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มตคิณะรัฐมนตรี 2 ตุลาคม 2561  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส้านักงาน
ศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของ
กฎหมายล้าดับรองตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
   สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “น้้าตาล
ทราย” และ “โรงงาน”  

- เพ่ือให้ครอบคลุมถึงน้้าอ้อยที่จะน้าไปใช้ในการผลิตเปนนผลิตภัณ์ออ่ืน   
นอกเหนือจากน้้าตาลทราย  
- ก้าหนดให้โรงงานซึ่งผลิตน้้าตาลทรายตามประเภท วิธีการผลิต และ
ก้าลังการผลิตไม่เกินที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ไม่เปนนโรงงานภายใต้
พระราชบัญญัตินี้  

2. ก้าหนดบทนิยามใหม่ค้าว่า “น้้าอ้อย” และ 
“สมาคมโรงงาน”  

- เพ่ือให้สามารถน้าน้้าอ้อยไปผลิตเปนนผลิตภัณ์อชนิดอ่ืน   ได้โดยตรง
นอกเหนือจากน้้าตาลทราย 
- เพ่ือรองรับการด้าเนินงานของสมาคมโรงงาน ให้ตรงกับข้อเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติ 

3. เพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอ้านาจใน
การก้าหนดระเบียบกฎกระทรวงและประกาศ  

- เดิมรัฐมนตรีรักษาการมีอ้านาจเพียงการก้าหนดระเบียบเท่านั้น จึงแก้ไข
เพ่ิมเติมเ พ่ือให้รัฐมนตรีมี อ้านาจในการออกอนุบัญญัติ เ พ่ิมขึ้นคือ 
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือให้เปนนไปตามร่างพระราชบัญญัติ
นี้  

4. เพ่ิมจ้านวนกรรมการและแก้ไขคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายของ
ผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วน  

- เพ่ิมจ้านวนผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณอ (กษ.) เดิม 1 คน เปนน 
2 คน กระทรวงพาณิชยอ (พณ.) 2 คน และ อก. 2 คน รวมผู้แทนจากส่วน
ราชการ 6 คน จากเดิม 5 คน  
- เพ่ิมผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 9 คน เปนน 12 คน โดยมาจากสถาบัน
ชาวไร่อ้อยที่เปนนสมาคม 9 คน สถาบันชาวไร่อ้อยที่เปนนสหกรณอ 2 คน 
และสถาบันชาวไร่อ้อยที่เปนนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1 คน เดิมไม่ได้
ก้าหนดว่าต้องมาจากสถาบันใด  
- เพ่ิมผู้แทนโรงงานจากเดิม 7 คน เปนน 9 คน  
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- แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้แทนจากส่วนราชการจากเดิมที่ต้องไม่เปนน
ชาวไร่อ้อย กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานแล้ว 
จะต้องไม่เปนนผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวกับอ้อยหรือน้้าตาลทรายด้วย 
  
- แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องไม่เปนนที่ปรึกษาของ
โรงงาน และคุณสมบัติของผู้แทนโรงงานต้องไม่เปนนชาวไร่อ้อย  

5. แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประชุม การเรียกประชุม 
และอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย  

- ในการประชุมกรรมการต้องมีองคอประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยก้าหนด
เพ่ิมเติมว่าต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทน
โรงงาน อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเปนนองคอประชุม  
- ก้าหนดเพ่ิมเติมให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการได้ กรณีประธานกรรมการพ้นจากต้าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เดิมก้าหนดให้ประธานกรรมการเปนนผู้เรียกประชุมเท่านั้น ท้าให้
คณะกรรมการคณะต่าง   ไม่สามารถประชุมได้  
- ก้าหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายมีหน้าที่และอ้านาจในการ
ก้าหนดนโยบายหลักเท่านั้น ส่วนอ้านาจเดิมในการออกระเบียบและ
ประกาศต่าง   ให้เปนนของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย 
คณะกรรมการน้้าตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดนั้น    

6. แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประกอบและอ้านาจหน้าที่
ของคณะ กรรมการบริหาร 

- เดิมมีกรรมการจ้านวน 13 คน เพ่ิมเปนน 15 คน โดยยกเลิกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ิมเติมกรรมการผู้แทนโรงงานจากเดิม 4 คน เปนน 5 
คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 5 คน เปนน 7 คน โดยมาจากสถาบันที่
เปนนสมาคม 5 คน สถาบันที่เปนนสหกรณอ 1 คน และสถาบันที่เปนนกลุ่ม
เกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้ก้าหนดว่าจะมาจากสถาบันใด และก้าหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เปนนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร  
- เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการก้าหนดระเบียบและ
ประกาศต่าง   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมเปนนอ้านาจของคณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาลทราย  

7. แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย 
และแก้ไขที่ตั้งและที่มาของเงินกองทุนฯ 
รวมทั้งระบบการตรวจสอบบัญชี  

- เดิมมีกรรมการจ้านวน 12 คน เพ่ิมเปนน 15 คน โดยเพ่ิมผู้แทนโรงงาน
จากเดิม 3 คน เปนน  4 คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 3 คน เปนน 5 คน 
โดยมาจากสถาบันที่เปนนสมาคม 3 คน สถาบันที่เปนนสหกรณอ 1 คน และ
สถาบันที่เปนนกลุ่มเกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้ก้าหนดว่าจะมาจากสถาบันใด  
- แก้ไขที่ตั้งของกองทุนฯ เดิมตั้งอยู่ที่ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย อก. เปนน กรุงเทพมหานคร หรือปริมณ์ล  
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- แก้ไขที่มาของเงินกองทุนฯ โดยตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพ่ือให้
เปนนไปตามกรอบข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ  
- เพ่ิมเติมการจัดท้าระบบบัญชีที่เหมาะสม  โดยแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด้าเนินงาน และการตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

8. แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประกอบและอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอ้อย  

- เดิมมีกรรมการจ้านวน 14 คน เพ่ิมเปนน 17 คน โดยเพ่ิมผู้แทนโรงงาน
จากเดิม 4 คน เปนน 5 คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 6 คน เปนน 8 คน 
โดยมาจากสถาบันที่เปนนสมาคม 6 คน สถาบันที่เปนนสหกรณอ 1 คน และ
สถาบันที่เปนนกลุ่มเกษตรกร 1 คน  
- แก้ไขให้คณะกรรมการอ้อยมีอ้านาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากที่ถ่ายโอนมาจาก
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เช่น ก้าหนดท้องที่ท่ีเหมาะสมส้าหรับ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย ก้าหนดพันธุออ้อยที่เหมาะสม ก้าหนดปริมาณอ้อยที่
ให้ชาวไร่อ้อยผลิต รวมทั้งก้าหนดระเบียบต่าง   ในส่วนที่เกี่ยวกับอ้อย  

9. ก้าหนดหลักเกณ์อและหน้าที่ของชาวไร่อ้อย 
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย  

- ก้าหนดให้ชาวไร่อ้อยเปนนสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยที่เปนนสมาคม สหกรณอ 
หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เพียงแห่งเดียว  
- เพ่ิมเติมหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
ต้องน้าส่งส้าเนาสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดของ
ตนกับโรงงาน ให้กับคณะกรรมการอ้อย และน้าส่งเงินตามสิทธิให้แก่
ชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดตน  
- แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ้อยก้าหนด และก้าหนดหน้าที่ของสถาบันชาวไร่อ้อย เดิม
ไม่ต้องจดทะเบียน  

10. แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประกอบและอ้านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการน้้าตาลทราย  

- แก้ไขเพ่ิมเติมองคอประกอบของคณะกรรมการน้้าตาลทรายในส่วนของ
ผู้แทนชาวไร่อ้อย 5 คน โดยก้าหนดให้มาจากสถาบันที่เปนนสมาคม 3 คน 
สถาบันที่เปนนสหกรณอ 1 คน และสถาบันที่เปนนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1 
คน และก้าหนดเพ่ิมเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
เปนนเลขานุการคณะกรรมการน้้าตาลทราย 
- แก้ไขให้คณะกรรมการน้้าตาลทรายมีอ้านาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากที่ถ่ายโอน
มาจากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เช่น ควบคุมดูแลในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งออกน้้าตาลทราย จัดให้มีการน้าเข้าน้้าตาลทรายกรณีเกิด
ขาดแคลน รวมทั้งก้าหนดระเบียบต่าง   ในส่วนที่เกี่ยวกับน้้าตาลทราย  

11. การน้าเข้าน้้าตาลทราย  - เดิมห้ามมิให้ผู้ ใดน้าเข้าน้้าตาลทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย แก้ไขใหม่เปนนให้น้าเข้าน้้าตาลทราย
ได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อก้าหนดขององคอกรการค้าโลก  
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12. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการก้าหนดราคาอ้อย
ขั้นต้น  

- แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการรายได้ที่ค้านวณได้ เพ่ือไม่ให้ราคาอ้อย
ขั้นต้นสูงเกินกว่าประมาณการรายได้ท่ีค้านวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  
- แก้ไขผู้ให้ความเห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้น
สุ ดท้ า ยจาก เดิ มคณะรั ฐ มนตรี  เ ปน น  รั ฐ มนตรี ผู้ รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

13. แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่้า
กว่าราคาอ้อยขั้นต้น  

- กรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น เดิม ให้กองทุนฯ 
จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่โรงงาน โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่
ได้รับเกิน แก้ไขเปนนให้น้าส่วนต่างไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นหรืออ้อย
ขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป ตามหลักเกณ์อที่คณะกรรมการก้าหนด เพ่ือ
แก้ไขเรื่องการอุดหนุนเกษตรกรของกองทุน 

14. แก้ไขการก้าหนดให้โรงงานน้าเงินเข้า
กองทุนฯ  

- เดิมก้าหนดให้โรงงานน้าเงินเข้ากองทุนฯ เท่าจ้านวนผลต่างระหว่าง
รายได้สุทธิกับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย แก้ไขเปนน ให้โรงงานน้าเงินส่งเข้า
กองทุนฯ ร้อยละสองของรายได้สุทธิ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก้าหนด  

15. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก้าหนดโทษ  - ปรับปรุงบทก้าหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยแยกอัตราโทษของ
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยออกจากกัน และเพ่ิมอัตราโทษ
เฉพาะโทษปรับจากเดิมเพ่ิมขึ้นอีกสี่เท่า แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล  
- ก้าหนดเพ่ิมเติมให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการด้าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

 




