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เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
วาดวย  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิต 

ออยและน้ําตาลทราย  และวิธีการชําระคาธรรมเนียม 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

เพื่อใหการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย   
และวิธีการชําระคาธรรมเนียมเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายใหเปนระบบย่ังยืนตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒๔)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวย  การกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย  และวิธีการชําระคาธรรมเนียม
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย วิธีการชําระคาธรรมเนียมการวิจัย 

และสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวย  วิธีการชําระคาธรรมเนียมการวิจัย

และสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๔  พ.ศ.  ๒๕๓๖  วาดวย  การกําหนด

อัตราและวิธีการชําระคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๔๕  วาดวย  การกําหนด

อัตราและวิธีการชําระคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
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“คาธรรมเนียม”  หมายความวา  เงินที่ชาวไรออยและโรงงานตองชําระใหแกกองทุนเพื่อเปน
คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย 

ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
การคํานวณปริมาณออยและปริมาณน้ําตาลทราย 

 
 

ขอ ๖ การคํานวณคาธรรมเนียมที่ชาวไรออยตองชําระ  ใหคํานวณจากปริมาณออยที่สงใหแก
โรงงานในแตละฤดูการผลิตทุกเมตริกตัน 

ขอ ๗ การคํานวณคาธรรมเนียมที่โรงงานตองชําระ ใหคํานวณจากปริมาณน้ําตาลทรายและ
ผลพลอยได  (เฉพาะกากน้ําตาล)  ที่ผลิตไดในแตละฤดูการผลิตทุกเมตริกตัน 

 

หมวด  ๒ 
การกําหนดอัตราและวิธีการชําระคาธรรมเนียม 

 
 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิต
ออยและน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต 

ขอ ๙ ใหชาวไรออยชําระคาธรรมเนียมในแตละฤดูการผลิต  โดยคํานวณตามอัตราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดตามขอ  ๘  คูณกับปริมาณออยที่สงใหแกโรงงานตามขอ  ๖ 

ขอ ๑๐ ใหโรงงานชําระคาธรรมเนียมในแตละฤดูการผลิต  โดยคํานวณตามอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามขอ  ๘  คูณกับปริมาณน้ําตาลทรายและผลพลอยได  (เฉพาะกากน้ําตาล)  ตามขอ  ๗ 

ขอ ๑๑ การชําระคาธรรมเนียมของชาวไรออยในแตละฤดูการผลิตตามขอ  ๙  นั้น  ใหชาวไรออย
ชําระโดยขบวนการคํานวณราคาออย  โดยใหนําไปรวมเปนคาใชจายในการคํานวณราคาออยข้ันตน 
ของแตละฤดูการผลิต  ดังนั้น  จึงใหโรงงานเปนผูชําระคาธรรมเนียมในสวนของชาวไรออยตอกองทุน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่โรงงานไดรับหนังสือแจงจากกองทุน 

ขอ ๑๒ ใหโรงงานชําระคาธรรมเนียมในสวนของโรงงานที่คํานวณไดตามขอ  ๑๐  ตอกองทุน  
โดยใหแบงชําระเปน  ๔  งวด  ๆ  ละเทา  ๆ  กัน  ในแตละฤดูการผลิต  ดังนี้ 

(๑) งวดที่  ๑  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกองทุน 
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(๒) งวดที่  ๒  ภายในเดือนสิงหาคม 
(๓) งวดที่  ๓  ภายในเดือนตุลาคม 
(๔) งวดที่  ๔  ภายในเดือนธันวาคม 
ขอ ๑๓ ในกรณีที่โรงงานไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้  ใหประธานคณะกรรมการบริหาร

กองทุนแจงเลขาธิการและคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  
วาดวย  เบี้ยปรับและเงินรางวัล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๔ ใหถือวาการไมปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการชําระคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย  ซ่ึงไดกระทํา
กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  และยังไมมีการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้  และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ดําริ  สุโขธนัง 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ 
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
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