
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฏาคม 2564  

เร่ือง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการ

จ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล

ทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร 

พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ไป

ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของกระทรวงการ

ต่างประเทศ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป

ด้วย 

                   ทั งนี  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ท่ี อก. เสนอ เป็นการก้าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยให้มีการ

จัดเก็บเงินส่วนต่างจากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายในราชอาณาจักรของโรงงานส่งให้แก่กองทุนอ้อยและ

น ้าตาลทราย และน้าเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงาน โดยให้เริ่มใช้

บังคับตั งแต่ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นต้นไป 

                   สาระส้าคัญของร่างระเบียบ  

                   1. ก้าหนดนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” “น ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร” “เงิน

ส่วนต่าง” และ “พรีเมี่ยมน ้าตาลทรายไทย”   

                   2. ก่อนเร่ิมต้นฤดูการผลิต ให้ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (สอน.) 

น้าประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรท่ีใช้ในการค้านวณราคาอ้อยขั นต้นและ

ผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นของแต่ละโรงงานของฤดูการผลิตนั น มา

จัดท้าบัญชีประมาณการการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละ

โรงงาน และแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ   
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                   3. โรงงานใดจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการ

การจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละเดือน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั นทราบ 

เพ่ือส่งเงินส่วนต่างท่ีเกิดขึ นให้แก่กองทุนภายในวันท่ี 15 ของเดือนนั น   

                   4. กรณีโรงงานท่ีจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรไม่ครบตามบัญชีประมาณ

การการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้โรงงานนั นน้าปริมาณน ้าตาลทราย

ภายในราชอาณาจักรท่ีจ้าหน่ายไม่ครบไปรวมกับปริมาณน ้าตาลทรายในเดือนถัดไป   

                   5. โรงงานใดประสงค์จะจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชี

ประมาณการการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้สามารถน้าปริมาณน ้าตาล

ทรายภายในราชอาณาจักรของโรงงานอื่นมาจ้าหน่ายทดแทนกันได้ โดยต้องมหีนังสือยินยอมจาก

โรงงานนั น และแจ้งให้ สอน. ทราบ และโรงงานท่ีจ้าหน่ายเกินไม่ต้องส่งเงินส่วนต่างส้าหรับปริมาณ

น ้าตาลทรายจ้านวนนั นให้แก่กองทุนฯ   

                   6. ให้ สอน. ปรับปรุงบัญชีประมาณการการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรตามบัญชีจัดสรรน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายของแต่ละโรงงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี

คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายได้จัดสรรปริมาณน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายให้กับโรงงาน โดย

จัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน ้าตาลทรายของแต่ละโรงงานและแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ 

และให้ใช้บังคับในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป ในกรณีโรงงานใดจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั นเพ่ือส่งเงินส่วนต่างให้แก่

กองทุนภายในวันท่ี 15 ของเดือนนั น  

                   7. หลังจากสิ นสุดฤดูการผลิตให้ สอน. ท้าบัญชีการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรท่ีจ้าหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือน จากปริมาณน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรท่ีได้มีการอนุญาตให้มีการขนย้ายทั งหมดในฤดูการผลิต โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตาม

สัดส่วนผลผลิตน ้าตาลทรายของแต่ละโรงงาน และมหีนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายในวันท่ี 15 

ตุลาคมของทุกปี และในกรณีราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลง ให้ 

สอน. จัดท้าบัญชีการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายท่ีจ้าหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือนตามแต่ละ
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ช่วงของราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายใน

วันท่ี 15 ตุลาคม ของทุกปี   

                   8. ให้ สอน. ค้านวณปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรท่ีแต่ละโรงงาน

จ้าหน่ายเกินหรือจ้าหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน จากปริมาณตามบัญชีการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรท่ีจ้าหน่ายได้จริง หากมีโรงงานใดจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่า

บัญชีการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายท่ีจ้าหน่ายได้จริงในเดือนใด และยังไม่ได้ส่งเงินให้แก่กองทุน ให้ สอน. 

มีหนังสือแจ้งโรงงานส่งเงินส่วนต่างท่ีมีการเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา ใน

ส่วนท่ีขาดให้แก่กองทุนฯ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคมของทุกปี  

                   9. ให้ สอน. น้าเงินท่ีโรงงานส่งให้แก่กองทุนฯ มาค้านวณเฉลี่ยถ่วงหน ้าหนักตาม

ปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจ่ายคืนให้กับทุกโรงงานจากปริมาณน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรท่ีจ้าหน่ายเกินหรือจ้าหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน ตามบัญชีการจ้าหน่ายน ้าตาลทราย

ภายในราชอาณาจักรท่ีจ้าหน่ายได้จริง และมีหนังสือแจ้งให้ส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายคืน

เงินดังกล่าวให้กับโรงงานภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายนของทุกปี  

                  10. โรงงานใดไม่ส่งเงินส่วนต่าง หรือเงินส่วนต่างเฉลี่ยทั งฤดูการผลิตให้แก่กองทุนฯ ให้ 

สอน. ระงับการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน ้าตาลทรายของโรงงานนั นจนกว่าจะมีการส่งเงินให้แก่

กองทุนฯ ครบถ้วน    

    11. ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ สอน. น้าประมาณการของปริมาณน ้าตาลทราย

ภายในราชอาณาจักรท่ีใช้ในการค้านวณราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่าย

น ้าตาลทรายขั นต้นของแต่ละโรงงาน มาจัดท้าบัญชีประมาณการการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน โดยหากโรงงานใดได้จ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักรก่อนวันท่ีระเบียบนี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้โรงงาน

นั นส่งเงินส่วนต่างของเดือนนั นให้แก่กองทุนฯ ภายในเจ็ดวัน   นับแต่ได้รับแจง้จาก สอน. หากโรงงาน

ใดไม่ส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. น้าปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรท่ีโรงงานนั นได้

จ้าหน่ายไปก่อนวันท่ีระเบียบนี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาค้านวณหักลบกับปริมาณน ้าตาลทราย
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ภายในราชอาณาจักรท่ีโรงงานนั นมีสิทธิ์จ้าหน่ายรวมตลอดทั งฤดูการผลิต และน้ามาจัดสรรใหม่ให้

โรงงานนั นตามเดือนที่เหลืออยู่ 

เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณี

การอุดหนุนสินค้าน ้าตาลของไทย (DS 507) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  

                   1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่า

ด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน ้าตาลของไทย (DS 507) 

                   2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้โดยไมต่้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อีก 

                   3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ้าองค์การการค้าโลกและองค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล

บราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน ้าตาลของไทย (DS 507) 

              4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ้าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ

ผู้แทน ส้าหรับการลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  

  สาระส้าคัญ 

                    ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุน

สินค้าน ้าตาลของไทย (DS 507) มีสาระส้าคัญดังนี  

                   1. ตั งแต่ป ี2559 ไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายตามข้อ

กังวลของฝ่ายบราซิลในการหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดย

ปรับแก้ไขมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของบราซิลประกอบด้วย 1) การยกเลิกระบบโควตาสินค้า
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น ้าตาล 2) การยกเลิกการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในประเทศ 3) การยกเลิกมาตรการ

ให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และ 4) การยกเลิกการจ่ายเงินชดเชย

ให้กับโรงงานในกรณีท่ีราคาอ้อยขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้น 

                   2. ไทยยืนยันว่า เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ได้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 

บาทต่อตันอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2561 ได้ยกเลิกระบบโควตา

สินค้าน ้าตาล 

                   3. การยกเลิกการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการ

จ่ายเงินให้กับโรงงาน ในกรณีท่ีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาล

ทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น โดย

ให้น้าส่วนต่างท่ีเกิดขึ นไปรวมค้านวณในปีถัดไป อยู่ภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และถูกเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว โดยขณะนี อยู่ในขั นตอนการพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อนเผยแพร์

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

                   4. สองฝ่ายตกลงให้มีการหารือผ่านระบบทางไกลทุก 3 เดือน เริ่มตั งแต่เดือน

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือติดตามความคืบหน้าการปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. รวมทั งประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีอาจ

เกี่ยวข้องกับข้อกังวลของบราชิล ทั งนี  การหารือทุกไตรมาสดังกล่าวจะมีขึ นอย่างต่อเนื่อง 

จนกว่าสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันว่าได้มีการยกเลิกการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทราย

ภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กับโรงงานในกรณีท่ีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทน

การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ

จ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

แล้ว 
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                   5. การหารือของคู่ภาคีท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องขอหารือภายใต้

กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกจะเป็นความลับและไม่กระทบต่อสิทธ์ิและท่าทีของ

ภาคีภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก 

                   6. ในระหว่างท่ีบันทึกความเข้าใจมีผลใช้บังคับ บราชิลจะไม่ยื่นขอจัดตั งคณะผู้

พิจารณาตามกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยบันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้

บังคับในวันท่ีมีการลงนามทั งนี  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง

ผ่านช่องทางการทูตซึ่งจะมีผลภายใน  30 วันหลังจากอีกฝ่ายได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

***************************************** 
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