
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
เรื่อง  การจัดท้าประมาณการรายได ้ การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลติน ้าตาลทราย   

และอตัราสว่นของผลตอบแทนระหวา่งชาวไร่อ้อยและโรงงาน   
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท้าประมาณการรายได้    
การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย  และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่าง
ชาวไร่อ้อยและโรงงาน  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒๒)  และ  (๒๓)  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
และมาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย   
พ.ศ.  ๒๕๒๗  คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย  จึงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท้า
ประมาณการรายได้  การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย  และอัตราส่วน 
ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย  เรื่อง  การจัดท้า
ประมาณการรายได้  การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย  และอัตราส่วน 
ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ฤดูการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายปี   2562/2563  
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี    
“น ้าตาลทราย”  หมายความว่า  น ้าตาลทรายขาว  น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  น ้าตาลทรายดิบ  

น ้าตาลทรายชนิดพิเศษ  หรือน ้าตาลทรายชนิดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการก้าหนดให้โรงงานผลิต 
และจ้าหน่ายได้   

“น ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร”  หมายความว่า  น ้าตาลทรายที่ได้จ้าหน่ายและขนย้าย
เพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร 

“น ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด”  หมายความว่า  น ้าตาลทรายดิบ 
ที่โรงงานผลิตและท้าสัญญาส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  จ้าหน่ายและน้าราคา 
ที่ได้จากการส่งออกมาใช้ส้าหรับก้าหนดราคาน ้าตาลทรายเพ่ือการส่งออก  เพ่ือใช้ในการจัดท้าประมาณ
การรายได้  การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย   

“น ้าตาลทรายเพ่ือการส่งออก”  หมายความว่า  น ้าตาลทรายที่ได้จ้าหน่ายและขนย้าย 
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร   

“ฤดูการผลิต”  หมายความว่า  ระยะเวลาสิบสองเดือน  เริ่มตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  
๓๐  กันยายนของปีถัดไป 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ 4 ให้คณะกรรมการก้าหนดเขตที่ ใช้ในการค้านวณเพ่ือก้าหนดราคาอ้อยและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายตามประกาศนี   ทั งนี   ให้แจ้งการก้าหนดเขต 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นการทั่วไป 

หมวด  ๑ 
การประมาณการรายได้จากการจ้าหน่ายน ้าตาลทราย 

 
 

ข้อ 5 การประมาณการรายได้จากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต   
ให้ค้านวณจากผลรวมของรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายตามข้อ  6  ในส่วนที่เป็นรายได้
ขั นต้นหักด้วยผลรวมของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายตามขอ้  7  ในส่วนที่เป็นรายจา่ย
ขั นต้น   

รายได้สุทธิจากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต  ให้ค้านวณจากผลรวมของรายได้
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายตามข้อ  6  ในส่วนที่เป็นรายได้ขั นสุดท้ายหักด้วยผลรวม 
ของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายตามข้อ  7  ในส่วนที่เป็นรายจ่ายขั นสุดท้าย   

ข้อ 6 รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  ได้แก่  ผลรวมของรายได้  ดังต่อไปนี    
(๑) รายได้จากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละฤดูการผลิต   
 (ก) รายได้ขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร

ขั นต้นของฤดูการผลิตปีปัจจุบัน  คูณด้วยราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ส้านักงาน
ประกาศในฤดูการผลิตนั น 

  ในการค้านวณประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรขั นต้น 
ของฤดูการผลิตปีปัจจุบัน  ให้ค้านวณจากปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จ้าหน่ายได้จริง 
ในฤดูการผลิตที่แล้ว  บวกด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจ้าหน่ายจริงเฉลี่ยสามฤดูการผลิต
ย้อนหลัง  แล้วค้านวณตามสัดส่วนผลผลิตน ้าตาลทรายของแต่ละโรงงาน   

 (ข) รายได้ขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จ้าหน่ายได้จริง
ของฤดูการผลิตปีปัจจุบันแล้วค้านวณตามสัดส่วนผลผลิตน ้าตาลทรายของแต่ละโรงงาน  คูณด้วยราคาเฉลี่ย
ของราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ส้านักงานประกาศในฤดูการผลิตนั น   

(๒) รายได้จากการขายน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด   
 (ก) รายได้ขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท   

อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  คูณด้วยประมาณการราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและ 
น ้าตาลไทย  จ้ากัด  ตามข้อ  9   

 (ข) รายได้ขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท   อ้อยและ 
น ้าตาลไทย  จ้ากัด  คูณด้วยราคาที่ขายได้จริงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายให้แก่ผู้ซื อต่างประเทศ   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) รายได้จากการขายน ้าตาลทรายดิบ   
 (ก) รายได้ขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายดิบ  คูณด้วยประมาณการ

ราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ตามข้อ  9   
 (ข) รายได้ขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้จริง  คูณด้วยราคาเฉลี่ย

ของน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ที่ขายได้จริงและอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่ขายให้แก่ผู้ซื อต่างประเทศตาม  (๒)  (ข)   

(๔) รายได้จากการขายน ้าตาลทรายขาวหรือน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพ่ือการส่งออก   
 (ก) รายได้ขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน า้ตาลทรายขาวหรือน า้ตาลทรายขาว

บริสุทธิ์เพ่ือการส่งออก  คูณด้วยประมาณการราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  
จ้ากัด  ตามข้อ  9  บวกร้อยละของส่วนต่างของราคาน ้าตาลทรายขาวกับราคาน ้าตาลทรายดิบตามที่
คณะกรรมการก้าหนดของราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ดังกล่าว   

 (ข) รายได้ขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายขาวหรือน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
เพื่อการส่งออกที่ผลิตได้จริง  คูณด้วยราคาเฉลี่ยของน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  
จ้ากัด  ที่ขายได้จริงตาม  (๒)  (ข)  บวกร้อยละของส่วนต่างของราคาน ้าตาลทรายขาวกับราคา 
น ้าตาลทรายดิบตามที่คณะกรรมการก้าหนดของราคาเฉลี่ยของน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและ
น ้าตาลไทย  จ้ากัด  ดังกล่าว  โดยค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายให้แก่ผู้ซื อต่างประเทศ 
ตาม  (๒)  (ข) 

(๕) รายได้จากการขายน ้าตาลทรายโควตาสหรัฐอเมริกาหรือรายได้จากสิทธิพิเศษอื่น ๆ   
 (ก) รายได้ขั นต้น  ได้ค้านวณรวมอยู่ในรายการตาม  (๓)  (ก)   
 (ข) รายได้ขั นสุดท้าย  ได้จากรายได้จริง   
(๖) รายได้จากการขายน ้าตาลทรายที่คณะกรรมการก้าหนดให้จ้าหน่ายเพ่ือการอื่นใดภายใน

ราชอาณาจักรหรือน้ามาซื อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ  ได้จากปริมาณการขายน ้าตาลทรายดังกล่าวคูณด้วย
ราคาตามที่คณะกรรมการก้าหนด   

(๗) รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างรายได้จริงกับรายได้ในการค้านวณราคาอ้อยขั นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายในฤดูการผลิตที่แล้ว  และจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ก่อนฤดูการผลิตปีปัจจุบันซึ่งได้ปรับบัญชีเพ่ิมหรือลดแล้ว   

(๘) เงินที่ได้รับจากกองทุน  เว้นแต่เงินกองทุนตามมาตรา  ๒๗  (๖)  และ  (7) 
(๙) รายได้อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการก้าหนด   
ข้อ 7 รายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  ได้แก่  ผลรวมของรายจ่าย  

ดังต่อไปนี    
(๑) รายจ่ายในการควบคุมการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายที่จ่ายจากเงินกองทุน   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ก) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากการประมาณการค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ   

 (ข) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากค่าใช้จ่ายจริงในการควบคุมการผลิตและจ้าหนา่ยน ้าตาลทราย
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ   

(๒) รายจ่ายในการขายน ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกแบ่งออกเป็นสองส่วน  ได้แก่   
 (ก) รายจ่ายในการขายน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  

ส่วนที่ขายออกนอกราชอาณาจักร  ประกอบด้วย  ค่าบริหารการขายบวกอัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัท   
อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ส่งออกจริงตามที่คณะกรรมการก้าหนด   

 (ข) รายจ่ายในการขายน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  
ส่วนที่ขายคืนโรงงาน  และรายจ่ายในการขายน ้าตาลทรายเพ่ือการส่งออกให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่าย  
ที่บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ส่งออกจริงตามที่คณะกรรมการก้าหนด   

  ๑) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากการประมาณการของปริมาณการส่งน ้าตาลทราย 
แต่ละชนิดออกนอกราชอาณาจักร  คูณด้วยการประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งออกน ้าตาลทราย
แต่ละชนิด   

  ๒) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณการส่งน ้าตาลทรายแต่ละชนิดออกนอก
ราชอาณาจักรจริง  คูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายจริงในการส่งออกน ้าตาลทรายแต่ละชนิด   

(๓) รายจ่ายในการจ้าหน่ายน ้าตาลทราย  ดังต่อไปนี    
 (ก) ค่าเช่าโกดังส้าหรับน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด   

และน ้าตาลทรายเพื่อการส่งออก  เพื่อรอส่งออกนอกราชอาณาจักรในอัตราที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่
คณะกรรมการก้าหนดส้าหรับระยะเวลาหนึ่งเดือน   

  ๑) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  
อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  และน ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกที่จะผลิตได้  คูณด้วยอัตราค่าเช่าโกดัง   

  ๒) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและ
น ้าตาลไทย  จ้ากัด  และน ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกที่ผลิตได้จริง  คูณด้วยอัตราค่าเช่าโกดัง   

 (ข) ค่าประกันภัยส้าหรับน ้าตาลทรายทั งหมด  โดยเป็นค่าประกันภัยน ้าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรระยะเวลาหกเดือน  และค่าประกันภัยน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  
จ้ากัด   และน ้ าตาลทรายเ พ่ือการส่งออกระยะเวลาสี่ เดือนครึ่ ง   ทั งนี   ตามอัตราที่ เป็นไป 
ตามข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการก้าหนด   

  ๑) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากประมาณการของปริมาณน ้าตาลทรายแต่ละชนิดที่จะ
ผลิตได้  คูณด้วยอัตราค่าประกันภัย   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



  ๒) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากปริมาณน ้าตาลทรายแต่ละชนิดที่ผลิตได้จริงคูณด้วย
อัตราค่าประกันภัย   

 (ค) ค่าขนส่งน ้าตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  และน ้าตาลทราย
เพ่ือการส่งออกจากโรงงานไปยังคลังสินค้า  ณ  ท่าเรือส่งออก  และค่าแรงกรรมกรให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก้าหนด   

  ๑) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากประมาณการค่าขนส่งและค่าแรงกรรมกร   
  ๒) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากค่าขนส่งและค่าแรงกรรมกรที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง   
(๔) รายจ่ายที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างรายจ่ายจริงกับรายจ่ายในการค้านวณราคาอ้อย 

ขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายในฤดูการผลิตที่แล้ว  ซึ่งได้ปรับ
บัญชีเพิ่มหรือลดแล้ว 

(๕) รายจ่ายตามมาตรา  ๓๐   
(๖) รายจ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน ้าตาลทราย   
 (ก) รายจ่ายขั นต้น  ได้จากประมาณการค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการเห็นชอบ   
 (ข) รายจ่ายขั นสุดท้าย  ได้จากค่าใชจ้่ายจริงที่คณะกรรมการเห็นชอบ   
(๗) รายจ่ายอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการก้าหนด 

หมวด  ๒ 
การก้าหนดราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบใหบ้ริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด 

 
 

ข้อ 8 ให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  แต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคาขาย  
ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนบริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน  
เป็นกรรมการ   

การประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก้าหนดราคาขายก้าหนด 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการก้าหนดราคาขายจัดท้าประมาณการราคาน ้าตาลทรายที่ส่งมอบ 

ให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  เพ่ือใช้ในการค้านวณรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและ 
น ้าตาลทรายขั นต้น 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑0 ให้บริษัท  อ้อยและน ้าตาลไทย  จ้ากัด  ก้าหนดราคาน ้าตาลทรายที่ได้รับมอบจาก
โรงงานให้เป็นผู้จ้าหน่ายและใหท้้าราคาขายน า้ตาลทรายเปน็การล่วงหนา้ไดส้องฤดูการผลิตต่อเนื่องกนัไป  
โดยให้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการก้าหนดราคาขาย   

หมวด  ๓ 
การก้าหนดอตัราสว่นของผลตอบแทนระหว่างชาวไรอ่อ้ยและโรงงาน 

 
 

ข้อ ๑1 ให้ก้าหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  ดังต่อไปนี    
(๑) ให้ชาวไร่อ้อยได้รับผลตอบแทนร้อยละเจ็ดสิบของราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต  

และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายที่คณะกรรมการบริหารก้าหนดตามข้อ  ๑2   
(๒) ให้โรงงานได้รับผลตอบแทนร้อยละสามสิบของราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต 

และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายที่คณะกรรมการบริหารก้าหนดตามข้อ  ๑2   

หมวด  ๔ 
การก้าหนดราคาออ้ยและผลตอบแทนการผลติและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย 

 
 

ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก้าหนดราคาอ้อยและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย   

(๑) ให้ก้าหนดราคาอ้อย  ดังต่อไปนี    
 (ก) ราคาอ้อยขั นต้น  ได้จากประมาณการรายไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของร้อยละเจด็สบิ

ของประมาณการรายได้ตามข้อ  5  หารด้วยประมาณการปริมาณอ้อยที่คาดว่าจะเข้าหีบในฤดู 
การผลิตนั น   

 (ข) ราคาอ้อยขั นสุดท้าย  ได้จากร้อยละเจ็ดสิบของรายได้สุทธิตามข้อ  5  บวกร้อยละ
เจ็ดสิบของผลตอบแทนรายได้จากกากน ้าตาลตามที่คณะกรรมการก้าหนด  แล้วหารด้วยปริมาณอ้อย 
ที่เข้าหีบในฤดูการผลิตนั น   

๒) ให้ก้าหนดผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย  ดังต่อไปนี    
 (ก) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น  ได้จากประมาณการรายได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของร้อยละสามสิบของประมาณการรายได้ตามข้อ  5  หารด้วยประมาณการ
ปริมาณอ้อยที่คาดว่าจะเข้าหีบในฤดูการผลิตนั น   

 (ข) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย  ได้จากร้อยละสามสิบ 
ของรายได้สุทธิตามข้อ  5  บวกผลตอบแทนรายได้จากกากน ้าตาลตามที่คณะกรรมการก้าหนด   
แล้วหารด้วยปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิตนั น   

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๕ 
การช้าระราคาออ้ยและผลตอบแทนการผลิตและจา้หน่ายน ้าตาลทราย 

 
 

ข้อ ๑3 การช้าระราคาอ้อยขั นต้นให้ก้าหนดไว้  ดังต่อไปนี    
(๑) อ้อยที่ส่งเข้าหีบระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าของเดือนใด  ให้โรงงานช้าระราคาอ้อย

ขั นต้นแก่ชาวไร่อ้อยภายในวันที่ยี่สิบสองของเดือนนั น   
(๒) อ้อยที่ส่งเข้าหีบระหว่างวันที่สิบหกถึงวันสิ นเดือนของเดือนใด  ให้โรงงานช้าระราคาอ้อย

ขั นต้นแก่ชาวไร่อ้อยภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป   
(๓) ราคาอ้อยขั นต้นที่โรงงานจะต้องช้าระตามประกาศของส้านักงาน  ให้ช้าระเป็นเงินสด

ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้ช้าระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ามีก้าหนดไม่เกินสามสิบวัน  นับแต่วันที่ครบ
ก้าหนดช้าระในแต่ละงวด   

ข้อ ๑4 ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นและขั นสุดท้ายให้ด้าเนินการ  
ดังต่อไปนี    

(๑) เมื่อแบ่งรายได้ของฝ่ายชาวไร่อ้อยและฝ่ายโรงงานตามสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์แล้ว  
ให้โรงงานช้าระราคาอ้อยขั นต้นให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั นต้นที่คณะกรรมการก้าหนด   
และให้ถือว่าโรงงานได้รับช้าระผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นแล้ว   

(๒) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหนา่ยน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายนั น  ให้ถือว่าโรงงานไดร้ับไวแ้ลว้  
เมื่อได้มีประกาศราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 

ข้อ ๑5 ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย 
ขั นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น   ให้โรงงาน
ช้าระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั นสุดท้ายภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศ
ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑6 ในการค้านวณราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้าย  ฤดูการผลิตปี   ๒๕๖๐/๒๕๖๑  และปี  ๒๕๖1/๒๕๖2  ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จในวันที่    
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  ให้น้าประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย  เรื่อง  การจัดท้าประมาณการ
รายได้  การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย  และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕61  มาใช้บังคับต่อไป 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้ก้าหนดเขตที่ใช้ในการค้านวณเพ่ือก้าหนดราคาอ้อย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายตามข้อ   ๔  ให้น้าเขตที่ ใช้ในการค้านวณ 
เพื่อก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายตามประกาศคณะกรรมการออ้ย
และน ้าตาลทราย  เรื่อง  การจัดท้าประมาณการรายได้  การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิต
น ้าตาลทราย  และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕61  มาใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

กอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


