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พระราชบัญญัติ 
อ�อยและน้ําตาลทราย 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป/นป0ท่ี ๓๙ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด�วยน้ําตาลทราย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติอ�อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 

๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ และประกาศอ่ืนใดในส8วนท่ีบัญญัติไว�แล�วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับบทแห8งพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อ�อย” หมายความว8า อ�อยซ่ึงตามปกติใช�ในการผลิตน้ําตาลทราย 
“น้ําตาลทราย” หมายความว8า น้ําตาลท่ีผลิตได�จากอ�อย และหมายความรวมถึง

น้ําอ�อยซ่ึงเค่ียวเป/นน้ําเชื่อมหรือรูปอ่ืนเพ่ือใช�ในการผลิตน้ําตาลทรายและในกรณีท่ีมีการนําผลพลอย
ได�มารวมเพ่ือคํานวณราคาอ�อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทราย ให�หมายความ
รวมถึงผลพลอยได�ด�วย 

“ผลพลอยได�” หมายความว8า กากน้ําตาล และหมายความรวมถึงผลพลอยได�อ่ืนใด
ท่ีได�จากการผลิตน้ําตาลทราย 

“นําเข�า” หมายความว8า นําเข�ามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๐๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
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“ส8งออก” หมายความว8า จําหน8ายออกไปนอกราชอาณาจักร 
“จําหน8าย” หมายความรวมถึงให�ยืมและจํานําด�วย 
“ชาวไร8อ�อย” หมายความว8า ผู�ซ่ึงปลูกอ�อยเพ่ือส8งให�แก8โรงงาน 
“หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย” หมายความว8า ชาวไร8อ�อยซ่ึงรับมอบอ�อยของชาวไร8อ�อย

อ่ืนเพ่ือส8งให�แก8โรงงาน 
“ผู�แทนชาวไร8อ�อย” หมายความว8า ชาวไร8อ�อยซ่ึงได�รับการเสนอเป/นผู�แทนของ

ชาวไร8อ�อย 
“สถาบันชาวไร8อ�อย” หมายความว8า สมาคม สหกรณI หรือกลุ8มเกษตรกรชาวไร8อ�อย

ท่ีจดทะเบียนเป/นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได�จดทะเบียนไว�กับคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด แต8ไม8รวมถึงบริษัทจํากัด หรือห�างหุ�นส8วนจํากัดท่ีมีชาวไร8อ�อยเป/นผู�ถือหุ�นหรือ
หุ�นส8วน ไม8ว8าท้ังหมดหรือบางส8วน 

“โรงงาน” หมายความว8า โรงงานตามกฎหมายว8าด�วยโรงงานซ่ึงผลิตน้ําตาลทราย 
เว�นแต8เป/นโรงงานซ่ึงผลิตน้ําตาลทรายประเภทหรือปริมาณท่ีไม8เกินจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงได�รับอนุญาตให�ตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ําตาลทรายด�วย 

“ผู�แทนโรงงาน” หมายความว8า ผู�ซ่ึงเป/นตัวแทนของโรงงานท่ีได�รับการเสนอเป/น
ผู�แทนของโรงงาน 

“กองทุน” หมายความว8า กองทุนอ�อยและน้ําตาลทราย 
“สํานักงาน” หมายความว8า สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 
“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 
“เลขาธิการ” หมายความว8า เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว8า ผู� ซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณI รัฐมนตรีว8าการกระทรวง

พาณิชยIและรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจ
แต8งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ�มครองรักษา
ผลประโยชนIของชาวไร8อ�อยในด�านการผลิตและจําหน8ายและให�เกิดความเป/นธรรมแก8โรงงานและ
ผู�บริโภค การจัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหน8ายอ�อยและน้ําตาลทราย ให�เป/นไปตาม
บทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัตินี้ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนIในการปMองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให�ถือว8าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจ�างท่ีจ�างโดยใช�เงินกองทุน 
เป/นเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามกฎหมายว8าด�วยการปMองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปMองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการมีมติว8า กรรมการ อนุกรรมการหรือลูกจ�างตามวรรคหนึ่ง ผู�ใดทุจริตหรือประพฤติมิชอบให�
รัฐมนตรีผู�สั่งแต8งต้ังสําหรับกรณีของกรรมการท่ีรัฐมนตรีแต8งต้ัง และรัฐมนตรีว8าการกระทรวง
อุตสาหกรรมสําหรับกรณีอ่ืน สั่งให�ผู�นั้นพ�นจากตําแหน8ง และในกรณีการกระทําของผู�นั้นเป/นความผิด
อาญาด�วย ให�คณะกรรมการปMองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ดําเนินการต8อไปตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายว8าด�วยการปMองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๘  ภายใต� บัง คับมาตรา ๒๔ วรรคสาม ผู� ใดจะดํารง ตําแหน8ง ใน

คณะกรรมการต8าง ๆ หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได� 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๙  ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว8า “คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย” 
ประกอบด�วยผู�ซ่ึงรัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณIแต8งต้ังจากข�าราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณIหนึ่งคน ผู�ซ่ึงรัฐมนตรีว8าการกระทรวงพาณิชยIแต8งต้ังจากข�าราชการในกระทรวง
พาณิชยIสองคน ผู� ซ่ึงรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต8งต้ังจากข�าราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรมสองคน ผู�แทนชาวไร8อ�อยเก�าคนและผู�แทนโรงงานเจ็ดคน เป/นกรรมการ 

ให�คณะกรรมการเลือกกรรมการด�วยกันเป/นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการคนท่ีหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนท่ีสองตําแหน8งละหนึ่งคน 

ให�เลขาธิการเป/นเลขานุการคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๐  ผู�ซ่ึงรัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณI รัฐมนตรีว8าการ

กระทรวงพาณิชยI หรือรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต8งต้ังตามมาตรา ๙ ต�องไม8เป/นชาวไร8อ�อย 
กรรมการ ผู�จัดการ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของโรงงาน 

 
มาตรา ๑๑  ผู�แทนชาวไร8อ�อยและผู�แทนโรงงานต�องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะ

ต�องห�าม ดังต8อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม8เคยเป/นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม8เคยได�รับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต8เป/นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ไม8เคยเป/นผู�ถูกสั่งให�ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๕) ไม8เป/นข�าราชการการเมืองหรือดํารงตําแหน8งในทางการเมือง 
(๖) ไม8เป/นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง 
ผู�แทนชาวไร8อ�อยต�องเป/นชาวไร8อ�อยซ่ึงได�รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร8อ�อยโดย

ต�องคํานึงถึงสัดส8วนของปริมาณอ�อยของสมาชิกของแต8ละสถาบัน และต�องไม8เป/นกรรมการ ผู�จัดการ 
พนักงานหรือลูกจ�างของโรงงาน 

ผู�แทนโรงงานต�องเป/นกรรมการ ผู�จัดการ พนักงานหรือลูกจ�างของโรงงานซ่ึงได�รับ
การเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานและต�องคํานึงถึงสัดส8วนตามกําลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน 

การเสนอและการถอดถอนผู�แทนชาวไร8อ�อยและผู�แทนโรงงานให�เป/นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอยู8ในตําแหน8ง

คราวละสองป0 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล8าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได�มีการแต8งต้ังหรือเสนอ

บุคคลอ่ืนเป/นกรรมการ ให�กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน8งตามวาระนั้นอยู8ในตําแหน8งเพ่ือดําเนินงาน
ต8อไปจนกว8ากรรมการซ่ึงได�รับแต8งต้ังหรือเสนอเข�ารับหน�าท่ี 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน8ง อาจ
ได�รับแต8งต้ังอีกได�แต8จะแต8งต้ังติดต8อกันเกินสองวาระไม8ได� 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากพ�นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๑๒  ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ�นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป/นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ 

แล�วแต8กรณี 
(๖) รัฐมนตรีผู�แต8งต้ังให�ออก 
(๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน8งก8อนวาระ ให�แต8งต้ังหรือเสนอ

บุคคลอ่ืนเป/นกรรมการแทน แล�วแต8กรณี โดยไม8ชักช�าและให�ผู�ซ่ึงเป/นกรรมการแทนอยู8ในตําแหน8ง
เท8าวาระท่ีเหลืออยู8ของผู�ซ่ึงตนแทน 

ในระหว8างท่ียังไม8มีการเสนอกรรมการแทนดังกล8าวตามวรรคหนึ่ง ถ�ามีความ
จําเป/นต�องมีกรรมการแทนเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให�รัฐมนตรีแต8งต้ังผู�ซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไม8มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เป/นกรรมการ 

เม่ือได�มีกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�กรรมการซ่ึงได�รับแต8งต้ังตามวรรคสอง
พ�นจากตําแหน8ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการเป/นผู�เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม8น�อยกว8าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป/นองคIประชุม 
ให�ประธานกรรมการเป/นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม8อยู8ในท่ี

ประชุม หรือไม8อาจมาประชุมได� ให�รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป/นประธานในที่ประชุม ถ�า
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งไม8อยู8ในท่ีประชุมหรือไม8อาจมาประชุมได� ให�
รองประธานกรรมการคนท่ีสองเป/นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการท้ังสองคนไม8อยู8ในท่ีประชุมหรือไม8อาจมาประชุมได� ให�กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป/นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป/น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม8อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธาน

กรรมการคนท่ีหนึ่งรักษาการแทน ถ�าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง ไม8อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานกรรมการคนท่ีสองรักษาการแทน ถ�าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการท้ังสองคนไม8อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�เลขานุการเรียกประชุมเพ่ือให�ท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป/นผู�รักษาการแทนประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) กําหนดแผนการปลูกและผลิตอ�อยและการผลิตน้ําตาลทราย 
(๒) กําหนดท�องท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการส8งเสริมการปลูกอ�อย 
(๓) กําหนดพันธุIอ�อยท่ีเหมาะสมเพ่ือส8งเสริมให�ชาวไร8อ�อยปลูกอ�อยในท�องท่ีท่ี

คณะกรรมการกําหนดตาม (๒) 
(๔) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขการขอจดทะเบียนและการรับ

จดทะเบียนสถาบันชาวไร8อ�อย 
(๕) กําหนดระเบียบว8าด�วยการจดทะเบียนชาวไร8อ�อยและหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 

และเพิกถอนการจดทะเบียนหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 
(๖) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการของหัวหน�ากลุ8ม

ชาวไร8อ�อย 
(๗) กําหนดปริมาณอ�อยท่ีให�ชาวไร8อ�อยผลิตซ่ึงต�องคํานึงถึงพ้ืนท่ีปลูกอ�อยท่ีจด

ทะเบียนไว�ตาม (๕) และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามป0ท่ีผ8านมา 
(๘) กําหนดระเบียบว8าด�วยการจัดสรรปริมาณอ�อยให�แก8โรงงาน 
(๙) กําหนดระเบียบว8าด�วยการส8งเสริมการปลูกอ�อย รวมท้ังการปMองกันควบคุมและ

การปราบศัตรูอ�อย 
(๑๐) กําหนดระเบียบว8าด�วยการตัดและส8งอ�อยให�แก8โรงงาน และการตรวจสอบ

คุณภาพอ�อย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๑) กําหนดวันเริ่มต�นการหีบอ�อยผลิตน้ําตาลทราย อัตราการหีบอ�อยปกติต8อวัน
ของแต8ละโรงงานและวันสิ้นสุดการหีบอ�อยผลิตน้ําตาลทราย 

(๑๒) กําหนดระเบียบว8าด�วยการรับอ�อยจากชาวไร8อ�อยหรือหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 
(๑๓) กําหนดชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ําตาลทรายท่ีให�โรงงานผลิต 
(๑๔) กําหนดระเบียบว8าด�วยการจัดการอ�อยหรือน้ําตาลทรายส8วนท่ีผลิตเกินจาก

ปริมาณท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม (๗) หรือ (๑๓) 
(๑๕) กําหนดระเบียบว8าด�วยการดําเนินการกับโรงงานท่ีผลิตน้ําตาลทรายไม8ครบ

ตามปริมาณท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม (๑๓) 
(๑๖) กําหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม8ได�คุณภาพท่ี

คณะกรรมการกําหนดตาม (๑๓) 
(๑๗) กําหนดระเบียบว8าด�วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บรักษา 

การสํารวจ การขนย�าย การส8งมอบน้ําตาลทราย และผลพลอยได� 
(๑๘) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขการจําหน8ายน้ําตาลทรายเพ่ือใช�บริโภค

ในราชอาณาจักร และกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายดังกล8าว 
(๑๙) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเข�าน้ําตาลทรายในกรณีท่ีเกิด

ความจําเป/น 
(๒๐) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตให�ส8งออกน้ําตาล

ทราย หลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขดังกล8าวต�องไม8มีลักษณะทําให�บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป/นผู�ส8งออก
แต8เพียงผู�เดียว 

(๒๑) กําหนดหลักเกณฑIและวิธีการเก่ียวกับการคํานวณต�นทุนในการผลิตอ�อยและ
น้ําตาลทราย 

(๒๒) กําหนดหลักเกณฑIและวิธีการเก่ียวกับการจัดทําประมาณการรายได� การ
กําหนดและการชําระราคาอ�อยและค8าผลิตน้ําตาลทราย ซ่ึงต�องคํานึงถึงต�นทุนการผลิตอ�อยและ
น้ําตาลทรายและกองทุนท่ีมีอยู8ด�วย 

(๒๓) กําหนดอัตราส8วนของผลตอบแทนระหว8างชาวไร8อ�อยและโรงงาน โดยคํานึงถึง
รายได�ท่ีได�จากการขายน้ําตาลทรายและผลพลอยได�ท้ังหมด เพ่ือใช�เป/นเกณฑIในการคํานวณราคาอ�อย
และค8าผลิตน้ําตาลทราย 

(๒๔) กําหนดอัตราค8าธรรมเนียมการวิจัยและส8งเสริมการผลิตอ�อยและน้ําตาลทราย 
และวิธีการชําระค8าธรรมเนียม ตลอดจนอัตราค8าบํารุงสถาบันชาวไร8อ�อย 

(๒๕) กําหนดระเบียบว8าด�วยเบ้ียปรับและเงินรางวัลสําหรับการนําจับผู�ฝSาฝTนหรือไม8
ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒๖) กําหนดระเบียบว8าด�วยค8าใช�จ8ายในการควบคุมการผลิตอ�อยและน้ําตาลทราย 
การจําหน8าย การนําเข�าและการส8งออกน้ําตาลทราย 

(๒๗) กําหนดระเบียบว8าด�วยการจ�างลูกจ�างโดยใช�เงินกองทุน 
(๒๘) กําหนดค8าตอบแทนคณะกรรมการต8าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก

คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 
(๒๙) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๓๐) กําหนดระเบียบอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการให�เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การกําหนดตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) 
(๒๓) (๒๕) (๒๖) (๒๘) และ (๓๐) ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

การกําหนดตาม (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๗) (๒๔) และ (๒๗) 
ต�องได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

การกําหนดตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) 
(๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) และ (๓๐) ให�ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบ

อํานาจให�คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ�อย คณะกรรมการ
น้ําตาลทราย หรือสํานักงานกระทําการใด ๆ แทน หรือมีหนังสือเรียกบุคคลซ่ึงเก่ียวข�องมาให�
ข�อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได� 

เม่ือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ�อย
คณะกรรมการน้ําตาลทราย หรือสํานักงานได�กระทําการไปแล�วตามวรรคหนึ่ง ต�องรายงานให�
คณะกรรมการทราบด�วย 

 
มาตรา ๑๙  ให�คณะกรรมการได�รับค8าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหาร 
   

 
มาตรา ๒๐  ให�คณะกรรมการแต8งต้ังกรรมการคณะหนึ่งเรียกว8า “คณะกรรมการ

บริหาร” ประกอบด�วยผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณIหนึ่งคน ผู�แทนกระทรวงพาณิชยIหนึ่งคน 
ผู�แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู�แทนชาวไร8อ�อยห�าคน ผู�แทนโรงงานสี่คน และผู�ทรงคุณวุฒิ
หนึ่งคน เป/นกรรมการ 

ให�คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด�วยกันเป/นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการและเลขานุการ ตําแหน8งละหนึ่งคน 

ให�นํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) ให�คําปรึกษาหรือข�อเสนอแนะต8อคณะกรรมการในเรื่องตามมาตรา ๑๗ 

นอกจาก (๒๘) และ (๒๙) 
(๒) ปฏิบัติหน�าท่ีตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ�อย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย 
(๔) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย8างหนึ่ง
อย8างใด และให�นํ ามาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ งและวรรคสาม มาใช� บั ง คับแก8การประชุมของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานโดยอนุโลม 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให�
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหาร ต�องประกอบด�วยผู�แทนส8วนราชการ ผู�แทนชาวไร8อ�อยและ
ผู�แทนโรงงาน ตามอัตราส8วนท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๐ 

 
มาตรา ๒๒  ในการกระทําตามมาตรา ๒๑ กับบุคคลภายนอก ให�ประธาน

คณะกรรมการบริหารเป/นผู�กระทําในนามของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือการนี้ประธานคณะกรรมการ
บริหารจะมอบอํานาจให�บุคคลใดเป/นตัวแทนหรือกระทํากิจการเฉพาะอย8างแทนก็ได�  ท้ังนี้ ต�อง
เป/นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

นิติกรรมท่ีประธานคณะกรรมการบริหารกระทําโดยฝSาฝTนระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดหรือมติคณะกรรมการบริหาร ย8อมไม8ผูกพันคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

 
หมวด ๔ 

กองทุนอ�อยและน้ําตาลทราย 
   

 
มาตรา ๒๓  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกว8า “กองทุนอ�อยและน้ําตาลทราย” 

โดยมีวัตถุประสงคIดังต8อไปนี้ 
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส8งเสริมการผลิต การใช�และการจําหน8ายอ�อยและ

น้ําตาลทราย 
(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ�อยและน้ําตาลทราย เพ่ือผลประโยชนIของ

ชาวไร8อ�อยและโรงงาน และเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายท่ีใช�บริโภคในประเทศ เพ่ือผลประโยชนI

ของผู�บริโภค 
(๔) กระทําการอ่ืนท่ีจําเป/น เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคIของกองทุนอ�อยและน้ําตาลทราย 
ให�กองทุนอ�อยและน้ําตาลทรายเป/นนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญ8อยู8ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
มาตรา  ๒๔  ให� คณะรั ฐมนตรี แต8 ง ต้ั งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เ รี ยกว8 า 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบด�วยผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณIหนึ่งคน ผู�แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู�แทนกระทรวงพาณิชยIหนึ่งคน ผู�แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน 
ผู�แทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน ผู�แทนธนาคารแห8งประเทศไทยหนึ่งคน ผู�แทนชาวไร8อ�อยสามคน 
และผู�แทนโรงงานสามคน เป/นกรรมการ 

ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด�วยกันเป/นประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตําแหน8งละหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ต�องไม8ดํารงตําแหน8งกรรมการหรืออนุกรรมการใน
คณะกรรมการอ่ืนใดซ่ึงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให�นํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขในเรื่องต8าง ๆ ตามมาตรา ๒๓ โดยได�รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๒) กําหนดระเบียบว8าด�วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชนIและการใช�จ8าย

เงินกองทุน โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๓) ปฏิบัติหน�าท่ีตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๔) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให�เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให�นํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมอบหมายให�

ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน ต�องประกอบด�วยผู�แทนส8วนราชการ ผู�แทนชาวไร8อ�อย 
และผู�แทนโรงงาน ตามอัตราส8วนท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๖  ในการกระทําตามมาตรา ๒๕ กับบุคคลภายนอกให�ประธาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนเป/นผู �กระทําในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุน และให�นํา
มาตรา ๒๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบด�วย 
(๑) ค8าธรรมเนียมการวิจัยและส8งเสริมการผลิตอ�อยและน้ําตาลทราย 
(๒) เบ้ียปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕) 
(๓) เงินท่ีได�รับตามมาตรา ๕๗ 
(๔) ดอกผลของกองทุน 
(๕) เงินและทรัพยIสินท่ีมีผู�มอบให� 
(๖) เงินกู�โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) เงินและทรัพยIสินอ่ืน ๆ ท่ีตกเป/นของกองทุน 
 
มาตรา ๒๘  ให�ชาวไร8อ�อยและโรงงานชําระค8าธรรมเนียมการวิจัยและส8งเสริมการ

ผลิตอ�อยและน้ําตาลทรายโดยคํานวณจากปริมาณอ�อยท่ีส8งให�แก8โรงงานและจากปริมาณน้ําตาลทราย
และผลพลอยได�ท่ีผลิตได� แล�วแต8กรณี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๙  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจํานวนร�อยละสิบของเงินท่ี
กองทุนอ�อยและน้ําตาลทรายได�รับตามมาตรา ๕๗ ส8งเข�ากองทุนสงเคราะหIเกษตรกรตามกฎหมาย
ว8าด�วยกองทุนสงเคราะหIเกษตรกร 

ในกรณีจําเป/นเก่ียวกับฐานะทางการเงินของกองทุน คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให�งด
จัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งไว�เป/นการชั่วคราว หรือลดอัตราการจัดสรรลงให�ต่ํากว8าร�อยละสิบก็ได� 

 
มาตรา ๓๐  เงินของกองทุนอ�อยและน้ําตาลทรายให�นํามาใช�จ8ายได�เฉพาะเพ่ือ

ดําเนินการให�เป/นไปตามวัตถุประสงคIในมาตรา ๒๓ และเป/นค8าใช�จ8ายในการบริหารงานของกองทุน
อ�อยและน้ําตาลทราย และของสํานักงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังค8าตอบแทนต8าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๑  ภายในเดือนเมษายนของทุกป0 ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํา

งบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ8นดินและทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต8อรัฐมนตรี 

ให�รัฐมนตรีจัดให�มีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่งในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

อ�อย 
   

 
มาตรา ๓๒  ให�คณะกรรมการแต8งต้ังกรรมการคณะหนึ่งเรียกว8า “คณะกรรมการอ�อย” 

ประกอบด�วยผู�แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณIสองคน ผู�แทนกระทรวงพาณิชยIหนึ่งคน ผู�แทน
กระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู�แทนชาวไร8อ�อยหกคน และผู�แทนโรงงานสี่คน เป/นกรรมการ 

ให�คณะกรรมการอ�อยเลือกกรรมการด�วยกันเป/นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และเลขานุการตําแหน8งละหนึ่งคน 

ให�นํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  คณะกรรมการอ�อยมีหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) ให�คําปรึกษาหรือข�อเสนอแนะต8อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตาม

มาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
(๒) ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๗ (๑) 

(๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๒๑) ในส8วนท่ีเก่ียวกับต�นทุนการผลิตอ�อย 
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๔) ปฏิ บั ติหน�า ท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย 
ให�นํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการอ�อยจะมอบหมายให�ปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการอ�อย ต�องประกอบด�วยผู�แทนส8วนราชการ ผู�แทนชาวไร8อ�อย และผู�แทนโรงงาน
ตามอัตราส8วนท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๔  ในการกระทําตามมาตรา ๓๓ กับบุคคลภายนอกให�ประธาน

คณะกรรมการอ�อยเป/นผู�กระทําในนามของคณะกรรมการอ�อยและให�นํามาตรา ๒๒ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ผู�ใดปลูกอ�อยเพ่ือส8งโรงงานต�องจดทะเบียนเป/นชาวไร8อ�อย 
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให�เป/นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ชาวไร8อ�อยต�องปฏิบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) รายงานปริมาณอ�อยท่ีจะส8งให�แก8หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยหรือโรงงานตามแบบ 

วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอ�อยกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  ชาวไร8อ�อยต�องปลูกอ�อยตามปริมาณท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีท่ีการปลูกอ�อยมีปริมาณสูงหรือตํ่ากว8าท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมิได�ทํา

การปลูกอ�อยตามท่ีแจ�งไว� ให�ดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยต�องจดทะเบียนเป/นหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการจดทะเบียนให�เป/นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยต�องปฏิบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) รายงานปริมาณอ�อยท่ีจะได�รับจากชาวไร8อ�อยและส8งให�แก8โรงงานตามแบบ 

วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอ�อยกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยต�องส8งอ�อยให�แก8โรงงานตามปริมาณท่ี

คณะกรรมการกําหนด และให�นํามาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
น้ําตาลทราย 

   
 

ส8วนท่ี ๑ 
คณะกรรมการน้ําตาลทราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๔๑  ให�คณะกรรมการแต8งต้ังกรรมการคณะหนึ่งเรียกว8า “คณะกรรมการ
น้ําตาลทราย” ประกอบด�วยผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณIหนึ่งคน ผู�แทนกระทรวงพาณิชยIสองคน 
ผู�แทนกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู�แทนชาวไร8อ�อยห�าคน และผู�แทนโรงงานห�าคน เป/นกรรมการ 

ให�นํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๓๒ 
วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการน้ําตาลทรายมีหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) ให�คําปรึกษาหรือข�อเสนอแนะต8อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารใน

เรื่องตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ในส8วนท่ี
เก่ียวกับต�นทุนในการผลิตน้ําตาลทราย 

(๒) ควบคุมการจําหน8ายน้ําตาลทรายในราชอาณาจักร และการส8งออกน้ําตาลทราย 
(๓) จัดให�มีการนําเข�าน้ําตาลทรายเพ่ือใช�บริโภคในราชอาณาจักร ในกรณีท่ีเกิดการ

ขาดแคลน โดยจะนําเข�าเองหรือมอบหมายให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได� 

(๔) ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๕) ปฏิ บั ติหน�า ท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย 
(๖) ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๗ 

(๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) 
ให�นํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการน้ําตาลทรายจะมอบหมายให�

ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ําตาลทรายต�องประกอบด�วยผู�แทนส8วนราชการ ผู�แทนชาวไร8อ�อยและ
ผู�แทนโรงงาน ตามอัตราส8วนท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๔๑ 

 
มาตรา ๔๓  ในการกระทําตามมาตรา ๔๒ กับบุคคลภายนอก ให�ประธาน

คณะกรรมการน้ําตาลทรายเป/นผู�กระทําในนามของคณะกรรมการน้ําตาลทราย และให�นํามาตรา ๒๒ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ส8วนท่ี ๒ 
โรงงาน 

   
 

มาตรา ๔๔  โรงงานต�องปฏิบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) เตรียมโรงงานให�อยู8ในสภาพท่ีพร�อมท่ีจะหีบอ�อยตามเวลาท่ีคณะกรรมการ

กําหนดตามมาตรา ๑๗ (๑๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) รับอ�อยจากชาวไร8อ�อยและหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กําหนด หรือสั่งในกรณีท่ีให�โรงงานผลิตน้ําตาลทรายเพ่ิมตามมาตรา ๔๕ 

(๔) ผลิตน้ําตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๕) ไม8เปVดการหีบอ�อยหรือปVดการหีบอ�อยก8อนวันท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือหยุด

การหีบอ�อยโดยไม8มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) เก็บรักษาน้ําตาลทรายท่ีผลิตได� ณ ท่ีท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
(๗) ไม8ขนย�ายน้ําตาลทรายท่ีผลิตได�ออกนอกบริเวณโรงงาน นอกจากขนย�ายตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๘) รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิต เก็บรักษา ขนย�าย 

ส8งมอบ และคงเหลือเป/นรายเดือนตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการน้ําตาลทราย
กําหนด 

(๙) นําส8งเงินเข�ากองทุนตามมาตรา ๕๗ 
 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีมีความจําเป/น คณะกรรมการบริหารอาจสั่งให�โรงงานผลิต

น้ําตาลทรายเพ่ิมได� ในกรณีเช8นนี้ให�โรงงานผลิตน้ําตาลทรายตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
น้ําตาลทรายส8วนท่ีผลิตเพ่ิมนี้ ให�จัดการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  โรงงานต�องจัดจําหน8ายน้ําตาลทรายท่ีผลิตได�เ พ่ือใช�บริโภคใน

ราชอาณาจักร ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีท่ีโรงงานไม8ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให�คณะกรรมการ

บริหารดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยให�โรงงานเป/นผู�เสียค8าใช�จ8ายในการนี้ท้ังสิ้น 
 

ส8วนท่ี ๓ 
การนําเข�าและส8งออกน้ําตาลทราย 

   
 

มาตรา ๔๗  ห�ามมิให�ผู� ใดนําเข�าน้ําตาลทราย เว�นแต8จะได�รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ผู�ใดจะส8งออกน้ําตาลทรายต�องได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และ

ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีจําเป/นคณะกรรมการจะกําหนดปริมาณ ราคา และระยะเวลาสําหรับการ

ส8งออกด�วยก็ได� 
การส8งออกน้ําตาลทรายไม8ต�องเสียค8าธรรมเนียมการส8งออกตามกฎหมายว8าด�วย

กองทุนสงเคราะหIเกษตรกร 
 

หมวด ๗ 
ราคาอ�อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๔๙  ก8อนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทราย ให�คณะกรรมการบริหารจัดทํา
ประมาณการรายได�จากการจําหน8ายน้ําตาลทรายท่ีจะผลิตในฤดูนั้น เพ่ือกําหนดราคาอ�อยข้ันต�นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�น 

การจัดทําประมาณการรายได� การกําหนดราคาอ�อยข้ันต�นและผลตอบแทนการผลิต
และจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�น ให�เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ราคาอ�อยข้ันต�นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�น ต�องไม8
น�อยกว8าร�อยละแปดสิบของประมาณการรายได� โดยให�คํานึงถึงต�นทุนการผลิตอ�อยและน้ําตาลทรายด�วย 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือคณะกรรมการบริหารได�จัดทําประมาณการรายได�และกําหนดราคา

อ�อยข้ันต�นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�นแล�ว ให�แจ�งให�สถาบันชาวไร8อ�อย
และสมาคมโรงงานทราบ และจัดให�มีการประชุมผู�แทนสถาบันชาวไร8อ�อย และผู�แทนสมาคมโรงงาน
เพ่ือรับฟ3งความคิดเห็นและข�อคัดค�าน ถ�ามี โดยทําเป/นหนังสือแจ�งให�ทราบล8วงหน�าไม8น�อยกว8าสิบวัน
ก8อนวันประชุม การทําคําคัดค�านให�กระทําเป/นหนังสือพร�อมด�วยเหตุผลโดยละเอียดยื่นต8อสํานักงาน
ก8อนวันเรียกประชุมดังกล8าว 

 
มาตรา ๕๑  ให�สํ านักงานเสนอประมาณการรายได�  ราคาอ�อยข้ันต�นและ

ผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�นและผลการประชุมตามมาตรา ๕๐ ต8อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือคณะกรรมการได�พิจารณาประมาณการรายได�ราคาอ�อยข้ันต�น และ

ผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�นพร�อมด�วยคําคัดค�านในกรณีท่ีมีคําคัดค�าน แล�ว
ให�คณะกรรมการเสนอความเห็นต8อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบในราคาอ�อยข้ันต�นและผลตอบแทน

การผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�นตามมาตรา ๕๒ แล�ว ให�สํานักงานประกาศราคาอ�อยข้ันต�น 
และผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�นในราชกิจจานุเบกษา 

ให�โรงงานชําระค8าอ�อยให�แก8ชาวไร8อ�อยตามราคาอ�อยข้ันต�น ตามหลักเกณฑIและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือสิ้นเดือนกันยายนของทุกป0 ให�คณะกรรมการบริหารคํานวณรายได�

สุทธิท่ีได�จากการจําหน8ายน้ําตาลทรายในแต8ละฤดูการผลิต 
ให�นําหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๙ มาใช�บังคับแก8

การคํานวณรายได�สุทธิโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๕  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป0 ให�คณะกรรมการบริหารกําหนดราคา
อ�อยข้ันสุดท�ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท�าย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑI
ดังต8อไปนี้ 

(๑) รายได�สุทธิตามมาตรา ๕๔ 
(๒) ต�นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ�อย 
(๓) ต�นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย 
(๔) ราคาอ�อยข้ันต�น 
(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�น 
(๖) เงินท่ีได�รับจากกองทุน 
ราคาอ�อยข้ันสุดท�ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท�าย 

เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล�ว ให�เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและเม่ือ
คณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�วให�สํานักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีราคาอ�อยข้ันสุดท�ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8าย

น้ําตาลทรายข้ันสุดท�ายตํ่ากว8าราคาอ�อยข้ันต�นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทราย
ข้ันต�น ให�กองทุนจ8ายเงินชดเชยให�แก8โรงงานเท8ากับส8วนต8างดังกล8าว แต8ชาวไร8อ�อยไม8ต�องส8งคืนค8าอ�อย
ท่ีได�รับเกิน 

ในกรณีท่ีราคาอ�อยข้ันสุดท�ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ัน
สุดท�ายสูงกว8าราคาอ�อยข้ันต�นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาลทรายข้ันต�น ให�โรงงาน
ชําระค8าอ�อยเพ่ิมให�แก8ชาวไร8อ�อยจนครบตามราคาอ�อยข้ันสุดท�าย ตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๗  ให�โรงงานนําส8งเงินเข�ากองทุนเท8าจํานวนผลต8างระหว8างรายได�สุทธิ

ตามมาตรา ๕๔ และค8าอ�อยตามราคาอ�อยข้ันสุดท�ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหน8ายน้ําตาล
ทรายข้ันสุดท�าย  ท้ังนี้ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๘ 

การควบคุมและการอุทธรณI 
   

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว8าชาวไร8อ�อยหรือหัวหน�ากลุ8ม

ชาวไร8อ�อย หรือโรงงานกระทําการอันใด ฝSาฝTนหรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจสั่งการให�ชาวไร8อ�อย หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 
เจ�าของโรงงาน ผู�จัดการโรงงาน หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของ
โรงงานกระทําการ หรืองดเว�นการกระทําการนั้นได� 

ผู�ใดรับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ต�องปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู�ได�รับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ไม8เห็นด�วยกับคําสั่ง
ดังกล8าว ให�ยื่นอุทธรณIต8อคณะกรรมการภายในสิบห�าวันนับแต8วันได�รับคําสั่ง 

ให�คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับ
อุทธรณI เว�นแต8จะได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให�ขยายระยะเวลาออกไป แต8รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลา
ให�เกินสามสิบวันมิได� 

ถ�าผู�อุทธรณIไม8เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมิได�
วินิจฉัยอุทธรณIให�แล�วเสร็จภายในกําหนดตามวรรคสี่ ให�ยื่นคําร�องต8อศาลภายในสิบห�าวันนับแต8วันได�
รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือวันครบกําหนดตามวรรคสี่ แล�วแต8กรณี 

การอุทธรณIตามวรรคสามหรือการยื่นคําร�องตามวรรคห�าไม8เป/นเหตุให�ทุเลาการท่ี
ต�องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหาร เว�นแต8คณะกรรมการหรือศาล แล�วแต8กรณี จะสั่งเป/น
อย8างอ่ืน 

 
มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอํานาจหน�าท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการดําเนินงานของ

คณะกรรมการในการนี้ให�มีอํานาจสั่งเป/นหนังสือให�ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการชี้แจงข�อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทํารายงาน ตลอดจนสั่งให�กระทําหรือยับยั้งการกระทํา
ใด ๆ เพ่ือให�เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีและสั่งให�รายงาน
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการได� 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีไม8เห็นด�วยกับการปฏิบัติในเรื่องใดของคณะกรรมการ 

รัฐมนตรีจะสั่งให�คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นก็ได� 
เม่ือคณะกรรมการได�รับแจ�งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการระงับการ

ปฏิบัติในเรื่องนั้นเป/นการชั่วคราว และพิจารณาทบทวนภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งจาก
รัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการยืนยันตามความเห็นเดิม ถ�ารัฐมนตรีไม8เห็นชอบด�วย ให�
รัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให�เป/นท่ีสุด 
 

หมวด ๙ 
สํานักงาน 

   
 

มาตรา ๖๑  ให�มีสํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทรายในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอํานาจและหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะหIข�อมูลเก่ียวกับการผลิตอ�อยและน้ําตาลทราย การใช�

และการจําหน8ายน้ําตาลทราย 
(๓) จัดทําแผนการปลูกและผลิตอ�อยเพ่ือใช�ในการผลิตน้ําตาลทราย แผนการผลิต

น้ําตาลทรายเพ่ือใช�บริโภคในราชอาณาจักรและส8งออกเสนอคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) รับจดทะเบียนชาวไร8อ�อยและหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย 
(๕) จัดทําทะเบียนชาวไร8อ�อยและท่ีดินท่ีใช�ในการปลูกอ�อย 
(๖) ทดสอบคุณภาพอ�อยและน้ําตาลทราย 
(๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช�ประโยชนIจากอ�อยและน้ําตาลทราย 
(๘) ส8งเสริมและเผยแพร8ความรู�เก่ียวกับการผลิต การใช� และการจําหน8ายอ�อยและ

น้ําตาลทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของน้ําตาลทรายท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
(๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการอ�อยและคณะกรรมการน้ําตาลทราย 
(๑๐) ติดต8อประสานงานกับองคIการต8างประเทศและองคIการระหว8างประเทศ 
(๑๑) กระทํากิจการอย8างอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มอบหมาย 
ความในวรรคหนึ่ง ไม8เป/นการตัดอํานาจหน�าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณI 

แต8การดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณIต�องสอดคล�องกับข�อกําหนดหรือระเบียบของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะมอบหมายให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทน
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได� 

 
มาตรา ๖๒  ให�มีเลขาธิการเป/นผู�บังคับบัญชาข�าราชการและลูกจ�างของสํานักงาน 
ให�เลขาธิการเป/นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

 
หมวด ๑๐ 

พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๖๓  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจและหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) เข�าไปในไร8อ�อย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานท่ีเก็บอ�อย น้ําตาลทราย 

หรือผลพลอยได� หรือสถานที่ทําการค�าน้ําตาลทรายในเวลากลางวันระหว8างพระอาทิตยIขึ้นและ
พระอาทิตยIตกหรือในระหว8างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบให�เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) นําตัวอย8างอ�อย น้ําตาลทราย และผลพลอยได�ในปริมาณพอสมควรไปเป/น
ตัวอย8างเพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบ 

(๓) ยึด อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อว8ามีการ
ฝSาฝTนหรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๔  พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามแบบท่ี

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการปฏิบัติตามหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีต8อผู�ซ่ึงเก่ียวข�อง และให�บุคคลดังกล8าวอํานวยความสะดวกหรือช8วยเหลือตามสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๕  ชาวไร8อ�อยผู�ใดหรือโรงงานใด ไม8ชําระค8าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๘ 
ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าพันบาท 

 
มาตรา ๖๖  ผู�ใดปลูกอ�อยโดยมิได�จดทะเบียนเป/นชาวไร8อ�อยตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง 

ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าพันบาท 
 
มาตรา ๖๗  ชาวไร8อ�อยผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือไม8รายงานปริมาณอ�อย 

หรือโดยจงใจรายงานให�ผิดไปจากความเป/นจริงตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ 
ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าพันบาท 

 
มาตรา ๖๘  ผู�ใดมิได�จดทะเบียนเป/นหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยหรือถูกเพิกถอน

ทะเบียนการเป/นหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยแล�วส8งอ�อยท่ีตนมิได�ผลิตให�แก8โรงงาน ต�องระวางโทษปรับ
ไม8เกินสามหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๖๙  หัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อยผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ 

ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๐  โรงงานใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๘) หรือ

รายงานตามมาตรา ๔๔ (๘) อันเป/นเท็จ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าแสนบาท 
 
มาตรา ๗๑  โรงงานใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๗) ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป0 

หรือปรับสองเท8าของมูลค8าน้ําตาลทรายท่ีขนย�ายออกนอกบริเวณโรงงาน แต8ต�องไม8น�อยกว8าห�าแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๒  โรงงานใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป0 

หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๓  โรงงานใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม8

เกินสองป0 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๔  โรงงานใดไม8ส8งเงินเข�ากองทุน หรือส8งไม8ครบถ�วนตามมาตรา ๕๗ 

ต�องระวางโทษปรับไม8เกินหนึ่งแสนบาท และให�ส8งเงินเข�ากองทุนจนครบพร�อมด�วยเงินเพ่ิมอีกร�อยละ
สามต8อเดือนนับแต8วันท่ีถึงกําหนดส8งหรือชําระ 

การคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ�ามีเศษของเดือนให�คิดเป/นหนึ่งเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให�ตกเป/นของกองทุนด�วย 
 
มาตรา ๗๕  ผู�ใดขัดขวางหรือไม8อํานวยความสะดวกให�แก8พนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึง

ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๓ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๖๒  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป/นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป/นเหตุให�นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู�นั้นต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น ๆ ด�วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๗  ผู�ใดปลูกอ�อย หรือส8งอ�อยให�แก8โรงงานในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ ให�มีสิทธิขอจดทะเบียนเป/นชาวไร8อ�อยหรือหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย แล�วแต8กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๘  ภายในห�าป0นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�าชาวไร8อ�อยฝSาฝTน

หรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงเป/นความผิดตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีแนะนํา ตักเตือน สั่งให�แก�ไข หรือปฏิบัติให�ถูกต�องภายในระยะเวลาอันสมควรก8อน หาก
ชาวไร8อ�อยเพิกเฉย ละเลย ขัดขืนหรือไม8ปฏิบัติตามจึงให�ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๙  บรรดาน้ํ าตาลทราย ท่ี โรงงานมีอยู8 ในครอบครองก8อนวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๘๐  ให�สถาบันชาวไร8อ�อยและสมาคมโรงงานเสนอผู�แทนเพ่ือเป/นกรรมการ

ในคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม8ชักช�า 
ในระหว8างท่ียังไม8มีการเสนอผู�แทนตามวรรคหนึ่ง ถ�ามีความจําเป/นต�องมีผู�แทน

ชาวไร8อ�อย หรือผู�แทนโรงงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให�รัฐมนตรีแต8งต้ังผู�ซ่ึงปลูกอ�อย
เพ่ือขายให�แก8โรงงานไม8ว8าจะขายโดยตรงหรือขายโดยผ8านหัวหน�ากลุ8มชาวไร8อ�อย หรือผู�ซ่ึงได�รับ
อนุญาตให�ต้ังและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ําตาลทราย แล�วแต8กรณี ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม8มี
ลักษณะต�องห�ามมาตรา ๑๑ และเคยปฏิบัติหน�าท่ีเป/นผู�แทนของชาวไร8อ�อยหรือผู�แทนของโรงงาน 
แล�วแต8กรณี ในการติดต8อกับทางราชการก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เป/นผู�แทนชาวไร8อ�อย
หรือผู�แทนโรงงาน แล�วแต8กรณี และให�นํามาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๒ มาตรา ๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๑  ให�โอนบรรดากิจการ ทรัพยIสิน หนี้ ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง และ
เงินงบประมาณของสํานักงานอ�อยและน้ําตาลทรายและสํานักงานรักษาระดับราคาน้ําตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป/นของสํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๒  ผู�ใดเป/นพนักงานหรือลูกจ�างประจําของสํานักงานอ�อยและน้ําตาลทราย 

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงดํารงตําแหน8งมีลักษณะงานเป/นข�าราชการ
พลเรือนสามัญอยู8ไม8น�อยกว8าสองป0ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๔ แห8งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป/นผู�ซ่ึงได�รับโอนมาตามมาตรา 
๘๑ ให�ผู�นั้นเป/นข�าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม นับแต8วันท่ีได�รับการบรรจุและแต8งต้ังตามวรรคสอง 

การบรรจุและแต8งต้ังลูกจ�างประจําตามวรรคหนึ่งให�ดํารงตําแหน8งระดับและข้ันใด 
ให�เป/นไปตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน และสํานัก
งบประมาณจะได�ตกลงกัน 

 
มาตรา ๘๓  ให�ถือว8าพนักงานหรือลูกจ�างซ่ึงได�รับการบรรจุและแต8งต้ังตามมาตรา ๘๒ 

ถูกสั่งให�ออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน8งหรือเลิกจ�างโดยไม8มีความผิด และมีสิทธิให�ได�รับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว8าด�วยบําเหน็จลูกจ�าง 

 
มาตรา ๘๔  ให�โอนบรรดาอํานาจและหน�าท่ีของสํานักงานอ�อยและน้ําตาลทราย 

และสํานักงานรักษาระดับราคาน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป/นของสํานักงาน
คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๕  การชําระหนี้สินท่ีเกิดจากการกู�ยืมเงินเพ่ือนํามาใช�รักษาเสถียรภาพของ

อุตสาหกรรมอ�อยและน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตป0 ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ตามสัญญากู�เงินท่ีทํา ณ กระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให�จ8ายจากกองทุนได�ด�วย 

 
มาตรา ๘๖  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยI เรื่อง กําหนด

ปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย และเง่ือนไข และราคา ในการรับซ้ืออ�อยสําหรับฤดูการผลิตป0 ๒๕๒๕/
๒๕๒๖ ถึงป0 ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพาณิชยI เรื่อง ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยI เรื่อง กําหนด
ปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย และเง่ือนไข และราคา ในการรับซ้ืออ�อยสําหรับฤดูการผลิตป0 ๒๕๒๕/
๒๕๒๖ ถึงป0 ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ฉบับลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๒๖ รวมท้ัง
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับประกาศดังกล8าวให�ยังคงใช�บังคับต8อไปจนกว8า
จะสิ้นระยะเวลาการใช�บังคับประกาศนั้น หรือจนกว8าจะมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง แต8การแก�ไข
เปลี่ยนแปลงต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ข�อบังคับ ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ�อยและน้ําตาลทรายที่ใช�บังคับอยู8ก8อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ให�ยังคงใช�บังคับต8อไปเพียงเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�งกับบทแห8งพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ 
จนกว8าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนทI 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีความจําเป/นต�องรักษาความ
ม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ�มครองรักษาผลประโยชนIของชาวไร8อ�อยในด�านการผลิต
และจําหน8ายอ�อย สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหน8ายอ�อยและน้ําตาลทรายท่ีผลิตจาก
อ�อยของชาวไร8อ�อย โดยให�ชาวไร8อ�อยและเจ�าของโรงน้ําตาลทรายซ่ึงเป/นผู�มีส8วนได�เสียโดยตรงเข�ามา
ร8วมมือกับทางราชการ ต้ังแต8การผลิตอ�อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได�จากการขายน้ําตาลทรายท้ัง
ในและนอกราชอาณาจักรระหว8างชาวไร8อ�อยและเจ�าของโรงงานน้ําตาลทราย เพ่ือให�อุตสาหกรรม
อ�อยและน้ําตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป/นธรรมแก8ชาวไร8อ�อย เจ�าของโรงงาน
น้ําตาลทราย และประชาชนผู�บริโภค  จึงจําเป/นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว8า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส8วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษ
ทางอาญาร8วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม8ปรากฏว8ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย�งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช�บังคับไม8ได�ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต8อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล8าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุZย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช�บังคับไม8ได�ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล8าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต8อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป/นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/เพ่ิมเติม 
๑๔ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


