เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดมาตรการควบคุมการจําหน่ายน้ําตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการน้ําตาลทรายเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรการควบคุ ม การจํ า หน่ า ยน้ํ า ตาลทรายให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
ว่าด้วยการจําหน่ายน้ําตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการน้ําตาลทราย
จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดมาตรการควบคุมการจําหน่ายน้ําตาลทราย
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
(๒) ประกาศคณะกรรมการน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดมาตรการควบคุมการจําหน่ายน้ําตาลทราย
กรณีผู้ประกอบกิจการมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่ใช้สิทธิขนย้ายมาผลิตสินค้าเพื่อ
การส่งออกกับปริมาณน้ํ าตาลทรายโควตา ค. ที่แ จ้งส่งออกในรูป สินค้า พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้
“น้ําตาลทราย” หมายความว่า น้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้น้ําตาลทรายโควตา ค.
เฉพาะน้ํ า ตาลทรายขาวหรื อ น้ํ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ การส่ ง ออก
นอกราชอาณาจักรโดยตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๓ ห้ า มผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ซื้ อ น้ํ า ตาลทรายดํ า เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทราย ดังต่อไปนี้
(๑) ขอลด ชะลอ หรือยกเลิก การใช้ปริมาณน้ําตาลทรายที่ได้รับสิทธิ
(๒) ซื้อน้ําตาลทรายต่ํากว่าร้อยละเจ็ดสิบของปริมาณน้ําตาลทรายที่ได้รับสิทธิในปีนั้น
(๓) นําน้ําตาลทรายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการตามประกาศนี้
การขอลด ชะลอ หรือยกเลิก การใช้ปริมาณน้ําตาลทรายที่ได้รับสิทธิตามข้อ ๓ (๑) ให้ยื่น
ขออนุญาตต่อคณะกรรมการน้ําตาลทรายก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
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ผู้ ป ระกอบกิ จ การรายใด ฝ่ า ฝื น หรื อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กํ า หนดใน (๒)
คณะกรรมการน้ําตาลทรายมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เป็นเวลาห้าปี นับแต่ปี
ที่เพิกถอนสิทธิ
ข้อ ๔ ผู้ประกอบกิจการที่ขอรับสิทธิซื้อน้ําตาลทรายเพิ่มเติม จะต้องใช้สิทธิซื้อน้ําตาลทราย
มากกว่าร้อยละเจ็ดสิบของปริมาณน้ําตาลทรายที่ได้รับสิทธิในช่วงสี่เดือนแรกของปีที่รับสิทธิ
การขอรับสิทธิเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการน้ําตาลทรายก่อนสิ้น
เดือนมิถุนายนของทุกปี
ข้อ ๕ ผู้ ป ระกอบกิ จ การต้ อ งขนย้ า ยน้ํ า ตาลทรายตามปริ ม าณน้ํ า ตาลทรายที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ในแต่ละเดือน หากเดือนใดไม่ขนย้ายน้ําตาลทราย คณะกรรมการน้ําตาลทรายจะตัดสิทธิที่ได้รับในเดือนนั้น
และไม่สามารถนําสิทธิดังกล่าวไปรวมกับเดือนถัดไป
ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ ป ระสงค์ จ ะเพิ่ ม ชนิ ด สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ น้ํ า ตาลทรายในการผลิ ต
ให้ยื่ นหนั งสือ ขอเพิ่ม ชนิด สิน ค้าต่ อคณะกรรมการน้ําตาลทรายก่ อนสิ้ นเดื อ นมิถุน ายนของทุก ปี ทั้ง นี้
คณะกรรมการน้ําตาลทรายจะพิจารณาอนุญาต โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์การผลิต
และการตลาดน้ําตาลทราย ณ ขณะนั้น
ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการส่งออกสินค้าและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในการผลิต
สินค้าต่อสํานักงาน ทั้งที่ส่งออกด้วยตนเองและมอบให้ผู้อื่นส่งออกภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป
และเหตุผลที่มีส่วนต่างตามแบบแจ้งการส่งออกสินค้า ปริมาณน้ําตาลทรายที่ใช้ในการผลิต และส่วนต่าง
ปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่เกิดขึ้น แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาส่วนต่างของ
ปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่ใช้สิทธิขนย้ายมาผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก กับปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ค. ที่แจ้งส่งออกในรูปสินค้า
ข้อ ๘ กรณีที่สํานักงานตรวจพบว่า ผู้ประกอบกิจการมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ใช้สิทธิขนย้ายมาผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
กับปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. เฉพาะน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่แจ้งส่งออก
ในรูปสินค้า ให้คณะกรรมการน้ําตาลทรายดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ในปีที่หนึ่ง ให้ปรับปริมาณน้ําตาลทรายส่วนต่างจากน้ําตาลทรายโควตา ค. เป็นน้ําตาลทราย
โควตา ก.
(๒) หากผู้ประกอบกิจการมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน ให้ดําเนินการตาม (๑) และให้พิจารณาปรับลดสิทธิตามส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทราย
ที่เกิดขึ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ ห้ามผู้ประกอบกิจการขอรับสิทธิเพิ่มในระหว่างปีที่ถูกปรับลดสิทธิ
(๓) หากผู้ประกอบกิจการมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเป็นปีที่สาม
ติดต่อกัน ให้ดําเนินการตาม (๑) และ (๒) และให้พิจารณาเพิกถอนสิทธิในการซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค.
มีกําหนดห้าปีนับแต่ปีถัดจากปีที่สามที่มีการตรวจพบส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายตามวรรคหนึ่ง
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ข้อ ๙ การนับระยะเวลากรณีมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายของผู้ประกอบกิจการตาม
ประกาศคณะกรรมการน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดมาตรการควบคุมการจําหน่ายน้ําตาลทรายกรณี
ผู้ประกอบกิจการมีส่วนต่างของปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่ใช้สิทธิขนย้ายมาผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
กั บปริ มาณน้ํ าตาลทรายโควตา ค. ที่ แจ้ งส่ งออกในรู ปสิ นค้ า พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑๖ ธั นวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวงพร รอดพยาธิ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประธานคณะกรรมการน้ําตาลทราย

รายงานสรุปปริมาณส่วนต่างการขนย้ายน้ําตาลทรายโควตา ค. กับปริมาณน้ําตาลทรายในรูปของสินค้าส่งออก ปี ….
หน่วย:กระสอบ (๑๐๐ กก./กส.)
ลําดับ
ที่

บริษัท

ปริมาณน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทราย ปริมาณน้ําตาลทราย ส่วนต่างการขนย้าย
โควตา ค. ปี ....
โควตา ค.
น้ําตาลทรายโควตา ค.
โควตา ค.
ในรูปสินค้า
ที่ยังไม่ได้
ที่ได้รับสิทธิซื้อ
ที่ขนย้าย
ผลิตสินค้า
กับปริมาณน้ําตาลทราย
ที่ส่งออกในสินค้า ที่ยังไม่ได้ส่งออก
ม.ค. - ธ.ค. ….
ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ….
ในรูปสินค้าส่งออก
ม.ค. - ๓๑ มี.ค.
ปีถัดไป
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)=(2)-(3)
(4)

คําชี้แจงและเหตุผลของบริษัทฯ ที่มีส่วนต่าง
ของปริมาณน้ําตาลทราย

