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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสํารวจ การขนยาย
การสงมอบน้ําตาลทราย และการจําหนายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสํารวจ
การขนยาย การจําหนาย และการสงมอบน้ําตาลทราย เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ
เสริมสรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) และ (๑๗) โดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรี
และมาตรา ๑๗ (๑๘) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการผลิต การบรรจุ
การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสํารวจ การขนยาย การสงมอบน้ําตาลทราย และการจําหนาย
น้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการออ ยและน้ํ าตาลทรายวาดวยการผลิต การบรรจุ การเก็ บรั กษา
การสํารวจ การขนยาย การจําหนาย และการสงมอบน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ระเบี ยบคณะกรรมการอ อยและน้ํ าตาลทราย ฉบั บที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว าด วยการผลิ ต
การบรรจุ การเก็บรักษา การสํารวจ การขนยาย การจําหนาย และการสงมอบน้ําตาลทราย
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“น้ําตาลทราย” หมายความวา น้ําตาลทรายที่ผ ลิตไดจากออยไมวาจะเปนน้ําตาลทรายขาว
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายสีรํา น้ําตาลทรายดิบ และหมายความรวมถึงน้ําตาลทรายชนิดอื่น
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดใหผลิตและจําหนายได
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“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“น้ําตาลทรายโควตา ก.” หมายความวา น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือ
น้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ
“น้ําตาลทรายโควตา ข.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิต
และสงมอบใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด จําหนาย เพื่อนํามาใชกําหนดราคามาตรฐานของ
น้ําตาลทรายดิบที่สงออก ในการคํานวณรายไดของระบบ
“น้ําตาลทรายโควตา ค.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออก
ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การผลิต
ขอ ๖ ใหโรงงานแจงสภาพความพรอมของโรงงานที่จะทําการหีบออยผลิตน้ําตาลทราย ในแตละป
การผลิตตอสํานักงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกป
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานดําเนินการตรวจสอบความพรอมของโรงงานกอน
การเปดหีบไมนอยกวาสิบหาวัน
ขอ ๗ กอนการเปดหีบออยประจําป ใหคณะกรรมการบริหาร หรือคณะบุคคล หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายทําการตรวจสอบความพรอมของโรงงานตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหเลขาธิการออกหนังสือรับรองความพรอมของโรงงานเพื่อใหโรงงานนั้นผลิตน้ําตาลทรายได
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ขอ ๘ ให โ รงงานเริ่ ม ต น เป ด หี บ อ อ ยผลิ ต น้ํ า ตาลทรายภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถเปดหีบออยผลิตน้ําตาลทรายได
ภายในกําหนดเวลา ดังกลาว ใหแจงสํานักงานทราบ
ขอ ๙ ในระหวางการหีบออยผลิตน้ําตาลทราย ถาโรงงานมีความจําเปนตองหยุดทําการหีบ
ออยผลิตน้ําตาลทรายเปน เวลาติดตอกันเกินกวายี่สิบสี่ชั่วโมง ใหโรงงานแจงตอสํานักงาน และปด
ประกาศใหชาวไรออยทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันไวในที่เปดเผย ณ โรงงานของตนเอง และสถาบัน
ชาวไรออยที่เกี่ยวของ จึงจะหยุดทําการหีบออยผลิตน้ําตาลทรายได เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น
อันมิอาจทราบลวงหนาได อันเปนเหตุทําใหโรงงานตองหยุดหีบออยผลิตน้ําตาลทรายเกินกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
ใหโรงงานแจงวันหยุดหีบออยผลิตน้ําตาลทราย พรอมดวยเหตุผลความจําเปนตอสํานักงานภายในสามวัน
นับแตเหตุนั้นสิ้นสุดลง
ขอ ๑๐ กรณี มีผู รอ งขอให ตรวจสอบระบบการผลิ ตของโรงงานในระหว างการหีบ ออ ย
ผลิตน้ําตาลทราย ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗
ขอ ๑๑ ใหโรงงานแจงวั นสิ้นสุดการหีบอ อยผลิตน้ําตาลทรายตอคณะกรรมการเพื่อใหความ
เห็นชอบ และใหโรงงานปดประกาศใหชาวไรออยทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันสิ้นสุดการ
หีบออยไวในที่เปดเผย ณ โรงงานของตน และสถาบันชาวไรออยที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ ในแตละปการผลิต โรงงานตองผลิตน้ําตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่โรงงานจะผลิตน้ําตาลทรายแตกตางไปจากชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขออนุญาตเปนหนังสือตอคณะกรรมการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวตองดําเนินการ
ผลิตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตใหโรงงานนําปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. หรือ
น้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ของปการผลิตที่ผานมา มาทดแทนปริมาณ
น้ําตาลทรายโควตา ก. ของปการผลิตปจจุบันได ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) น้ําตาลที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศของปการผลิตปจจุบันไมสามารถผลิตไดทัน
หรือผลิตไดไมเพียงพอตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดใหจําหนายในแตละงวด
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(๒) น้ําตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศของปการผลิตปจจุบันผลิตไมไดคุณภาพ
และไม ส ามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพได ทั น ทํ า ให ป ริ ม าณน้ํ า ตาลทรายไม ค รบตามปริ ม าณ
ที่คณะกรรมการกําหนดใหผลิต เพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร
(๓) เมื่ อมี เหตุ จํ าเป น เกี่ ยวกั บการเก็ บ รั กษา หรื อการขนย า ยน้ํ าตาลทราย เพื่ อจํ าหน า ย
ไปยังตางประเทศ
โรงงานที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับสิทธิไมตอ งผลิตน้ําตาลทรายเพื่อบริโภค
ภายในประเทศตามปริม าณน้ําตาลทรายที่คณะกรรมการกําหนด แตปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตและ
ที่นํามาทดแทนกันเมื่อรวมกันแลวจะตองเปนไปตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดในขอ ๑๒
ขอ ๑๔ โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหนําน้ําตาลทรายของปการผลิตที่ผานมา มาทดแทนน้ําตาลทราย
โควตา ก. ของปการผลิตปจจุบัน ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) แจ งการนํ าน้ํ าตาลทรายมาทดแทนกั นตามแบบที่ คณะกรรมการกํ าหนดต อสํ านั กงาน
กอนวันยื่นขออนุญาตขนยายไมนอยกวาสามวัน
(๒) ยินยอมให ใช ราคาจํ าหน ายน้ํ าตาลทรายขาว หรื อน้ํ าตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ ของป การผลิ ต
ปจจุบันตามที่คณะกรรมการกําหนดเปนเกณฑในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทายของปการผลิตปจจุบัน
มาใชกับน้ําตาลทรายตามจํานวนที่ไดนํามาทดแทนกัน
(๓) นํ า น้ํ า ตาลทรายที่ ผ ลิ ต ได ใ นป การผลิ ต ป จ จุ บั น ไปทดแทนน้ํ าตาลทรายป ก ารผลิ ต
ที่ผานมาตามปริมาณที่ไดรับอนุญาตตามขอ ๑๓ และตองแจงปริมาณการนําน้ําตาลทรายไปทดแทนกัน
ตอสํานักงาน
(๔) การบรรจุ น้ํ าตาลทรายที่ ทดแทนกั น ตามข อ ๑๓ หรื อทดแทนกั น ตามข อ ๑๔ (๓)
ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ การบรรจุ
(๕) การขนย ายน้ํ าตาลทรายที่ ท ดแทนกัน ตามข อ ๑๓ หรื อทดแทนกั น ตามข อ ๑๔ (๓)
ตอง ดําเนินการตามที่กําหนดไวในหมวด ๔ การขนยาย
(๖) ต อ งแสดงให ป รากฏหลั ก ฐานทางบั ญ ชี ว า ได มี ก ารนํ า น้ํ า ตาลทรายมาทดแทน
กันตามปริมาณ ที่ไดรบั อนุญาตในขอ ๑๓
ขอ ๑๕ คณะกรรมการอาจพิ จารณาอนุ ญาตให โรงงานผลิ ตน้ํ าตาลทรายทดแทนกั นได เมื่ อ
โรงงานนั้นไดรับอนุญาตใหจําหนายน้ําตาลทรายทดแทนกัน หรือขออนุญาตจําหนายน้ําตาลทรายทดแทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

มาพรอมกับคําขออนุญาตผลิตน้ําตาลทรายทดแทนกัน โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณากรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) น้ํ า ตาลทรายขาวที่ ผ ลิ ต ไม ไ ด คุ ณ ภาพและไม ส ามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพได ทั น
ทําใหปริมาณ น้ําตาลทรายโควตา ก. ไมครบตามปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) เมื่อมีเหตุจําเปนในการขนยายเพื่อการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
(๓) เกิดเหตุสุดวิสัยทําใหโรงงานตองหยุดทําการหีบออย และไมสามารถทําการเปดหีบออย
ผลิตน้ําตาลทรายตอไปได ทําใหปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. และโควตา ข. ไมครบตามปริมาณที่
คณะกรรมการกําหนด
การขออนุญาตใหโรงงานอื่น ทําการผลิตน้ําตาลทรายทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองระบุชนิด
คุณภาพ ปริมาณ และโรงงานที่ผลิตน้ําตาลทรายทดแทน พรอมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความยินยอมของโรงงานนั้นมาพรอมกับคําขอ
กรณีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหผลิตน้ําตาลทรายทดแทนรวมกับโรงงานอื่นอยูแลว มีความประสงค
จะใหโรงงานอื่นผลิตน้ําตาลทรายทดแทนเพิ่มขึ้นอีก ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามความในวรรคสอง
และตองแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความยินยอมของทุกโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหผลิตน้ําตาล
ทรายทดแทนอยูแลวดวย
แบบคําขออนุญาตผลิตน้ําตาลทรายทดแทนกันใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหโรงงานแจงการผลิตน้ําตาลทรายทดแทนกันตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดชนิด คุณภาพ และปริม าณน้ําตาลทรายที่ใ หโรงงานผลิตตามบัญชี
จัดสรรขั้นสุดทาย
หมวด ๒
การบรรจุ
ขอ ๑๖ ใหโรงงานบรรจุน้ําตาลทรายโควตา ก. และน้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์โควตา ค. โดยใชกระสอบหรือบรรจุภัณฑอื่น ใด ซึ่งอยางนอยตองพิม พเครื่องหมายหรือ
ขอความ ดังนี้
(๑) ชื่อโรงงานหรือบริษัทผูผลิตน้ําตาลทราย
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(๒) เครื่องหมายการคา
(๓) ชนิดน้ําตาลทรายและน้ําหนักสุทธิ
กรณีเปนน้ําตาลทรายโควตา ค. ตองจัดพิมพรหัสแทนชื่อโรงงานน้ําตาลทรายตามที่คณะกรรมการ
น้ําตาลทรายประกาศกําหนด เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งดวย
การพิมพเครื่องหมายหรือขอความตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองพิมพใหชัดเจน โดยใชภาษา
ในการพิมพมากกวาหนึ่งภาษาก็ได
โรงงานในกลุมเครือบริษัทเดียวกันสามารถนํากระสอบหรือบรรจุภัณฑอื่นใดของโรงงานอื่น
ในกลุมเดียวกันมาใชบรรจุน้ําตาลทรายโควตา ก. และน้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
โควตา ค. ได โดยแจงใหเจาหนาที่ประจําโรงงานทราบกอนดําเนินการ
ในกรณีที่โรงงานประสงคพิมพขอความหรือเครื่องหมายอื่น ใดแตกตางจากที่กําหนดไวใ น
ระเบียบนี้เพื่อประโยชนในทางการคา ใหขออนุญาตตอคณะกรรมการ
ขอ ๑๗ การบรรจุน้ําตาลทรายโควตา ก. หรือโควตา ค. ชนิดอื่น ใหนําความในขอ ๑๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ น้ําตาลทรายที่จําหนายหรือใชบริโภคในราชอาณาจักรจะใชกระสอบหรือบรรจุภัณฑ
อื่นใดสําหรับบรรจุน้ําตาลทรายเพื่อการสงออกมิได
หมวด ๓
การเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา
ขอ ๑๙ การเก็บรักษาน้ําตาลทรายของโรงงาน ใหแยกชนิด และปการผลิตใหชัดเจน
ขอ ๒๐ สถานที่เ ก็ บ รัก ษาน้ํา ตาลทรายต อ งเป น สถานที่ ที่โ รงงานมี กรรมสิท ธิ์ ห รือ สิ ท ธิ
ในสถานที่นั้น และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร เวนแตสถานที่เก็บรักษาน้ําตาลทราย
ที่อยูภายในบริเวณโรงงาน
ขอ ๒๑ ใหสํานักงานดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบปริมาณน้ําตาลทรายคงเหลือ กอนเปดหีบออย
ผลิตน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต ณ สถานที่เก็บรักษาน้ําตาลทรายของโรงงาน
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หมวด ๔
การขนยาย
ขอ ๒๒ การขนยายน้ําตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บรักษา จะกระทําไดเมื่อ
ไดรับอนุญาตคณะกรรมการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย และในการขนยายตองมีสําเนาหนังสือ
อนุญาตกํากับการขนยายทุกครั้ง
การขนยายน้ําตาลทรายโควตา ข. และน้ําตาลทรายโควตา ค. ตองขนไปยังสถานที่ปลายทาง
ที่ไดรับอนุญาต
การขออนุญาตขนยายน้ําตาลทรายที่นํามาทดแทนกัน ใหยื่นสําเนาหนังสือการอนุญาตตาม
ขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ (๓) เพื่อประกอบคําขออนุญาตดวยทุกครั้ง
หนังสืออนุญาตและวิธีการขออนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๓ การขนยายน้ําตาลทรายโควตา ข. หรือน้ําตาลทรายโควตา ค. เพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษา
โรงงานตองสงมอบสําเนาหนังสือกํากับการขนยายแกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เก็บรักษาปลายทาง
ตามที่ไดรับอนุญาตทุกครั้ง
กรณีไมสามารถขนน้ํ าตาลทรายไปยังสถานที่เก็ บรั กษาปลายทางที่ไดรั บอนุญาต ให โรงงาน
นําสําเนาหนังสือกํากับการขนยายใหพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เก็บรักษาปลายทางที่ไดรับอนุญาต
เพื่อลงบันทึกเหตุจําเปนที่ตองขนยายน้ําตาลทรายดังกลาวไปยังสถานที่อื่นตามที่โรงงานแจงใหทราบ
และใหโรงงานสงมอบสําเนาหนังสือกํากับการขนยายแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําอยู ณ สถานที่
ที่ไดบันทึกไว
ขอ ๒๔ โรงงานตองรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับน้ําตาลทราย
โควตา ข. หรือน้ําตาลทรายโควตา ค. ในระหวางการขนยายน้ําตาลทรายตามขอ ๒๓ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
การจําหนาย
ขอ ๒๕ ใหโรงงานจําหนายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร ตามชนิด คุณภาพ
และปริมาณที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ขอ ๒๖ การจําหนายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักรทดแทนกัน จะกระทําได
เมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยมีหนังสือยินยอมของทุกโรงงานที่จะขอจําหนายทดแทนกัน และ
ปริมาณการจําหนายรวมจะตองไมเกินปริมาณจัดสรรที่กําหนดใหโรงงานจําหนายในแตละงวดรวมกัน
แบบคําขออนุญาตจําหนายน้ําตาลทรายทดแทนกัน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๗ หามมิใหสงน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักรตามขอ ๒๕ ออกนอกราชอาณาจักร
เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได
ขอ ๒๘ การนําน้ําตาลทรายดิบออกจําหนายในราชอาณาจักร จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๙ การยกใหหรือการบริจาคน้ําตาลทรายของโรงงานจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และใหถือวาเปนการจําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๐ บรรดาแบบคํารองขอรับหนังสืออนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือกํากับการขนยาย
แบบแจงเพื่อการนําน้ําตาลทรายไปทดแทนกัน และแบบตาง ๆ ที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนดและ
ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีแบบที่คณะกรรมการกําหนดตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ดําริ สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

