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เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการ โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยน้ําตาลทราย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และประกาศอื่นใดในสวนที่บัญญัติไว
แลวใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ออย” หมายความวา ออยซึง่ ตามปกติใชในการผลิตน้ําตาลทราย
“น้ําตาลทราย” หมายความวา น้ําตาลที่ผลิตไดจากออย และ
หมายความรวมถึง น้ําออยซึ่งเคี่ยวเปนน้ําเชื่อมหรือรูปอื่นเพื่อใชในการผลิต
น้ําตาลทรายและในกรณีที่มีการนํา ผลพลอยไดมารวมเพื่อคํานวณราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย ให หมายความรวมถึงผล
พลอยไดดวย
“ผลพลอยได” หมายความวา กากน้ําตาล และหมายความรวมถึงผล
พลอยได อื่นใดที่ไดจากการผลิตน้ําตาลทราย
“นําเขา” หมายความวา นําเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา จําหนายออกไปนอกราชอาณาจักร
“จําหนาย” หมายความรวมถึงใหยืมและจํานําดวย
“ชาวไรออย” หมายความวา ผูซึ่งปลูกออยเพื่อสงใหแกโรงงาน
“หัวหนากลุมชาวไรออย” หมายความวา ชาวไรออยซึ่งรับมอบออย
ของชาวไร ออยอื่นเพื่อสงใหแกโรงงาน
“ผูแทนชาวไรออย” หมายความวา ชาวไรออยซึ่งไดรับการเสนอเปน
ผูแทนของ ชาวไรออย
“สถาบันชาวไรออย” หมายความวา สมาคม สหกรณ หรือกลุม

เกษตรกรชาวไร ออยที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และไดจด
ทะเบียนไวกับคณะกรรมการตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกําหนด แตไมรวมถึง
บริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนจํากัดที่มีชาวไรออยเปนผูถือหุน หรือหุนสวน ไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานซึ่งผลิต
น้ําตาล ทราย เวนแตเปนโรงงานซึ่งผลิตน้ําตาลทรายประเภทหรือปริมาณที่ไม
เกินจํานวนที่กําหนดในกฎ กระทรวง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
อนุญาตใหตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ําตาล ทรายดวย
“ผูแทนโรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนตัวแทนของโรงงานที่ไดรับ
การเสนอเปน ผูแทนของโรงงาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนออยและน้ําตาลทราย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตาม พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการ กระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และ
ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อรักษาความมัน
่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศและ
คุมครอง รักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนายและให
เกิดความเปนธรรมแกโรงงาน และผูบริโภค การจัดระบบและควบคุมการผลิต
และจําหนายออยและน้ําตาลทราย ใหเปนไปตาม บทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ใหถือวาบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
และลูกจางที่จางโดยใชเงิน กองทุน เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในวงราชการมีมติวา กรรมการ อนุกรรมการหรือลูกจางตามวรรคหนึ่ง ผูใด
ทุจริตหรือประพฤติ มิชอบใหรัฐมนตรีผูสั่งแตงตั้งสําหรับกรณีของกรรมการที่
รัฐมนตรีแตงตั้ง และรัฐมนตรีวาการ กระทรวงอุตสาหกรรมสําหรับกรณีอื่น สัง่
ใหผูนั้นพนจากตําแหนง และในกรณีการกระทําของผูนั้น เปนความผิดอาญา
ดวย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
วงราชการดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ วรรคสาม ผูใดจะดํารงตําแหนงใน
คณะ กรรมการตาง ๆ หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใน

ขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได
หมวด ๒
คณะกรรมการ
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการออยและ
น้ําตาล ทราย” ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แตงตั้งจากขาราชการใน กระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการ ในกระทรวงพาณิชย
สองคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตั้งจากขาราชการใน
กระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออยเกาคนและผูแทนโรงงานเจ็ด
คน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รอง
ประธาน กรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการคนที่สองตําแหนงละหนึ่ง
คน
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการ กระทรวงพาณิชย หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
แตงตั้งตามมาตรา ๙ ตองไมเปนชาวไร ออย กรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของโรงงาน
มาตรา ๑๑ ผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานตองมีคุณสมบัติและ
ไมมี ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเคยไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเคยเปนผูถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๕) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง
(๖) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ผูแทนชาวไรออยตองเปนชาวไรออยซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากสถาบัน
ชาวไรออย โดยตองคํานึงถึงสัดสวนของปริมาณออยของสมาชิกของแตละ
สถาบัน และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของโรงงาน
ผูแทนโรงงานตองเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของ
โรงงานซึ่งได รับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานและตองคํานึงถึงสัดสวนตาม
กําลังผลิตของสมาชิกของสมาคม โรงงาน
การเสนอและการถอดถอนผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานให
เปนไปตาม ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอยู
ใน ตําแหนงคราวละสองป
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้ง
หรือ เสนอบุคคลอื่นเปนกรรมการ ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนิน งานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเสนอ
เขารับหนาที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา
๑๑ แลวแตกรณี
(๖) รัฐมนตรีผูแตงตั้งใหออก
(๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้ง
หรือเสนอ บุคคลอื่นเปนกรรมการแทน แลวแตกรณี โดยไมชักชาและใหผูซึ่ง
เปนกรรมการแทนอยูในตําแหนง เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังไมมีการเสนอกรรมการแทนดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถามี
ความจําเปนตองมีกรรมการแทนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่ง มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ เปนกรรมการ
เมื่อไดมีกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรค สองพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของ จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไมอยู ในที่ประชุม หรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปน
ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการทั้งสองคน
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคน
หนึ่งใหมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธาน กรรมการคนที่หนึ่งรักษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง ไมอาจ ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สอง
รักษาการแทน ถาประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการทั้งสองคนไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหเลขานุการเรียกประชุมเพื่อใหที่ประชุม เลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนผูรักษาการแทนประธานกรรมการ
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนการปลูกและผลิตออยและการผลิตน้ําตาลทราย
(๒) กําหนดทองที่ที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการปลูกออย
(๓) กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกออยใน
ทองที่ ที่คณะกรรมการกําหนดตาม (๒)
(๔) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจดทะเบียน
และ การรับจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย
(๕) กําหนดระเบียบวาดวยการจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุม
ชาวไร ออย และเพิกถอนการจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออย

(๖) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการของ
หัวหนา กลุมชาวไรออย
(๗) กําหนดปริมาณออยที่ใหชาวไรออยผลิตซึ่งตองคํานึงถึงพื้นที่ปลูก
ออยที่ จดทะเบียนไวตาม (๕) และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามปที่ผานมา
(๘) กําหนดระเบียบวาดวยการจัดสรรปริมาณออยใหแกโรงงาน
(๙) กําหนดระเบียบวาดวยการสงเสริมการปลูกออย รวมทั้งการปองกัน
ควบคุม และการปราบศัตรูออย
(๑๐) กําหนดระเบียบวาดวยการตัดและสงออยใหแกโรงงาน และการ
ตรวจสอบ คุณภาพออย
(๑๑) กําหนดวันเริ่มตนการหีบออยผลิตน้ําตาลทราย อัตราการหีบออย
ปกติตอ วันของแตละโรงงานและวันสิ้นสุดการหีบออยผลิตน้ําตาลทราย
(๑๒) กําหนดระเบียบวาดวยการรับออยจากชาวไรออยหรือหัวหนากลุม
ชาวไร ออย
(๑๓) กําหนดชนิด คุณภาพ และปริมาณน้าํ ตาลทรายที่ใหโรงงานผลิต
(๑๔) กําหนดระเบียบวาดวยการจัดการออยหรือน้ําตาลทรายสวนที่
ผลิตเกิน จากปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดตาม (๗) หรือ (๑๓)
(๑๕) กําหนดระเบียบวาดวยการดําเนินการกับโรงงานที่ผลิตน้ําตาล
ทราย ไมครบตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดตาม (๑๓)
(๑๖) กําหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายที่ไมได
คุณภาพ ที่คณะกรรมการกําหนดตาม (๑๓)
(๑๗) กําหนดระเบียบวาดวยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่
เก็บ รักษา การสํารวจ การขนยาย การสงมอบน้ําตาลทราย และผลพลอยได
(๑๘) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจําหนายน้ําตาลทราย
เพื่อใช บริโภคในราชอาณาจักร และกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายดังกลาว
(๑๙) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเขาน้ําตาล
ทรายในกรณี ที่เกิดความจําเปน
(๒๐) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให
สงออกน้ํา ตาลทราย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวตองไมมีลักษณะ
ทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน ผูสงออกแตเพียงผูเดียว
(๒๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนในการ
ผลิต ออยและน้ําตาลทราย
(๒๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการ
รายได การ กําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย ซึ่งตอง
คํานึงถึงตนทุนการผลิตออยและ น้ําตาลทรายและกองทุนที่มีอยูดวย
(๒๓) กําหนดอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและ
โรงงาน โดย คํานึงถึงรายไดที่ไดจากการขายน้ําตาลทรายและผลพลอยได
ทั้งหมด เพื่อใชเปนเกณฑในการ คํานวณราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย
(๒๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและ
น้ําตาล ทราย และวิธีการชําระคาธรรมเนียม ตลอดจนอัตราคาบํารุงสถาบัน
ชาวไรออย
(๒๕) กําหนดระเบียบวาดวยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสําหรับการนําจับ
ผูฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒๖) กําหนดระเบียบวาดวยคาใชจายในการควบคุมการผลิตออยและ
น้ําตาล ทราย การจําหนาย การนําเขาและการสงออกน้ําตาลทราย
(๒๗) กําหนดระเบียบวาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน
(๒๘) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

นอกจาก คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(๒๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
(๓๐) กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐)
(๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๕) (๒๖) (๒๘) และ (๓๐) ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๗)
(๒๔) และ (๒๗) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
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) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะ
มอบ อํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการออย คณะกรรมการ น้ําตาลทราย หรือสํานักงานกระทําการใด ๆ
แทน หรือมีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหขอเท็จ จริง คําอธิบาย
คําแนะนําหรือความเห็นได
เมื่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ
ออย คณะกรรมการน้ําตาลทราย หรือสํานักงานไดกระทําการไปแลวตามวรรค
หนึ่ง ตองรายงานใหคณะ กรรมการทราบดวย
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะ
กรรมการบริหาร” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน
ผูแทนกระทรวงพาณิชย หนึ่งคน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทน
ชาวไรออยหาคน ผูแทนโรงงานสี่คน และผูทรง คุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มา
ใช บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในเรื่องตามมาตรา
๑๗ นอกจาก (๒๘) และ (๒๙)
(๒) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการออย และคณะกรรมการ
น้ําตาล ทราย
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือ
มอบหมายใหปฏิบัติ การอยางหนึ่งอยางใด และใหนํามาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและ

วรรคสาม มาใชบังคับแกการประชุมของ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานโดย
อนุโลม
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมาย
ให ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหาร ตองประกอบดวยผูแทนสวนราชการ
ผูแทนชาวไรออยและ ผูแทนโรงงาน ตามอัตราสวนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๒ ในการกระทําตามมาตรา ๒๑ กับบุคคลภายนอก ให
ประธานคณะ กรรมการบริหารเปนผูกระทําในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อ
การนี้ประธานคณะกรรมการ บริหารจะมอบอํานาจใหบุคคลใดเปนตัวแทนหรือ
กระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปน ไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นิติกรรมที่ประธานคณะกรรมการบริหารกระทําโดยฝาฝนระเบียบที่คณะ
กรรมการกําหนดหรือมติคณะกรรมการบริหาร ยอมไมผูกพันคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการ บริหาร
หมวด ๔
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนออยและ
น้ําตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนาย
ออยและ น้ําตาลทราย
(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชน ของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อ
ผลประโยชนของผูบริโภค
(๔) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออย
และ น้ําตาลทราย
ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญอยู
ที่สํานัก งานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรา ๒๔ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะ กรรมการบริหารกองทุน” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณหนึ่งคน ผูแทนกระทรวง การคลังหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่ง
คน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทนสํานัก งบประมาณหนึ่งคน
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนชาวไรออยสามคน และผูแทน
โรงงานสามคน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการดวยกันเปนประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองไมดํารงตําแหนงกรรมการหรืออนุกรรมการ
ในคณะ กรรมการอื่นใดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มา
ใช บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องตาง ๆ ตามมาตรา
๒๓ โดย ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาผลประโยชนและการ

ใชจายเงิน กองทุน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
(๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะ
มอบหมาย ใหปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน ตองประกอบดวย
ผูแทนสวนราชการ ผูแทนชาวไร ออย และผูแทนโรงงาน ตามอัตราสวนที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๖ ในการกระทําตามมาตรา ๒๕ กับบุคคลภายนอกให
ประธานคณะ กรรมการบริหารกองทุนเปนผูกระทําในนามของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
(๒) เบี้ยปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕)
(๓) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๕๗
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๖) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ทีต
่ กเปนของกองทุน
มาตรา ๒๘ ใหชาวไรออยและโรงงานชําระคาธรรมเนียมการวิจัยและ
สงเสริม การผลิตออยและน้ําตาลทรายโดยคํานวณจากปริมาณออยที่สงใหแก
โรงงานและจากปริมาณ น้ําตาลทรายและผลพลอยไดที่ผลิตได แลวแตกรณี
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจํานวนรอยละ
สิบของ เงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับตามมาตรา ๕๗ สงเขากองทุน
สงเคราะหเกษตรกรตาม กฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ในกรณีจําเปนเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน คณะรัฐมนตรีจะ
อนุมัติให งดจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งไวเปนการชั่วคราว และลดอัตราการจัดสรร
ลงใหต่ํากวารอยละสิบก็ได
มาตรา ๓๐ เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหนํามาใชจายได
เฉพาะ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๒๓ และเปน
คาใชจายในการบริหารงานของ กองทุนออยและน้ําตาลทราย และของ
สํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทน ตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ภายในเดือนเมษายนของทุกป ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุน จัดทํางบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินและ ทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอ
รัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีจัดใหมีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่งในราช
กิจจา นุเบกษา
หมวด ๕
ออย

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะ
กรรมการออย” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณสองคน
ผูแทนกระทรวงพาณิชย หนึ่งคน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทน
ชาวไรออยหกคน และผูแทนโรงงานสี่คน เปน กรรมการ
ใหคณะกรรมการออยเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รอง
ประธาน กรรมการ และเลขานุการตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มา
ใช บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการออยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
(๒) ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๒๑) ในสวนที่
เกี่ยวกับตนทุนการผลิตออย
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือ
คณะ กรรมการบริหารมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการออยจะมอบหมายให
ปฏิบัติ การแทนคณะกรรมการออย ตองประกอบดวยผูแทนสวนราชการ ผูแทน
ชาวไรออย และผูแทน โรงงานตามอัตราสวนที่กําหนดไวในมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๔ ในการกระทําตามมาตรา ๓๓ กับบุคคลภายนอกให
ประธาน คณะกรรมการออยเปนผูกระทําในนามของคณะกรรมการออยและให
นํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ผูใดปลูกออยเพื่อสงโรงงานตองจดทะเบียนเปนชาวไร
ออย
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๖ ชาวไรออยตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) รายงานปริมาณออยที่จะสงใหแกหัวหนากลุมชาวไรออยหรือ
โรงงานตาม แบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการออยกําหนด
มาตรา ๓๗ ชาวไรออยตองปลูกออยตามปริมาณที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่การปลูกออยมีปริมาณสูงหรือต่ํากวาที่คณะกรรมการกําหนด
หรือ มิไดทําการปลูกออยตามที่แจงไว ใหดําเนินการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๘ หัวหนากลุมชาวไรออยตองจดทะเบียนเปนหัวหนากลุม
ชาวไรออย
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการจดทะเบียนให
เปนไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๙ หัวหนากลุมชาวไรออยตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) รายงานปริมาณออยที่จะไดรับจากชาวไรออยและสงใหแกโรงงาน
ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการออยกําหนด

มาตรา ๔๐ หัวหนากลุมชาวไรออยตองสงออยใหแกโรงงานตาม
ปริมาณที่ คณะกรรมการกําหนด และใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๖
น้ําตาลทราย
สวนที่ ๑
คณะกรรมการน้ําตาลทราย
มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะ
กรรมการน้ําตาลทราย” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน
ผูแทนกระทรวง พาณิชยสองคน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผูแทน
ชาวไรออยหาคน และผูแทนโรงงาน หาคน เปนกรรมการ
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๓๒ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการน้ําตาลทรายมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารในเรื่องตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘)
(๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ในสวนที่เกี่ยวกับตนทุนในการผลิตน้ําตาลทราย
(๒) ควบคุมการจําหนายน้ําตาลทรายในราชอาณาจักร และการสงออก
น้ําตาล ทราย
(๓) จัดใหมีการนําเขาน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร ใน
กรณีที่เกิด การขาดแคลน โดยจะนําเขาเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํา
การแทนตามระเบียบที่คณะ กรรมการกําหนดก็ได
(๔) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือ
คณะ กรรมการบริหารมอบหมาย
(๖) ดําเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ
(๒๑)
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายจะ
มอบหมาย ใหปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ําตาลทรายตองประกอบดวย
ผูแทนสวนราชการ ผูแทนชาวไรออย และผูแทนโรงงาน ตามอัตราสวนที่
กําหนดไวในมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ ในการกระทําตามมาตรา ๔๒ กับบุคคลภายนอก ให
ประธานคณะ กรรมการน้ําตาลทรายเปนผูกระทําในนามของคณะกรรมการ
น้ําตาลทราย และใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
โรงงาน
มาตรา ๔๔ โรงงานตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) เตรียมโรงงานใหอยูในสภาพที่พรอมที่จะหีบออยตามเวลาที่

คณะกรรมการ กําหนดตามมาตรา ๑๗ (๑๑)
(๓) รับออยจากชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยตามที่
คณะกรรมการ บริหารกําหนด หรือสั่งในกรณีที่ใหโรงงานผลิตน้ําตาลทรายเพิ่ม
ตามมาตรา ๔๕
(๔) ผลิตน้ําตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๕) ไมเปดการหีบออยหรือปดการหีบออยกอนวันที่คณะกรรมการ
กําหนด หรือ หยุดการหีบออยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๖) เก็บรักษาน้ําตาลทรายที่ผลิตได ณ ที่ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะ กรรมการบริหาร
(๗) ไมขนยายน้ําตาลทรายที่ผลิตไดออกนอกบริเวณโรงงาน นอกจาก
ขนยาย ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิต เก็บรักษา
ขนยาย สงมอบ และคงเหลือเปนรายเดือนตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการน้ําตาลทราย กําหนด
(๙) นําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการบริหารอาจสั่งให
โรงงาน ผลิตน้ําตาลทรายเพิ่มได ในกรณีเชนนี้ใหโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
ตามที่คณะกรรมการบริหาร กําหนด น้ําตาลทรายสวนที่ผลิตเพิ่มนี้ ใหจัดการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๖ โรงงานตองจัดจําหนายน้ําตาลทรายที่ผลิตไดเพื่อใช
บริโภคใน ราชอาณาจักร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่โรงงานไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการ บริหารดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยใหโรงงานเปนผูเสีย
คาใชจายในการนี้ทั้งสิ้น
สวนที่ ๓
การนําเขาและสงออกน้ําตาลทราย
มาตรา ๔๗ หามมิใหผูใดนําเขาน้ําตาลทราย เวนแตจะไดรับอนุญาต
จาก คณะกรรมการ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๘ ผูใดจะสงออกน้ําตาลทรายตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีจําเปนคณะกรรมการจะกําหนดปริมาณ ราคา และระยะเวลา
สําหรับ การสงออกดวยก็ได
การสงออกน้ําตาลทรายไมตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกตาม
กฎหมาย วาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
หมวด ๗
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
มาตรา ๔๙ กอนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทราย ใหคณะกรรมการบริหาร
จัดทํา ประมาณการรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อ
กําหนดราคาออยขั้นตน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย

ขั้นตน

การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดราคาออยขั้นตนและ
ผลตอบแทนการ ผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ขั้นตน ตอง ไมนอยกวารอยละแปดสิบของประมาณการรายได โดยใหคํานึงถึง
ตนทุนการผลิตออยและน้ําตาล ทรายดวย
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารไดจัดทําประมาณการรายไดและ
กําหนด ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย
ขั้นตนแลว ใหแจงใหสถาบัน ชาวไรออยและสมาคมโรงงานทราบ และจัดใหมี
การประชุมผูแทนสถาบันชาวไรออย และผูแทน สมาคมโรงงานเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและขอคัดคาน ถามี โดยทําเปนหนังสือแจงใหทราบลวงหนา ไมนอย
กวาสิบวันกอนวันประชุม การทําคําคัดคานใหกระทําเปนหนังสือพรอมดวย
เหตุผลโดย ละเอียดยื่นตอสํานักงานกอนวันเรียกประชุมดังกลาว
มาตรา ๕๑ ใหสํานักงานเสนอประมาณการรายได ราคาออยขั้นตน
และผลตอบ แทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและผลการประชุม
ตามมาตรา ๕๐ ตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
มาตรา ๕๒ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาประมาณการรายไดราคา
ออยขั้นตน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนพรอม
ดวยคําคัดคานในกรณีที่มีคํา คัดคาน แลวใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๕๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในราคาออยขั้นตนและ
ผล ตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนตามมาตรา ๕๒ แลว ให
สํานักงานประกาศราคา ออยขั้นตน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายขั้นตนในราชกิจจานุเบกษา
ใหโรงงานชําระคาออยใหแกชาวไรออยตามราคาออยขั้นตน ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๔ เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ใหคณะกรรมการบริหาร
คํานวณ รายไดสุทธิที่ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๙ มา
ใช บังคับแกการคํานวณรายไดสุทธิโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหคณะกรรมการบริหาร
กําหนด ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายขั้นสุดทาย โดยคํานึง ถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔
(๒) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตออย
(๓) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย
(๔) ราคาออยขั้นตน
(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
(๖) เงินที่ไดรับจากกองทุน
ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายขั้น สุดทาย เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวให
สํานักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิต
และ จําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนาย น้ําตาลทรายขั้นตน ใหกองทุนจายเงินชดเชยใหแก

โรงงานเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออย ไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน
ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาล ทรายขั้นสุดทายสูงกวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหโรงงานชําระคาออยเพิ่มใหแกชาวไรออยจน
ครบตามราคาออยขั้นสุดทาย ตามหลักเกณฑและวิธี การที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๕๗ ใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวาง
รายได สุทธิตามมาตรา ๕๔ และคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับ
ผลตอบแทนการผลิตและ จําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ทั้งนี้ภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๘
การควบคุมและการอุทธรณ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นวาชาวไรออยหรือ
หัวหนากลุม ชาวไรออย หรือโรงงานกระทําการอันใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหาร
มีอํานาจสั่งการใหชาวไรออย หัวหนากลุมชาวไร ออย เจาของโรงงาน ผูจัดการ
โรงงาน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการ ของโรงงาน
กระทําการ หรืองดเวนการกระทําการนั้นได
ผูใดรับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตาม
คําสั่ง ดังกลาวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ไมเห็น
ดวยกับ คําสัง่ ดังกลาว ใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวัน
ไดรับคําสั่ง
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับ อุทธรณ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหขยายระยะเวลา
ออกไป แตรัฐมนตรีจะขยายระยะ เวลาใหเกินสามสิบวันมิได
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการมิได วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดตามวรรคสี่ ใหยื่น
คํารองตอศาลภายในสิบหาวันนับแต วันไดรับทราบคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการหรือวันครบกําหนดตามวรรคสี่ แลวแตกรณี
การอุทธรณตามวรรคสามหรือการยื่นคํารองตามวรรคหาไมเปนเหตุให
ทุเลา การที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหาร เวนแตคณะกรรมการ
หรือศาล แลวแตกรณี จะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งการดําเนินงาน
ของ คณะกรรมการในการนี้ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และ กรรมการชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทํารายงาน
ตลอดจนสั่งใหกระทําหรือยับยั้งการกระทํา ใด ๆ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีและสั่งใหรายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการได
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่รัฐมนตรีไมเห็นดวยกับการปฏิบัติในเรื่องใดของ
คณะ กรรมการ รัฐมนตรีจะสั่งใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติใน
เรื่องนั้นก็ได
เมื่อคณะกรรมการไดรับแจงจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการระงับ การปฏิบัติในเรื่องนั้นเปนการชั่วคราว และพิจารณาทบทวน

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง จากรัฐมนตรี
ในกรณีที่คณะกรรมการยืนยันตามความเห็นเดิม ถารัฐมนตรีไมเห็นชอบ
ดวย ใหรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
คําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด ๙
สํานักงาน
มาตรา ๖๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใน
สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิตออยและน้ําตาล
ทราย การใชและการจําหนายน้ําตาลทราย
(๓) จัดทําแผนการปลูกและผลิตออยเพื่อใชในการผลิตน้ําตาลทราย
แผนการ ผลิตน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักรและสงออกเสนอ
คณะกรรมการ
(๔) รับจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย
(๕) จัดทําทะเบียนชาวไรออยและที่ดินที่ใชในการปลูกออย
(๖) ทดสอบคุณภาพออยและน้ําตาลทราย
(๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากออยและน้ําตาล
ทราย
(๘) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิต การใช และการ
จําหนายออย และน้ําตาลทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของน้ําตาลทรายทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร
(๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะ กรรมการออยและคณะกรรมการน้ําตาลทราย
(๑๐) ติดตอประสานงานกับองคการตางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ
(๑๑) กระทํากิจการอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ แตการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอ
 งสอดคลองกับ
ขอกําหนดหรือระเบียบของ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะมอบหมายใหบุคคลอื่น
กระทําการ แทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได
มาตรา ๖๒ ใหมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
ของสํานัก งาน
ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑๐
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๓ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในไรออย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานที่เก็บออย

น้ําตาล ทราย หรือผลพลอยได หรือสถานที่ทําการคาน้ําตาลทรายในเวลา
กลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําตัวอยางออย น้ําตาลทราย และผลพลอยไดในปริมาณ
พอสมควรไปเปน ตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือทดสอบ
(๓) ยึด อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
เชื่อวามี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบ ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงาน เจาหนาที่ตอผูซึ่งเกี่ยวของ และใหบุคคลดังกลาวอํานวยความสะดวก
หรือชวยเหลือตามสมควร
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ชาวไรออยผูใดหรือโรงงานใด ไมชําระคาธรรมเนียมตาม
มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๖ ผูใดปลูกออยโดยมิไดจดทะเบียนเปนชาวไรออยตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๗ ชาวไรออยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือไม
รายงาน ปริมาณออย หรือโดยจงใจรายงานใหผิดไปจากความเปนจริงตาม
มาตรา ๓๖ (๒) หรือไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา ๖๘ ผูใดมิไดจดทะเบียนเปนหัวหนากลุมชาวไรออยหรือถูก
เพิกถอน ทะเบียนการเปนหัวหนากลุมชาวไรออยแลวสงออยที่ตนมิไดผลิต
ใหแกโรงงาน ตองระวางโทษ ปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๖๙ หัวหนากลุมชาวไรออยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ หรือ
มาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๗๐ โรงงานใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๘) หรือรายงานตามมาตรา ๔๔ (๘) อันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาแสนบาท
มาตรา ๗๑ โรงงานใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๗) ตองระวางโทษ
จําคุก ไมเกินสองป หรือปรับสองเทาของมูลคาน้ําตาลทรายที่ขนยายออกนอก
บริเวณโรงงาน แตตอง ไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ โรงงานใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน สองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ โรงงานใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ โรงงานใดไมสงเงินเขากองทุน หรือสงไมครบถวนตาม
มาตรา ๕๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และใหสงเงินเขากองทุน
จนครบพรอมดวยเงินเพิ่มอีก รอยละสามตอเดือนนับแตวันที่ถึงกําหนดสงหรือ
ชําระ
การคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถามีเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่ง
เดือน
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของกองทุนดวย

มาตรา ๗๕ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๖๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลอื่นใด
ซึ่งมีอํานาจหนาที่กระทําแทน นิติบุคคล เปนผูกระทําความผิดและตองระวาง
โทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจน ไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับ
การกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด ความผิด
นั้นแลว
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๗ ผูใดปลูกออย หรือสงออยใหแกโรงงานในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนชาวไรออยหรือหัวหนา
กลุมชาวไรออย แลวแตกรณี ตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๘ ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ชาวไรออย ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเปนความผิดตาม
มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ให พนักงานเจาหนาที่แนะนํา ตักเตือน สั่งใหแกไข
หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาอันสมควร กอน หากชาวไรออยเพิกเฉย
ละเลย ขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามจึงใหดําเนินคดีตามกฎหมาย
มาตรา ๗๙ บรรดาน้ําตาลทรายที่โรงงานมีอยูในครอบครองกอนวันที่
พระราช บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘๐ ใหสถาบันชาวไรออยและสมาคมโรงงานเสนอผูแทนเพื่อ
เปน กรรมการในคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ไมชักชา
ในระหวางที่ยังไมมีการเสนอผูแทนตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนตอง
มีผูแทน ชาวไรออย หรือผูแทนโรงงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งปลูกออย เพื่อขายใหแกโรงงานไมวาจะขายโดยตรงหรือ
ขายโดยผานหัวหนากลุมชาวไรออย หรือผูซึ่งไดรับ อนุญาตใหตั้งและประกอบ
กิจการโรงงานผลิตน้ําตาลทราย แลวแตกรณี ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะ
ตองหามมาตรา ๑๑ และเคยปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนของชาวไรออยหรือผูแทน
ของโรงงาน แลวแตกรณี ในการติดตอกับทางราชการกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ เปนผูแทนชาวไรออย หรือผูแทนโรงงาน แลวแตกรณี และใหนํา
มาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง และเงินงบประมาณของสํานักงานออยและน้ําตาลทรายและสํานักงาน
รักษาระดับราคาน้ําตาล ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวง อุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ ผูใดเปนพนักงานหรือลูกจางประจําของสํานักงานออย
และน้ําตาล ทราย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดํารง
ตําแหนงมีลักษณะงานเปน ขาราชการพลเรือนสามัญอยูไมนอยกวาสองปกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และเปนผูซึ่งไดรับ
โอนมาตามมาตรา ๘๑ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการออย และน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม นับแตวันที่ไดรับ

การบรรจุและแตงตั้งตามวรรคสอง
การบรรจุและแตงตั้งลูกจางประจําตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงระดับ
และ ขั้นใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และ สํานักงบประมาณจะไดตกลงกัน
มาตรา ๘๓ ใหถือวาพนักงานหรือลูกจางซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ตาม มาตรา ๘๒ ถูกสั่งใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิก
จางโดยไมมีความผิด และ มีสิทธิใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๘๔ ใหโอนบรรดาอํานาจและหนาที่ของสํานักงานออยและ
น้ําตาล ทราย และสํานักงานรักษาระดับราคาน้ําตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม ไปเปนของสํานักงาน คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๕ การชําระหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชรักษา
เสถียรภาพ ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตป ๒๕๒๕/
๒๕๒๖ ตามสัญญากูเงินที่ทํา ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๒๕ ใหจายจากกองทุนไดดวย
มาตรา ๘๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย เรื่อง
กําหนด ปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย และเงื่อนไข และราคา ในการรับซื้อออย
สําหรับฤดูการผลิตป ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ถึงป ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๒๕ และประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย เรื่อง
ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง พาณิชย เรื่อง กําหนด
ปริมาณการผลิตน้ําตาลทราย และเงื่อนไข และราคา ในการรับซื้อออย สําหรับ
ฤดูการผลิตป ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ถึงป ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๒๕ ลงวัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๖ รวมทั้งประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประกาศ ดังกลาวใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะสิ้น
ระยะเวลาการใชบังคับประกาศนั้น หรือจนกวาจะมี การแกไขเปลี่ยนแปลง แต
การแกไขเปลี่ยนแปลงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘๗ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ คําสัง่
และมติ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับออยและน้ําตาลทรายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใหยังคงใชบังคับตอไปเพียง
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
มีความจําเปนตองรักษา ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุมครอง
รักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการ ผลิตและจําหนายออย สมควร
จัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหนายออยและน้ําตาลทราย ที่ผลิตจากออย
ของชาวไรออย โดยใหชาวไรออยและเจาของโรงน้ําตาลทรายซึ่งเปนผูมีสวน
ไดเสีย โดยตรงเขามารวมมือกับทางราชการ ตั้งแตการผลิตออยไปจนถึงการ
จัดสรรเงินรายไดจากการขาย น้ําตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ระหวางชาวไรออยและเจาของโรงงานน้ําตาลทราย เพื่อ ใหอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเปนธรรมแกชาวไรออย
เจาของโรงงานน้ําตาลทราย และประชาชนผูบริโภค จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้

