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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวยการจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียน
ชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออย
พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียนชาวไรออย พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะอนุกรรมการออย” หมายความวา คณะอนุกรรมการออยระดับทองถิ่น
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการออยแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย และใหหมายความรวมถึงพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนนายทะเบียน และใหมีอํานาจ
แตงตั้งผูชวยนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหนายทะเบียนมีหนาที่ตรวจสอบและแกไขทะเบียนชาวไรออยและทะเบียนหัวหนา
กลุมชาวไรออยใหถูกตองครบถวนอยูเสมอ และตองจัดทํารายงานสรุปทะเบียนเสนอตอคณะกรรมการ
ออยในเดือนกันยายนของทุกป รวมทั้งใหมีอํานาจที่จะอนุญาตใหผูรองขอคัดสําเนาหรือถายเอกสาร
หรือใหขอมูลใดเกี่ยวกับทะเบียนได
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ขอ ๗ ใหประธานคณะกรรมการออยรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียน

ขอ ๘ ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนชาวไรออยตองเปนผูซึ่งปลูกออยในทองที่ที่คณะกรรมการ
ออยกําหนดตามมาตรา ๑๗ (๒) และมีสัญญาสงออยใหแกโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออย
ขอ ๙ ผูมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออยตองเปนชาวไรออยที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เปนผูมีสัญญาสงออยแกโรงงาน
(๒) มีพื้นที่ใชปลูกออยไมนอยกวาสิบไร และตองรับมอบออยจากชาวไรออยรายอื่นซึ่งเมื่อ
รวมพื้นที่ของตนเองแลวตองไมนอยกวาหนึ่งรอยไร
(๓) เปนสมาชิกสถาบันชาวไรออย
หมวด ๒
การยื่นคําขอจดทะเบียน

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการออยประกาศใหมีการจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย
ปละสองครั้งในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหปดไวที่ สํานักงานเลขานุ การคณะอนุกรรมการออยระดับท องถิ่ น
โรงงาน และที่สถาบันชาวไรออย
ขอ ๑๑ ใหผูมีสิทธิตามขอ ๘ และขอ ๙ ยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาหนาที่ ณ สถานที่และ
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ ตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด พรอมดวยสําเนา
๑ ชุด และหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนบุคคลตามขอ ๘ ใหมีหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
(ก) สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมทั้งสําเนาภาพถาย
(ข) หลักฐานแสดงวามีโรงงานรับซื้อออยของผูยื่นคําขอ เชน หนังสือรับรองจากหัวหนา
กลุมชาวไรออยของตน หรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้อออย หรือหนังสือรับรองของสถาบัน
ชาวไรออย ตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด
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(ค) เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายในการใชประโยชนที่ดิน เชน เอกสารสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ครอบครอง สั ญญาเช า สัญญาเชาซื้ อ สัญญาขายฝาก หรื อเอกสารอื่นใด
ตามที่คณะอนุกรรมการออยเห็นสมควร พรอมทั้งสําเนาภาพถาย
(๒) ในกรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลตามขอ ๙ ใหมีหลักฐานประกอบคําขอดังตอไปนี้
(ก) สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมทั้งสําเนาภาพถาย
(ข) สําเนาสัญญาของชาวไรออยที่จะสงออยผานตนที่ลงนามรับรองความถูกตอง
(ค) เอกสารแสดงการเปนสมาชิกสถาบันชาวไรออย
(ง) หนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้อออย
หมวด ๓
การรับจดทะเบียน

ขอ ๑๒ เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนแล ว ใหตรวจสอบหลั กฐานที่เกี่ ยวของและ
อาจสอบถามข อเท็ จจริ งจากผู ยื่ น คํ าขอตามที่ จํ าเปน แล วเสนอความเห็ นต อคณะอนุ กรรมการอ อย
ภายในสิบวัน นับแตวันรับคําขอจดทะเบียน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีขอบกพรองใดในการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหเจาหนาที่
แจงใหผูยื่นคําขอแกไขใหถูกตอง
ขอ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการออยไดรับคําขอพรอมหลักฐานประกอบคําขอและความเห็น
จากเจ าหน าที่ ตามขอ ๑๒ แล ว ใหคณะอนุ กรรมการออยพิจารณาคํ าขอจดทะเบี ยน ใหแ ล วเสร็ จ
ภายในสิบหาวัน และปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับจดทะเบียนไวท่ี สถานที่ตามขอ ๑๐ วรรคสอง
ขอ ๑๔ ชาวไรออย หัวหนากลุมชาวไรออย หรือผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิคัดคานวาบุคคล
ซึ่งมีรายชื่อตามประกาศในขอ ๑๓ ไมมีคุณสมบัติตามขอ ๘ และขอ ๙ แลวแตกรณี โดยตองทําเปน
หนังสือยื่นตอคณะอนุกรรมการออยภายในสิบหาวัน นับแตวันประกาศรายชื่อตามขอ ๑๓
ในกรณี ที่ มี ผู คั ดค า น หรื อ ปรากฏข อเท็ จจริ งตามวรรคหนึ่ งต อคณะอนุ กรรมการอ อ ยให
คณะอนุกรรมการออยมีอํานาจสอบสวนและเรียกผูคัดคาน ผูถูกคัดคาน หรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แ จง
ขอเท็จจริงตามวันและเวลาที่กําหนด หากผูนั้นไมมาชี้แจงตามวันและเวลาดังกลาว คณะอนุกรรมการออย
อาจสรุปความเห็นโดยไมจําตองรับฟงผูนั้นก็ได

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๕ เมื่อคณะอนุกรรมการออยไดพิจารณาเรื่องตามขอ ๑๔ แลวเห็นวา ชาวไรออยหรือ
หัวหนากลุมชาวไรออยเปนผูไมมีสิทธิตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี ใหคณะอนุกรรมการออย
เพิกถอนรายชื่อผูไมมีสิทธิดังกลาวแลวแจงเปนหนังสือใหผูนั้นทราบ และปดประกาศคําวินิจฉัยไวที่
สถานที่ตามขอ ๑๐ วรรคสอง
ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ไดรับ
จดทะเบียนแลวตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด
บัตรประจําตัวชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออ ยใหมีอายุคราวละสามป
หมวด ๔
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย

ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของชาวไรออยสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘
(๔) ไมสงออยใหแกโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ตนมีหนาที่ตองสงออยติดตอกัน
ตั้งแตสามปขึ้นไป
(๕) เสนอหลักฐานหรือแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญในการขอจดทะเบียนชาวไรออย
(๖) ฝาฝนระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทรายในสาระสําคัญ
ขอ ๑๘ ชาวไรออยผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนชาวไรออยตามขอ ๑๗ (๒) ลดเพิ่ม
หรือโอนพื้นที่ที่ใชในการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวน ใหแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย
ไมนอยกวาสิบหาวัน
กรณีเพิ่มพื้น ที่ที่จะใชในการปลูกอ อยตามวรรคหนึ่ง ให ชาวไรออยสงหลักฐานแสดงสิทธิ
ในที่ดิน เฉพาะสวนที่จะใชปลูกออยเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการออย
ขอ ๑๙ กรณีชาวไรออยโอนสิทธิในที่ดินที่ใชเพื่อการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวนใหแก
ผูอื่นซึ่งประสงคจะปลูกออยเพื่อสงออยในที่ดินนั้นใหแกโรงงาน ใหผูรับโอนรับชวงสิทธิในการสงออย
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ของผูโอนในฤดูการผลิตนั้นใหโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตอไปไดตามสัญญา โดยแจงเปน
หนังสือพรอมดวยหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตอคณะอนุกรรมการออย
ขอ ๒๐ กรณีชาวไรออยถึงแกความตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทสงออยในฤดูการผลิตนั้น
ใหโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตอไปไดตามสัญญา โดยแจงเปนหนังสือ พรอมดวยหลักฐาน
การไดรับสิทธิในที่ดินนั้นตอคณะอนุกรรมการออย
ขอ ๒๑ การแจงตอคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ใหชาวไรออย
ซึ่งสังกัดหัวหนากลุมชาวไรออย สงสําเนาการแจงใหหัวหนากลุมชาวไรออยที่ตนสังกัดดวย
ขอ ๒๒ สมาชิกภาพของหัวหนากลุมชาวไรออยสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙
(๔) ฝาฝนระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทราย ในสาระสําคัญ
(๕) ไมสงออยใหโรงงานที่ตนมีหนาที่ตองสงออยติดตอกันตั้งแตสามปขึ้นไป
ขอ ๒๓ กรณีหัวหนากลุมชาวไรออยถึงแกความตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทสงออย
ในฤดูการผลิตนั้นใหโรงงานตอไปไดตามสัญญา โดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย
หมวด ๕
การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน

ขอ ๒๔ ใหคณะอนุกรรมการออยตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาสั่งใหน ายทะเบียน
แกไขทะเบียนชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยใหถูกตอง เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
(๑) สมาชิกภาพของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยสิ้นสุดลงตามขอ ๑๗ หรือขอ ๒๒
(๒) ชาวไรออยแจงการลด เพิ่ม หรือโอนพื้นที่ที่ใชในการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวน
ตามขอ ๑๘ หรือ
(๓) ผูจัดการมรดกหรือทายาทของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ถึงแกความตาย
แจงการไดรับสิทธิในที่ดินตามขอ ๒๐ หรือขอ ๒๓

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตาม (๑) ใหนายทะเบียน
ลบชื่อผูนั้นออกจากทะเบียน และยกเลิกบัตรประจําตัวชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออย แลวปดประกาศ
ไวที่สถานที่ตามขอ ๑๐ วรรคสอง
หมวด ๖
การอุทธรณ

ขอ ๒๕ ผูใดไมเห็นดวยกับคําสั่งของนายทะเบียนตามขอ ๖ หรือคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการออย ตามขอ ๑๕ หรือขอ ๒๔ อาจอุทธรณ เปน หนังสือตอคณะกรรมการออ ย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ใหคณะกรรมการออยวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนที่สุด
การอุท ธรณต ามวรรคหนึ่ งไมเ ปน เหตุใ หทุ เลาการบั งคั บตามคํา สั่ง ของนายทะเบี ยนหรื อ
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะอนุกรรมการออย เวนแตคณะกรรมการออยจะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ ใหชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้
มีผลใชบังคับเปนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยผูไดรับการจดทะเบียนตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ดําริ สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

