหรือผูประกอบกิจการรายเดิมที่ขอรับสิทธิสําหรับสินคา
ชนิดใหมหากเห็นวาการรอผลวิเคราะหจะทําใหไมไดรับสิทธิซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาล
ทรายขาวหรือ น้ํา ตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ ภายในสามสิ บวัน คณะกรรมการน้ํา ตาลทรายอาจอนุ ญาต
ใหไดรับสิทธิไปกอนได โดยใชปริมาณน้ําตาลทรายตามสูตรที่ผูประกอบกิจการรายใหมหรือผูประกอบ
กิ จ การรายเดิ ม แจ ง ตามแบบที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด แล ว จึ ง ปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดสิ ท ธิ เ มื่ อ ได รั บ ผล
การวิเคราะหสัดสวนน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่ง
กรณีผูประกอบกิจการรายเดิมมีความประสงคที่จะขอรับสิทธิตอเนื่อง หากเห็นวาการรอผล
วิเคราะห จะทํา ใหผู ประกอบกิ จการไมส ามารถซื้ อน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ํ าตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในปการผลิตใหม คณะกรรมการน้ําตาลทรายอาจอนุญาตใหผูประกอบ
กิจการรายเดิมไดรับสิทธิไปกอนได โดยใชปริม าณน้ําตาลทรายจากผลวิเคราะหของปที่ผานมาแลว
จึงปรับเพิ่ม หรือลดสิทธิของผูประกอบกิจการดังกลาวเมื่อไดรับผลการวิเคราะหสัดสวนน้ําตาลทราย
ตามวรรคหนึ่ง
การเก็บตัวอยางสินคาตามความใน (๒) ของวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานดําเนินการอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
ผูประกอบกิจการตองอํานวยความสะดวกและรับผิดชอบคาใชจายในการเก็บตัวอยางสินคา
และวิเคราะหตัวอยางสินคา
ขอ ๘ ผูประกอบกิจการรายใดประสงคจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการขอมูล
ที่ยื่นไวตามขอ ๖ ใหแจงตอสํานักงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๒
การพิจารณาคําขอ การกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทราย
และการอุทธรณ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาคําขอ พรอมทั้งกําหนดปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ใหไดรับสิทธิ แลวแจงผลการพิจารณา
ใหผูยื่นคําขอตามขอ ๖ ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
ขอ ๑๐ ราคาน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ที่จะจําหนายใหแกผูประกอบกิจการในแตละเดือนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๑ กรณีผูยื่นคําขอตามขอ ๖ หรือโรงงานน้ําตาลทรายไมเห็น ดวยกับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามขอ ๙ ใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับทราบผลการพิจารณา และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ และแจงให
ผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
หมวด ๓
การขออนุญาตขนยายน้ําตาลทรายและการแจงการสงออกสินคา
ขอ ๑๒ ใหผูประกอบกิจการยื่นแผนการจัดหาน้ําตาลทราย แผนการผลิตสินคา และแผนการ
สงออกสินคาในแตละเดือนที่มีการผลิตตอสํานักงาน เพื่อใชประกอบการพิจารณาออกหนังสืออนุญาต
การขนยายน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ใหกับโรงงาน
น้ําตาลทรายตามขอ ๑๓
ขอ ๑๓ ใหโรงงานน้ําตาลทรายยื่น คําขออนุญาตขนยายน้ําตาลทรายตอสํานักงานตามแบบ
ที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อทําการขนยายน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ไปใหแกผูประกอบกิจการ
ขอ ๑๔ ใหผูประกอบกิจการแจงการสงออกสิน คาและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใชใ นการผลิต
สินคาตอสํานักงาน ทั้งที่สงออกดวยตนเองและมอบใหผูอื่นสงออกภายในสามเดือนนับแตวันที่สงออก
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาหลักฐานแสดงรายการสินคา (Commercial Invoice)
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(๒) ใบขนสินคาขาออกที่ไดผานพิธีการศุลกากรครบถวนแลว
(๓) หลักฐานคูฉบับการขนสงสินคาสงออกที่ออกโดยผูรับขนสินคา ไดแก ใบตราสงสินคาทางเรือ
(Bill of Lading) ใบตราสงสินคาทางอากาศ (Airway Bill) ใบตราสงสินคาทางรถไฟ (Railway Bill)
และใบตราสงสินคาทางรถบรรทุก (Truck Way Bill)
(๔) ใบแจงเขาบัญชี (Credit Note) หรือใบนําเงินเขาบัญชี (Credit Advice) ซึ่งระบุจํานวนเงิน
ที่ชําระในแตละบัญชีราคาสินคาไวอยางชัดเจน พรอมทั้งสําเนาของเอกสารดังกลาวที่ธนาคารพาณิชยลง
นามรับรองและประทับตราโดยถูกตองแลว
ขอ ๑๕ กรณีสินคาที่สงออกถูกสงกลับเขาประเทศ ใหผูประกอบกิจการแจงสํานักงานทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสินคาคืน
หมวด ๔
การควบคุมการจําหนายน้ําตาลทราย
ขอ ๑๖ เพื่อใหการจําหนายน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ใหแกผูประกอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบตอระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย ใหสํานักงานดําเนินการ ดังนี้
(๑) รายงานปริมาณการจําหนายและการขนยายน้ําตาลทรายโควตา ค. ของโรงงานน้ําตาลทราย
ใหแกผูประกอบกิจการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด แลวเสนอใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายทราบ
ทุกเดือน
(๒) รายงานปริม าณน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์คงเหลือ ณ สิ้นเดือนกันยายน เพื่อคํานวณราคาออย และตรวจสอบปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค.
เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์คงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมของปถัดไป กรณีที่
ปรากฏวามีสวนตางของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ที่ขนยายจากโรงงานน้ําตาลทรายไปยังผูประกอบกิจการกับปริม าณน้ําตาลทรายโควตา ค.
เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นํามาใชผลิตสินคา ใหเสนอคณะกรรมการน้ําตาลทราย
พิจารณาปรับปริม าณน้ําตาลทรายดังกลา วจากน้ํา ตาลทรายโควตา ค. เปน น้ํ าตาลทรายโควตา ก.
ในกรณีที่ราคาน้ําตาลทรายโควตา ก. สูงกวา ราคาน้ําตาลทรายโควตา ค.

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(๓) กรณีที่ปรากฏวามีสวนตางของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ขนยายจากโรงงานน้ําตาลทรายไปยังผูประกอบกิจการกับปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นํามาใชผ ลิตสิน คาเพื่อการสงออก
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับลดสิทธิการซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ไดรับเสียใหม
(๔) กํา กั บดู แ ลและตรวจสอบเพื่ อป อ งกั น มิใ ห มี การลัก ลอบนํ าน้ํ า ตาลทรายที่ไ ด รับ สิ ท ธิ
ตามระเบียบนี้มาผลิตสินคาเพื่อจําหนายภายในประเทศ
ขอ ๑๗ คณะกรรมการน้ําตาลทรายอาจกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการควบคุม การจําหนาย
น้ําตาลทรายตามระเบียบนี้ เพื่อใหผูประกอบกิจการหรือโรงงานน้ําตาลทรายปฏิบัติตามสถานการณ
ในแตละชวงเวลาตามที่เห็น สมควรได เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย
ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารที่มีขอความอันเปนเท็จหรือเอกสารปลอม หรือไมปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑหรือมาตรการที่กําหนด หรือนําน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาว
หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไปใชผิดวัตถุประสงคของระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการน้ําตาลทรายมีอํานาจ
พิจารณาเพิกถอนสิทธิของผูประกอบกิจการได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการน้ําตาลทรายใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
วิฑูรย สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย

