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ส่วนที่ ๑ 
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๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

สาระส้าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวีระกร  ค้าประกอบ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. .. (นายปารเมศ  โพธารากุล 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวน ๑๗,๘๓๙ คน เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติอ้อย 
และน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และ 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุรทิน  พิจารณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั ง ๘ ฉบับ และตั งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ นคณะหนึ่งเ พ่ือพิจารณา โดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรี เป็นหลักในการพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕'๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั ง ๘ ฉบับ มีหลักการ 
และเหตุผล ดังนี  

๑. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  
(๑) เพ่ิมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๔ 
วรรคสี่) 

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย และก้าหนดให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย รวมทั ง  
เ พ่ิมบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ  
ในคณะกรรมการน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี่ 
มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
(๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  (ยกเลิก

มาตรา ๒๙) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน้าเข้าน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓)  
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย

น ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม) 
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ นในกรณีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและ

ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน 
การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

 
 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ

เวลานานท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มี  
การร้องเรียนว่าขัดต่อข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลก ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่เอื อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและเพ่ือประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงาน
น ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๒. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม 

บทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” และเพ่ิมบทนิยามค้าว่า “น ้าอ้อย” และ “เอทานอล” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

เหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเอทานอลเพ่ือทดแทนน ้ามัน โดยเอทานอล 

เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ได้จากอ้อย จึงสมควรก้าหนดบทนิยามค้าว่าเอทานอลขึ น
เพ่ือให้ประเภทและลักษณะของผลผลิตหรือผลพลอยได้ที่เกิดจากอ้อยและน ้าตาล มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่งเสริมให้มีรายได้
เพ่ิมมากขึ น อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในการมีแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ น  
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๓. นายวีระกร  ค้าประกอบ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๒) เพ่ิมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อไปได้ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด  
(เพิ่มมาตรา ๑๔ วรรคสี่) 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่เละอ้านาจของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับ  
การก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจ้าหน่ายน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗ (๑๘)) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ

เวลานานท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มี  
การร้องเรียนว่าเป็นการอุดหนุนอันขัดต่อข้อก้าหนดขององค์การการค้ าโลก ตลอดจนบทบัญญัติ 
ของกฎหมายปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี ไม่เปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เอื อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  
จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อชาวไรอ่อ้ย 
โรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๔. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบท

นิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” และเพิ่มบทนิยามค้าว่า “น ้าอ้อย” และ “เอทานอล” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

เหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเอทานอลเพ่ือทดแทนน ้ามัน โดยเอทานอลเป็นผล

พลอยได้จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ได้จากอ้อย จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค้าว่าน ้าตาลทรายและ
ผลพลอยได้ และก้าหนดบทนิยามค้าว่าน ้าอ้อยและเอทานอลขึ น เพ่ือให้ประเภทและลักษณะของ
ผลผลิตหรือผลพลอยได้ที่ เกิดจากอ้อยและน ้าตาล มีความขัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจน 
เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ น อันจะเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในการมีแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ น จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

 
 
 
 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

๕. นายปารเมศ โพรารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวน ๑๗,๘๓๙ คน เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  
(๑) แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าอ้อย” “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” 

และ “โรงงาน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗) 
(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อยและ

ผู้แทนโรงงาน เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ิมเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
ที่จะนับเป็นองค์ประชุม และเพิ่มเงื่อนไขการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการที่พ้นจากต้าแหน่ง รวมทั งเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗) 

(๔) แก้ ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน และเพ่ิมหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 

(๕) เพ่ิมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  
และเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด้าเนินงานของกองทุนให้ประกอบเข้ากองทุน และเพ่ิมเหตุให้
ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
รวมทั งเพ่ิมเติมการน้าเงินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓o) 

(๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยจะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕) 

(๗) เพิ่มเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการน ้าตาลทรายเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการต้าแหน่งละหนึ่งคน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น ้าตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบการค้า นวณ 
ราคาอ้อยขั นต้นปีถัดไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖) 

(๙) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๑) 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

(๑๐) เพ่ิมเติมอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๖๓ (๒)) 

(๑๑) ก้าหนดวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย ซึ่งด้ารง
ต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ชาวไร่อ้อยใดที่เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ้อยและน ้าตาลที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
(ร่างมาตรา ๒๗ ร่างมาตรา ๒๘ และร่างมาตรา ๒๙) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ . ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมานานและ 

มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการ และเพ่ือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและ  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ น ท้าให้มีความจ้าเ ป็นต้องปรับปรุง 
การด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ น รวมทั งปรับปรุงกลไก 
ในการก้าหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็ง
ในการแข่งขันของประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๖. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม 

บทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ

เวลานานท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าของอ้อย เช่น น้าอ้อยหรือน ้าตาลทรายไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น เช่น เอธิลแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้เป็นพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร  
และการแพทย์โดยเฉพาะกรดอินทรีย์สามารถใช้เป็นสารแต่งเติมคุณภาพอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบ  
ในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมซาติ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน 
โดยใช้ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นปิโตรเลียม กรดอะมิโน ที่สามารถใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

หรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้
เพิ่มขึ นแล้วยังเป็นการลดปริมาณน ้าตาลทรายส่งออก 

เมื่อปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งออกน้อยลงจะส่งผลให้น ้าตาลทรายในตลาดโลกมีโอกาส
ปรับตัวดีขึ น และส่วนต่าง ๆ ของต้นอ้อยและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตยังสามารถน้าไปผลิต  
เป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น พลังงานความร้อน ไอน ้า ก๊าซชีวภาพ และกระแสไฟฟ้า  
ซึ่งเป็นมูลค่าเพ่ิมอีกทางหนึ่งที่ท้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย จากเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้น เป็นการช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถขายผลิตผลจากอ้อยไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น
นอกจากน ้าตาลทรายเพ่ือประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตเคมีชีวภาพ 
โรงงานผลิตพลังงานทดแทนต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ จึงจ้าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๗. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  
(๑) เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๔ 
วรรคสี่) 

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย และก้าหนดให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย รวมทั งเพ่ิมบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
(๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  (ยกเลิก

มาตรา ๒๙) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน้าเข้าน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗) 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ นในกรณีราคาอ้อยขั นสุดท้าย 
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ

เวลานานท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและข้อก้าหนดองค์การ
การค้าโลก ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทั งการด้าเนินงาน
ของคณะกรรมการอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การจ้าหน่ายน ้าตาลทรายการก้าหนดราคาและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย รวมถึง
ที่มาของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการอุดหนุนราคาจากภาครัฐ ดังนั น เพื่อให้การด้าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตินี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เอื อต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภค 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๘. นายสุรทิน พิจารณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  
(๑) แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าอ้อย” “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” 

และ “โรงงาน” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
(๓) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗) 
(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อย

และผู้แทนโรงงาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 
(๖) เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ิมเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ที่จะนับเป็นองค์ประชุม และเพิ่มเงื่อนไขการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการที่พ้นจากต้าแหน่ง รวมทั งเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔  
วรรคสอง มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗) 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการจัดตั งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๓) 

(๘) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน และอ้านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 

(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมทรัพย์สินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช้าระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘) 
(๑๑) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (ยกเลิก

มาตรา ๒๙) 
(๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย  

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๐) 
(๑๓) ให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด้ารงต้าแหน่ง  

การประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายมาบังคับใช้กับคณะกรรมการอ้อย
โดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ วรรคสาม) 

(๑๔) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อย (เพ่ิมเติม
มาตรา ๓๕ วรรคสาม) 

(๑๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด้ารงต้าแหน่ง การประชุม  
และการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 

(๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒ (๑) 
และ (๖)) 

(๑๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต
และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบ 
การค้านวณราคาอ้อยขั นต้นปีถัดไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖) 

(๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และหลักเกณฑ์ของโรงงานที่ต้องน้าเงิน  
ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๗) 

(๓๙) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อย 
และน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๑) 

(๒๐) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓ (๒) 

 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมานานและ 

มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการ และเพ่ือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม  
อ้อยและน ้าตาลทรายประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและ  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ น ท้าให้มีคว ามจ้าเป็นต้องปรับปรุง 
การด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ น รวมทั งปรับปรุงกลไก  
ในการก้าหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็ง
ในการแข่งขันของประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีเนื อหารวมจ้านวน  
๒๙ มาตรา สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” และ“โรงงาน”  ในมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (ร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔)  

 ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ร่างมาตรา ๕) 

 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงานในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทรายพ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน (ร่างมาตรา ๖) 

 ๔. เพ่ิมความเป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือก้าหนดให้ในกรณีที่ไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทน
โรงงานหรือมีแต่ไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ ซึ่งต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และ
ผู้แทนโรงงาน อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน เว้นแต่มีกรรมการรวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ้านวน
กรรมการทั งหมด (ร่างมาตรา ๗) 

 ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  
เพ่ือก้าหนดให้ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

คนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการทั งสองคนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เลขานุการเรียกประชุมเพ่ือให้  
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ (ร่างมาตรา ๘) 

 ๖. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อย
และน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เกี่ยวกับการก้าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บท การบริหาร
จัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย การก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่าย
น ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายและวธิกีาร
ช้าระค่าธรรมเนียม ตลอดจนอัตราค่าบ้ารุงและวิธีการช้าระค่าบ้ารุงสถาบันชาวไร่อ้อย  และก้าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ คณะอนุกรรมการและคณะท้างานนอกจากคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย รวมทั งการก้าหนดให้หน้าที่และอ้านาจต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรี และก้าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๙ - ร่างมาตรา ๑๓) 

 ๗. ก้าหนดให้น้าบทบัญญัติให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐)  

 ๘. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดตั งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย การก้าหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน สถานที่ตั ง และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (ร่างมาตรา ๑๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 

 ๙. ก้าหนดให้กองทุนมีส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย โดยให้มีอ้านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี  (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน (๒) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินกองทุน (๓) ด้าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนและประสานงานกับส้านักงาน 
คณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย โดยให้มีผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาล
ทรายเป็นผู้บังคับบัญชาลูกจ้างของส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายและรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนในการบริหารกิจการของกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน  กฎหมาย ข้อบั งคับ  ระ เบียบ ประกาศ  รวมทั งค้ าสั่ ง  นโยบาย และมติของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน (ร่างมาตรา ๑๖ เพิ่มมาตรา ๒๕/๑) 

 ๑๐. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายได้ของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย และก้าหนดให้ 
ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายโดยค้านวณจากปริมาณอ้อยที่ส่งใหแ้กโ่รงงาน
และจากปริมาณน ้าตาลทรายและผลพลอยได้ที่ผลิตได้แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด 
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 ๑๒. ยกเลิกมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ก้าหนดให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจ้านวนร้อยละสิบของเงินที่กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายได้รับ
ตามมาตรา ๕๗ ส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
(ร่างมาตรา ๑๘) 

 ๑๓. ก้าหนดให้น้าบทบัญญัติให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับคณะกรรมการอ้อยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒) 

 ๑๔. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการน ้าตาลทราย โดยให้ประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
สองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน และผู้แทนโรงงานห้าคน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการน ้าตาลทราย
เลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการต้าแหน่งละหนึ่งคน 
โดยให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑)  

 ๑๕. ก้าหนดให้การน้าเข้าน ้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด (ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗) 

 ๑๖. แก้ไขเพิ่มเติมการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นต้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของประมาณการรายได้ที่ค้านวณได้ 
โดยให้ค้านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายประกอบด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๙) 

 ๑๗. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น ้าตาลทรายขั นสุดท้าย ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น  และ 
ให้กองทุนน้าเงินตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๔) มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด (ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖) 

 ๑๘. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นต้นให้โรงงานน้าส่งเงินเข้ากองทุนจากรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ ตามอัตราและภายใน 
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด และเมื่อโรงงานน้าส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว หากมีเงินเหลือที่โรงงาน
จะต้องช้าระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ให้โรงงานจ่ายให้กับชาวไร่อ้อย 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

โดยค้านึงถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปลูกอ้อยโดยตรง ซึ่งหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องแจ้งชื่อชาวไร่อ้อย  
ตามจ้านวนไร่และจ้านวนตันอ้อยต่อโรงงาน (ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๗) 

 ๑๙. แก้ไขเพ่ิมเติมอ้านาจและหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน และจัดท้ายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บท การบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๖๑) 

 ๒๐. ก้าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับยังคงอยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือพ้นจากต้าแหน่งเพราะเหตุอื่น 
ในกรณีที่ต้าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่เหลือกรรมการผู้แทนชาวไร่อ้อยและกรรมการผู้แทนโรงงานน้อยกว่า  
ฝ่ายละสองคน ให้ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี  (ร่างมาตรา ๒๗) 

 ๒๑. ก้าหนดให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับการด้าเนินการออกระเบียบ ประกาศ  
หรือค้าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
หากไม่สามารถด้าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
(ร่างมาตรา ๒๘) 

 ๒๒. ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี  (ร่างมาตรา ๒๙) 

 
___________________ 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   

โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน 
ท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนว่า
เป็นการอุดหนุนอันขัดต่อข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลก ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่เอื อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายจึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและเพ่ือประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงง าน
น ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๒. ประเด็นส้าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ๑ 

๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่  
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกันอีกจ้านวน ๗ ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องทำนอง
เดียวกัน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นชอบให้นำมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายอนุทิน   
ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

                                        
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

ขั นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาการ ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๑๓ ในหน้าที่ ๒๖ - ๒๘ 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายวีระกร  
ค้าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายณัฐวุฒิ  
ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายปารเมศ  
โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวน ๑๗,๘๓๙ คน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

(๕) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายสุรวิทย์   
คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

(๖) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายอุบลศักดิ์  
บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

(๗) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายสุรทิน  พิจารณ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปไตยใหม่ กับคณะ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ทั งนี  ภายหลังผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ได้แถลงหลักการและเหตผุล รวมถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั ง ๘ ฉบับ พร้อมกันไป โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา 

๒.๑.๒ สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงถึงหลักการและ

เหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... ทั ง ๘ ฉบับ สรุปได้ ดังนี  

๑) นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

หลักการของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี  



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผูแ้ทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๔ 
วรรคสี่) 

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย และก้าหนดให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย รวมทั งเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
(๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ยกเลิกมาตรา ๒๙) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน้าเข้าน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗) 
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย 

น ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม) 
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ นในกรณีราคาอ้อยขั นสุดท้าย และ

ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

ส้าหรับเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... คือ  
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ท้าให้บทบัญญัติ 
บางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนว่าขัดต่อข้อก้าหนด 
ขององค์การการค้าโลก ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้ 
การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื อต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและเพ่ือประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อยโรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี  

(๑) เพ่ิมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๔  
วรรคสี่) 

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อย 
และน ้าตาลทราย และก้าหนดให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย รวมทั งเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี ่มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑) 

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่อง 
การก้าหนดราคาขายน ้ าตาลทรายออก เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลก 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการก้าหนดปริมาณการผลิตและการจัดจ้าหน่ายน ้าตาลทรายโดยภาครัฐ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก้าหนด
ขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนราคาจากภาครัฐ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗)  

(๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ยกเลิกมาตรา ๒๙) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การน้าเข้าน ้าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ น (แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๔๗) 
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาล

ทรายขั นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม) 
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่ างที่ เกิดขึ นในกรณี ราคาอ้อยชั นสุดท้าย 

และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน 
การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่
เกี่ยวกับการอุดหนุนราคาจากภาครัฐ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๙) ก้าหนดบทเฉพาะกาลรองรับกฎหมายล้าดับรอง ทั งนี  การออกกฎหมายล้าดับรอง
ดังกล่าวให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ (ร่างมาตรา ๑๕) 

(๑๐) ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  (ร่างมาตรา ๑๖) 

๒) นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

หลักการและเหตุผล พร้อมทั งสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในส่วนของ
บทนิยาม ค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” และเพ่ิมบทนิยามค้าว่า “น ้าอ้อย” และ  
“เอทานอล” เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเอทานอลเพ่ือทดแทนน ้ามัน โดยเอทานอล 
เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ได้จากอ้อย จึงสมควรก้าหนดบทนิยามค้าว่าเอทานอลขึ น 
เพื่อให้ประเภทและลักษณะของผลผลิตหรือผลพลอยได้ที่เกิดจากอ้อยและน ้าตาล มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่งเสริมให้มีรายได้
เพิ่มมากขึ น อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในการมีแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ น 

๓) นายวีระกร  ค้าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ได้แถลงหลักการ
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

หลักการและเหตุผล พร้อมทั งสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานท้าให้บทบัญญัติ
บางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนว่าเป็นการอุดหนุน
อันขัดต่อข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลก ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติที่ท้าให้การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เอื อ 
ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ดงักล่าว เพื่อไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและเพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลทราย 
ผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ  



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔) นายณั ฐวุฒิ   ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพรรคชาติไทย  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

หลักการและเหตุผล พร้อมทั งสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในส่วนของ       
บทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” และเพ่ิมบทนิยาม ค้าว่า “น ้าอ้อย” และ  
“เอทานอล” เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเอทานอลเพ่ือทดแทนน ้ามัน โดยเอทานอล 
เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ได้จากอ้อย จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า  
“น ้ าตาลทรายและผลพลอยได้ ” และก้าหนดบทนิยามค้าว่า “น ้ าอ้อยและเอทานอล” ขึ น  
เพื่อให้ประเภทและลักษณะของผลผลิตหรือผลพลอยได้ที่เกิดจากอ้อยและน ้าตาล มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและส่งเสริม 
ให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ น อันจะเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจของประเทศในการมีแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ น  

๕) นายปารเมศ  โพธารากุล ตัวแทนประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั ง ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

หลักการและเหตุผล พร้อมทั งสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี   

(๑) แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าอ้อย” “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” และ 
“โรงงาน”  

(๒) แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อย 
และผู้แทนโรงงาน เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ิมเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ที่จะนับเป็นองค์ประชุม และเพิ่มเงื่อนไขการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการที่พ้นจากต้าแหน่ง รวมทั งเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๔) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนและเพ่ิมหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๕) เพ่ิมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  
และเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด้าเนินงานของกองทุนให้ประกอบเข้ากองทุน และเพ่ิมเหตุให้
ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
รวมทั งเพ่ิมเติมการน้าเงินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

(๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยจะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียว  
(๗) เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการน ้าตาลทรายเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการต้าแหน่งละหนึ่งคน  
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย

น ้าตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบการค้านวณ 
ราคาอ้อยชั นต้นปีถัดไป  

(๙) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๑๐) เพิ่มเติมอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  
(๑๑) ก้าหนดวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย ซึ่งด้ารงต้าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ชาวไร่อ้อยใดที่เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้า สั่ง และ 
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับอ้อยและน ้าตาลที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  

๖) นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญ คือ แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในส่วนของบทนิยาม ค้าว่า “น ้าตาลทราย” 
และ “ผลพลอยได้” เนื่องจากพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลานาน ท้าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าของอ้อย อาทิ การน้าอ้อยหรือน ้าตาล
ทรายไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น ตัวอย่างเช่น เอธิลแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้เป็นพลังงาน 
อุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ โดยเฉพาะกรดอินทรีย์สามารถใช้เป็นสารแต่งเติม คุณภาพอาหาร
หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยรักษา 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สภาพแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน โดยใช้ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นปิโตรเลียม 
กรดอะมิโน ที่สามารถใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์หรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของมนุษย์  ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพ่ิมขึ นแล้วยังเป็นการลดปริมาณน ้าตาลทรายส่งออก  
เมื่อปริมาณน ้าตาลทรายที่ส่งออกน้อยลงจะส่งผลให้น ้าตาลทรายในตลาดโลกมีโอกาสปรับตัวดีขึ น  
และส่วนต่าง ๆ ของต้นอ้อยและผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตยังสามารถไปผลิตเป็นพลังงาน  
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อาทิ พลังงานความร้อน ไอน ้า ก๊าซชีวภาพ และกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่ง 
ที่ท้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทั งนี  จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถ
ขายผลิตผลจากอ้อยไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนอกจากน ้าตาลทราย เพ่ือประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตเคมีชีวภาพ โรงงานผลิตพลังงานทดแทนต่าง ๆ และระบบ
เศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   

๗) นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ได้แถลงหลักการ
และเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

ร่างพระราชบัญญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี   

(๑) เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน หรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทรายและก้าหนดให้บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้ าตาลทราย รวมทั ง  
เพ่ิมบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ  
ในคณะกรรมการน ้าตาลทราย  

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร  

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาล 
(๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน้าเข้าน ้าตาลทราย 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นต้น 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ นในกรณีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน  
การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น  

๘) นายสุ รทิน  พิจารณ์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  พรรคประชาธิป ไตยใหม่  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั งได้กล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีสาระส้าคัญ คือ แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี   

(๑) แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” และ “โรงงาน”  
(๒) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี   
(๓) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี  
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิใหส้อดคล้องกบักฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริต 
(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อย

และผู้แทนโรงงาน 
(๖) เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ิมเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  

ที่จะนับเป็นองค์ประชุม และเพิ่มเงื่อนไขการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน 
กรรมการที่พ้นจากต้าแหน่ง รวมทั งเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการจัดตั งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๘ ) แก้ ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน และอ้านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน  
(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมทรัพย์สินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวการช้าระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

อ้อยและน ้าตาลทราย 
(๑๑) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๓) ให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด้ารงต้าแหน่ง  
การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายมาบังคับใช้กับคณะกรรมการอ้อย
โดยอนุโลม 

(๑๔) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อย 
(๑๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด้ารงต้าแหน่ง การประชุมและ  

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(๑๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต  

และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบการค้านวณ
ราคาอ้อยขั นต้นปีถัดไป  

(๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และหลักเกณฑ์ของโรงงานที่ต้องน้า เงิน 
ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 

(๑๙) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย 

(๒๐) แก้ ไขเพ่ิมเติมบทบัญญั ติ เกี่ ยวกับอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี   

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๑ ) ใน เบื อ งต้ น  เห็ นชอบด้ วยกับหลักการของ ร่างพระราชบัญ ญั ติ ฉบั บที่ เสนอ 
โดยคณะรัฐมนตรี แต่มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ยังขาดมิติในด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน รวมทั งรักษาผลประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง โดยเป็นเพียงการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศเท่านั น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเอทานอลทดแทนน ้ามัน  
โดยเอทานอลถือเป็นผลพลอยได้ (By-product) จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ได้จากอ้อย จึงสมควร
ก้าหนดค้านิยามค้าว่า เอทานอล (Ethanol) ขึ น เพ่ือให้ประเภทและลักษณะของการของผลผลิตและ 
ผลพลอยได้ที่เกิดจากอ้อยและน ้าตาลมีความชัดเจนและเป็นรูปประธรรม ตลอดจนเพ่ือคุ้มครอง  
และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย และมีการคุ้มครองเกษตรกรให้ได้รบัความเป็นธรรมมาก
ขึ นในการแบ่งปันผลประโยชน์  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ของประเทศในการมีแหล่งพลังงานทดแทนเพิ่มขึ น เช่น น ้ามัน E20 อีกทั งมีจุดมุ่งหมายให้อุตสาหกรรม



๒๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

อ้อยและน ้าตาลสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการแข่งขัน 
ในเวทีระดับโลก 

ทั งนี   สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า 
“น ้าตาลทราย” ให้ครอบคลุมถึง “น ้าอ้อย” ให้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการผลิตน ้าตาลทราย  
การแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้” ให้หมายความว่า “กากอ้อย” “กากน ้าตาล”  
“เอทานอล” และหมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากการผลิตน ้าตาลทรายรวมถึงกากอ้อย  
และน ้าตาลทรายด้วย นอกจากนี  ยังเพ่ิมบทนิยามค้าว่า “น ้าอ้อย” หมายความว่า น ้าอ้อยซึ่งได้จาก 
การหีบอ้อยในกระบวนการผลิตของโรงงาน ไม่ว่าจะน้าไปใช้ในการผลิตน ้าตาลทราย หรือผลิตภัณฑ์อื่น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า  “น ้าตาลทราย” และในประการสุดท้าย คือ  
เพิ่มบทนิยามค้าว่า “เอทานอล” หมายความว่า แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นของเหลว ไม่มีสี จุดติดไฟระเหยง่าย 
สามารถลอยน ้ าได้ และสารอินทรีย์อื่น ๆ ที่ ใช้อ้อยและน ้ าตาล หรือผลพลอยได้อันเป็นวัตถุดิบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้” 

๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  ควรมีการเพ่ิมเติมการปรับโครงสร้างกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย
ให้มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับองค์การการค้าโลกมากยิ่งขึ น  และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติอ้อย 
และน ้ าตาลทราย (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ....  ร่ างมาตรา ๑๒  ซึ่ งให้ ยก เลิ กความ ในมาตรา ๔๗  
ของพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน “ผู้ใดจะน้าเข้า
น ้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก้าหนด” ดังนั น  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน 
มากยิ่งขึ น และประการส้าคัญ คือ ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ เป็นไปตามหลักสากล ทั งนี  เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก 

๓) เนื่ องจากบทบัญญั ติของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี ยั งไม่สามารถตอบโจทย์ 
ในการแก้ไขปัญหาหรือการก่อให้เกิดความเป็นธรรมของชาวไร่อ้อยได้อย่างแท้จริง เพราะเป็น 
การร่างกฎหมายขึ นเพ่ือมีวัตถุประสงค์หลักในการปฏิบัติตามพันธกรณีในต่างประเทศเป็นหลัก  
ดังนั น เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึ น  
จึงมีข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็น 
ดังต่อไปนี  

 



๒๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑. แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าอ้อย” “น ้าตาลทราย” “ผลพลอยได้” 
และ “โรงงาน”  

๒. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อย 
และผู้แทนโรงงาน เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ิมเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ที่จะนับเป็นองค์ประชุม และเพิ่มเงื่อนไขการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการที่พ้นจากต้าแหน่ง รวมทั งเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  

๔. แก้ ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน  และเพ่ิม หน้ าที่ ของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน  

๕. เพ่ิมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  
และเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด้าเนินงานของกองทุนให้ประกอบเข้ากองทุน และเพ่ิมเหตุให้
ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
รวมทั งเพ่ิมเติมการน้าเงินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

๖. ก้าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยจะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียว  
๗. เพิ่มเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการน ้าตาลทรายเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ต้าแหน่งละหนึ่งคน  
๘. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย 

น ้าตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบการค้านวณราคาอ้อย
ขั นต้นปีถัดไป  

๙. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
๑๐. เพิ่มเติมอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี   
๑๑. ควรก้าหนดบทเฉพาะกาลให้มีความชัดเจนในเรื่องการก้าหนดวาระเริ่มแรก 

ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี ใช้บังคับ ชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
รวมทั งบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ้อยและ
น ้าตาลที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ทั งนี  เนื่องจากพระราชบัญญัติอ้อยและ  
น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการบริหาร



๒๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

จัดการ และเพ่ือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนา  
และขยายตัวมากขึ น ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องปรับปรงุการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและ
น ้าตาลทราย เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่าย  
และให้ เกิดความเป็นธรรมมากขึ น รวมทั งปรับปรุงกลไกในการก้าหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อย 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
อ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๖ เสียง ไม่รับหลักการ ๖ เสียง  
งดออกเสียง ๑๔ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑๔ เสียง และมีมติให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ้านวน ๕๙ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั นคณะกรรมาธิการ มีก้าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน  
โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สอง 

 

๑. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4984_0003.PDF   

๒. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายอนุทนิ  ชาญวรีกูล กับคณะ เป็นผูเ้สนอ) 
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4986_0001.PDF   

๓. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายวรีะกร  ค้าประกอบ กบัคณะ เปน็ผู้เสนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4988_0001.PDF   



๒๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายณัฐวุฒ ิ ประเสริฐสวุรรณ กับคณะ เป็นผูเ้สนอ) 
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4990_0001.PDF   

๕. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายปารเมศ  โพธารากุล กบัประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง  
จ้านวน ๑๗,๘๓๙ คน เปน็ผูเ้สนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4992_0001.PDF  

 

๖. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ ์กบัคณะ เปน็ผู้เสนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4994_0001.PDF   

๗. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายอุบลศักดิ ์ บัวหลวงงาม กับคณะ เปน็ผู้เสนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4996_0001.PDF   

๘. รา่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(นายสุรทนิ  พิจารณ์ กับคณะ เปน็ผู้เสนอ)  
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext4/ 
4998_0001.PDF   



๒๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๙. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั งที ่๑๑ (สมยัสามญัประจ้าปีครั งที่สอง) วนัพุธที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓  
(อ.พ. ๓๕/๒๕๖๓ สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่หนึ่ง) 
https ://dl.parliament.go.th/handle/lirt/564942 

 

๑๐. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ.พ. ๑/๒๕๖๓ สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง)   
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/570199  

๑๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที ่๒๕ ปทีี่ ๒ ครั งที่ ๑๑ (สมัยสามญัประจ้าปีครั งทีส่อง) วันพุธที ่๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสารเพ่ิมเตมิ)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/570200  

๑๒. บันทึกการประชุม ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒ ครั งที่ ๑๑ (สมัยสามญัประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=9716&mid=4250 

 

๑๓. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=9717&mid=4250 

 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒ วาระที่สอง ขั นพิจารณาเรียงตามล้าดับมาตรา๒ 

 ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เรียงตามล้าดับมาตรา โดยได้มีการพิจารณาและอภิปรายตามล้าดับ ดังนี  

๒.๒.๑ ร่างมาตรา ๒/๑ แก้ไขบทนิยามค้าว่า "น ้าตาลทราย" ในมาตรา ๔ คณะกรรมาธิการ
เพ่ิมขึ นใหม่  

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๒/๑ ให้ยกเลิกบทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

อ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“น ้ าต าลทราย”  หมายความว่ า  น ้ าต าลไม่ ว่ าจ ะอยู่ ใน รูป ใดที่ ผลิ ต ได้ จากอ้ อย  

และให้หมายความรวมถึงน ้าอ้อยซึ่งได้จากการหีบอ้อยในกระบวนการผลิตของโรงงาน และน ้าอ้อย  
ซึ่งเคี่ยวเป็นน ้าเชื่อมหรือรูปอื่นไม่ว่าจะใช้ในการผลิตน ้าตาลทรายหรือไม่ และในกรณีที่มีการน้าผลพลอยได้ 
มารวมเพื่อค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ให้หมายความรวมถึง
ผลพลอยได้ด้วย” 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค้าแปรญัตติ ดังนี  
นายโกศล ปัทมะ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล นายประยูร อินสกุล นายดิสทัต ค้าประกอบ 

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม และนายสมศักดิ์ คุณเงิน ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
บทนิยาม ค้าว่า “ผลพลอยได้” ในมาตรา ๒/๑ เป็นดังนี  

““ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน ้ าตาล และให้หมายความรวมถึง 
ผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากการผลิตน ้าตาลทราย” 

นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า  
“ผลพลอยได”้ ในมาตรา ๒/๑ เป็นดังนี  

“ “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน ้าตาล และให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้
อื่นใดที่ได้จากการผลิตน ้าตาลทรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

                                        
 ๒ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกการประชุม  

ในวาระที่สอง ขั นพิจารณาเรียงตามล้าดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาการ ส้านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  
หมายเลข ๑๔ ถึง ๑๖ ในหน้าท่ี ๔๖ 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

นายเกียรติ  สิทธีอมร ขอแปรญั ตติแก้ ไขเพ่ิม เติมบทนิยามค้ าว่า “ผลพลอยได้ ”  
ในมาตรา ๒/๑ เป็นดังนี  

“ “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน ้ าตาล และให้หมายความรวมถึง 
ผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์อื่นที่คณะกรรมการอ้อย
และน ้าตาลทรายก้าหนด" 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาล (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .… ที่รัฐบาลเสนอมานั น ไม่ตัด 

บทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้” ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  
ที่หมายถึง “กากน ้าตาล” ออกไป ดังนั น กรรมาธิการเสียงข้างน้อย จึงขอสงวนความเห็น และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนค้าแปรญัตติที่ให้เพ่ิมมาตรา ๒/๑ โดยก้าหนดบทนิยาม ค้าว่า  
“ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน ้าตาล และให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จาก
การผลิตน ้าตาลทราย ซึ่งการที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สงวน 
ค้าแปรญัตติได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมร่างมาตรา ๒/๑ ดังกล่าว จะท้าให้กฎหมายฉบับนี มีความเป็นธรรม 
ท่ีได้มีการน้ากากอ้อยซึ่งมีมูลค่าสูงมากในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และการเป็นวัตถุดิบในผลิตเยื่อกระดาษ  
มารวมเพ่ือค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ซึ่งเป็นการคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายอ้อย  

 ในประเด็นนี  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี แจงต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาของ  
การบัญญัติร่างมาตรา ๒/๑ ที่มิได้ปรับปรุงบทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้” ในมาตรา ๔ ที่ ให้มี 
ความหมายถึง กากอ้อย กากน ้าตาล ด้วยนั น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจา รณาโดยค้านึงถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงาน และผู้แทนส่วนราชการ 
รวมทั งได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว  
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้ก้าหนดให้ในกรณีที่มีการน้าผลพลอยได้มารวมเพ่ือค้านวณราคาอ้อย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย ดังปรากฏ
ตามร่างมาตรา ๒/๑ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ิมขึ นใหม่ 

 อย่างไรก็ดี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั งต่อไป ทั งนี  เพื่อให้คณะกรรมาธิการวสิามญัฯ ได้พิจารณา
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯ ในร่างมาตรา ๒/๑ อีกครั ง  



๓๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ต่อมา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อาศัยอ้านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐๓ วรรคสาม ที่ก้าหนดว่า คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตราขึ นใหม่หรือตัดทอน 
หรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั น โดยขอแก้ไขร่างมาตรา ๒/๑  
เป็นดังนี  

 “มาตรา ๒/๑   ให้ ยกเลิกบทนิยามค้ าว่า  “น ้ าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้ ”  
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

 ““น ้าตาลทราย” หมายความว่า น ้าตาลไม่ว่าจะอยู่ ในรูปใดที่ผลิตได้จากอ้อยและ 
ให้หมายความรวมถึงน ้าอ้อยซึ่งได้จากการหีบอ้อยในกระบวนการผลิตของโรงงาน และน ้าอ้อย  
ซึ่งเคี่ยวเป็นน ้าเชื่อมหรือรูปอื่นไม่ว่าจะใช้ในการผลิตน ้าตาลทรายหรือไม่ และในกรณีที่มีการน้าผลพลอยได้ 
มารวมเพื่อค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ให้หมายความรวมถึง
ผลพลอยได้ด้วย 

 “ผลพลอยได้ ”  หมายความว่า กากอ้อย กากน ้ าตาล และให้หมายความรวมถึ ง 
ผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากการผลิตน ้าตาลทรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ  
ตามที่ได้มีการแก้ไขตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐ วรรคสาม 

(มาตรา ๒/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๓) 

๒.๒.๒ ร่างมาตรา ๒/๒ แก้ไขบทนิยามค้าว่า "โรงงาน" ในมาตรา ๔ คณะกรรมาธิการ
เพ่ิมขึ นใหม่  

คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๒/๒ ให้ยกเลิกบทนิยามค้าว่า “โรงงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อย 

และน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน  

                                        
๓ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐ ก้าหนดว่า  

“ข้อ ๑๒๐  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ สภาจะให้คณะกรรมาธิการสามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท้าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ  
โดยมีจ้านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 

คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ นใหม่หรือตั ดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั น” 



๓๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

““โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งผลิตน ้าตาลทราย  
เว้นแต่เป็นโรงงานซึ่งผลิตน ้าตาลทรายประเภท วิธีการผลิตและก้าลังการผลิต ตามที่ก้าหนด 
ในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตน ้าตาลทรายด้วย” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการ 
(มาตรา ๒/๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๔) 

๒.๒.๓ ร่างมาตรา ๒/๓ แก้ไขมาตรา ๖ และมาตรา ๗  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่  
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๒/๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ

น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“มาตรา ๖ เพ่ือรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษา

ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่าย และให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและ
ผู้บริโภค การจัดระบบการบริหารจัดการ รวมทั งการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายอ้อยและ
น ้าตาลทราย ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ถือว่าบรรดากรรมการ 
อนุกรรมการและคณ ะท้ างานตามพระราชบัญ ญั ติ นี  และลูกจ้ างที่ จ้ างโดยใช้ เงินกองทุน 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติหรือคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุ จริต ในภาครั ฐมี มติ ว่ า  กรรมการ อนุ ก รรมการ หรือคณ ะท้ างาน  
ตามพระราชบัญญัตินี  หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้รัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั ง  
ส้าหรับกรณีของกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส้าหรับกรณีอื่น  
สั่งให้ผู้นั นพ้นจากต้าแหน่ง และในกรณีการกระท้าของผู้นั นเป็นความผิดอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต 
ในภาครัฐด้าเนินการต่อไปตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต แล้วแต่กรณี” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ  
(มาตรา ๒/๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๕) 



๓๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๔ ร่างมาตรา ๒/๔ แก้ไขมาตรา ๑๑  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๒/๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  

พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“มาตรา ๑๑ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีสัญชาตไิทย และไม่มีลักษณะตอ้งห้าม 

ดังต่อไปนี  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสามปี หรือเป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๔ ) เคยถูกถอดถอนออกจากต้าแหน่ งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๕ ) เป็นผู้ด้ ารงต้ าแหน่ งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร่อ้อยโดยต้อง

ค้านึงถึงสัดส่วนของปริมาณอ้อยของสมาชิกของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เป็นกรรมการ  กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 

ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงานหรือลูกจ้าง
ของโรงงานซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงาน และต้องค้านึงถึงสัดส่วนตามก้าลังผลิตของสมาชิก
ของสมาคมโรงงาน 

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก้าหนด” 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ขอสงวนความเหน็ โดยขอให้ตัดมาตรา ๑๑ (๒) ออกทั งอนุมาตรา 
โดยผู้ขอสงวนความเห็นได้อภิปรายเหตุผลประกอบการสงวนความเห็นว่า เนื่องจาก  

การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานท่ีต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  



๓๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

กรณีเคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนั น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ต่อบุคคลอันเป็นการขัดหลักการสากลตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ จึงเห็นควรตัด
อนุมาตรา (๒) ของมาตรา ๑๑ ออก  

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี แจง ดังนี  
การก้าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานท่ีต้องไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม กรณีเคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปี หรือเป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนั น ไม่ถือเป็น 
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นการขัดหลักการสากลตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ 
แต่อย่างใด และการก้าหนดอนุมาตรานี ไว้ เนื่องจากยังคงมีความจ้าเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มี 
ความน่าเชื่อถือเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งก็มิได้ก้าหนดเป็นบทบังคับตลอดไป โดยมีเงื่อนเวลาก้าหนดว่า 
เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี จึงเห็นควรคงไว้ตามร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ 
(มาตรา ๒/๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๖) 

๒.๒.๕ ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๔ วรรคสี่ มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไข เป็นดังนี  
“มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ

น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  
“ในกรณีที่ไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนชาวไร้อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมี

แต่ไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ ซึ่งต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน 
อย่างน้อยฝา่ยละหนึ่งคน เว้นแต่มีกรรมการรวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทั งหมด” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ 
(มาตรา ๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๗) 

 
 
 
 



๓๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๖ ร่างมาตรา ๔/๑ แก้ไขมาตรา ๑๗ (๑)  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๔/๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาล

ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“(๑) ก้าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บท การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลทรายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๔/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๙) 

๒.๒.๗ ร่างมาตรา ๕/๑ แก้ไขมาตรา ๑๗ (๒๔) คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่  
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๕/๑ ให้ยกเลิกความใน (๒๔) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 

พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“(๒๔) ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 

และเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายและวิธีการช้าระค่าธรรมเนียม ตลอดจน
อัตราค่าบ้ารุงและวิธีการช้าระค่าบ้ารุงสถาบันชาวไร่อ้อย” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๕/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๑) 

๒.๒.๘ ร่างมาตรา ๕/๒ แก้ไขมาตรา ๑๗ (๒๘) คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่  
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๕/๒ ให้ยกเลิกความใน (๒๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 

พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“(๒๘) ก้าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ คณะอนุกรรมการและคณะท้างานนอกจาก

คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย” 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ส้าหรับการก้าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน

นอกจากคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย นั น เป็นการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบหรือประกาศที่



๓๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ก้าหนดเป็นการเฉพาะหรือเป็นระเบียบหรือประกาศกลาง ทั งนี  มีข้อสังเกตว่า คณะท้างานควรจะมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเทียบเคียงคณะท้างานในคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมการแล้ว 
พบว่า คณะท้างานดังกล่าวไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนหรือเบี ยประชุม แต่อย่างใด 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี แจงดังนี  
ส้าหรับการจ่ายค่าตอบแทนนั น จะจัดท้าเป็นประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

เรื่อง ก้าหนดค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ซึ่งอาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ คณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สามารถก้าหนดอัตราค่าตอบแทนการประชุมของ
คณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั งคณะอนุกรรมการและคณะท้างานได้ โดยใช้เงินงบประมาณของกองทุน
อ้อยและน ้าตาลทราย 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๕/๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๒) 

๒.๒.๙ ร่างมาตรา ๕/๓ แก้ไขมาตรา ๑๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ คณะกรรมาธิการ
เพ่ิมขึ นใหม่  

คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๕/๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  ของมาตรา ๑๗  

แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“การก้ าหนดตาม (๑ ) (๑๔) (๑๕ ) (๑๔) (๒ o) (๒๕) (๒๘) และ (๓๐) ต้องได้ รับ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
การก้าหนดตาม (๒) (๔) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) และ 

(๒๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
การก้าหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 

(๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒o) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) และ (๓๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา" 
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  (มาตรา ๕/๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๓) 
 
 



๓๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๐ ร่างมาตรา ๗ แก้ไขมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี  
“มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ วรรคสี่ของมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕  

แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“มาตรา ๒๓ ให้จัดตั งกองทุนขึ นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย”  

มีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้มีส้านักงานอยู่ในกรุง เทพมหานครหรือปริมณฑลโดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี  

(๑) สนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา วิจัย และพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
ให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่ออ้ย 
โรงงาน และผู้บริโภค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(๓) กระท้าการอื่นที่จ้าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน” 
มาตรา ๒๔ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร

กองทุน” ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่ งคน  ผู้แทนกระทรงการคลัง 
หนึ่งคน ผู้แทนกระทรงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนส้านักงบประมาณ
หนึ่ งคน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่ งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยสี่คน  ผู้แทนโรงงานสี่คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเสนอหนึ่งคน เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริหารกองทุ น 
เลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต้าแหน่งละหนึ่งคน 

ให้ ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร ส้ า นั ก ง าน ก อ งทุ น อ้ อ ย แ ล ะ น ้ า ต า ล ท ร าย เป็ น เล ข า นุ ก า ร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

กรรมก ารต าม วรรค ห นึ่ ง  ต้ อ ง ไม่ ด้ า ร งต้ าแห น่ งก รรม ก ารห รื อ อนุ ก รรม ก าร 
ในคณะกรรมการอื่นใดซึ่งตั งขึ นตามพระราชบัญญัตินี  

ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี  
(๑) ให้ค้าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องตามมาตรา ๑๗ (๒๗) 
(๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๐ 
(๓) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่าย 



๓๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก้าหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๖) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
การก้าหนดตาม (๒) และ (๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ให้น้ามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
คณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน

คณะกรมการบริหารกองทุน ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน 
ตามอัตราส่วนที่ก้าหนดไว้ตามมาตรา ๒๔” 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ตามร่างมาตรา ๒๓ ที่ก้าหนดให้จัดตั ง “กองทุนอ้อยและน ้ าตาลทราย” มีฐานะเป็น 

นิติบุคคล และให้มีส้านักงานอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล นั น มีข้อสังเกตว่า เหตุใดไม่ก้าหนด 
เปิดกว้างให้สามารถตั งอยู่ในแห่งอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลได้ นอกจากนี  ควรจะมี
ส้านักงานสาขาตั งให้ครอบคลุมพื นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชอ้อยด้วย 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี แจงดังนี  
ส้าหรับการก้าหนดให้มีส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ

ปริมณฑล นั น เนื่องจากเดิมส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ปัจจุบันก็มีการเช่าอาคารที่ท้าการภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม ทั งนี  ก็เพ่ือสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประเด็นการจัดตั งส้านักงานสาขานั น ปัจจุบันมีส้านักงาน
ให้บริการเกี่ยวกับกองทุนอ้อยและน ้าตาลอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์อ้อยและ
น ้าตาลทรายอย่างครอบคลุมทั่วทุกพื นที่  จึงเห็นควรคงไว้ตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๗ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๕) 

๒.๒.๑๑ ร่างมาตรา ๗/๑ เพิ่มมาตรา ๒๕/๑ คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ นใหม่ เป็นดังนี  
“มาตรา ๗/ ๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาล

ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๓๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

“มาตรา ๒ ๕ /๑  ให้ กองทุ นมี ส้ านั ก งาน เรี ยกว่ า  “ส้ านั ก งานกองทุ น อ้ อยและ 
น ้าตาลทราย” มีอ้านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี  

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๒) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินกองทุน 
(๓) ด้าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนและประสานงานกับส้านักงาน คณะกรรมการและ

คณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ให้มีผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเป็นผู้บังคับบัญชาลูกจ้างของ

ส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนในการบริหาร
กิจการของกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ 
รามทั งค้าสั่ง นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๗/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๖) 

๒.๒.๑๒ ร่างมาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี  
“มาตรา ๘ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตอิ้อยและ

น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบดว้ย  
(๑) ค่าธรรมเนียมเพ่ือการวิจัยและส่งเสริมการผลิต  บริหารจัดการอุตสาหกรรม 

อ้อยและน ้าตาลทราย 
(๒) เบีย้ปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕) ค่าธรรมเนียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาอตุสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลทราย 
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗ เบี ยปรบัตามมาตรา ๑๗ (๒๕) 
(๔) ดอกผลของกองทุนเงนิที่ได้รบัตามมาตรา ๕๗ 
(๕) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผูม้อบให้ดอกผลของกองทุน 
(๖) เงินกู ้
(๗) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีตกเป็นของกองทุนที่ได้รบัมาเพื่อคุม้ครองและพัฒนา 

ด้านสิง่แวดลอ้ม 



๔๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๘) เงินและทรัพย์สินที่ได้รบัจากการดา้เนนิงานของกองทุน 
(๙) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน” 
มาตรา ๒๘ ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

อ้อยและน ้ าต าลทราย และเพ่ื อการวิจัยและพัฒ นาอุ ตสาหกรรมอ้อยและน ้ าต าลทราย 
โดยค้านวณจากปริมาณอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงานและจากปริมาณน ้าตาลทรายและผลพลอยได้ที่ผลิตได้
แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด” 

มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๘ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๗) 

๒.๒.๑๓ ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขมาตรา ๔๗ ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค้าแปรญัตติ 
นายโกศล ปัทมะ และนายจิรวัฒน์ ด้าสี ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความใน

มาตรา ๔๗ เป็นดังนี  
“มาตรา ๔๗ ผู้ใดจะน้าเข้าน ้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด” 
นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๔๗ เป็นดังนี   
“มาตรา ๔๗ ผู้ใดจะน้าเข้าน ้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด” 
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย  ผู้แปรญัตติขอสงวน 
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ส้าหรับการนา้เขา้น า้ตาลทรายนั น ไม่ควรต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

เนื่องจากอาจจะขัดกับหลักการตลาดเสรีหรือขัดกับหลักการของ WTO ได้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี แจงดังนี  
ส้าหรับการก้าหนดให้การน้าเข้าน ้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนดก่อนนั น ก็เนื่องจากเพ่ือมี 
การตรวจสอบคุณภาพและการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งจะเปิดกว้างให้มี  
การน้าเข้าอย่างเสรีโดยไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการไม่ได้  และการก้าหนดไว้เช่นนี   
ไม่ขัดต่อหลักการของ WTO แต่อย่างใด จึงเห็นควรคงไว้ตามร่างที่เดิม 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี แจงแล้ว ผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติพอใจ 
(มาตรา ๑๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๑) 



๔๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๔ ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขมาตรา ๔๙ วรรคสาม มีการแก้ไข  
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี  
“มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ

น ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
“ราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้ าตาลทรายขั นต้นต้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของประมาณการรายไดท้ี่ค้านวณไดโ้ดยให้ค้านงึถงึ
ต้นทุนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายประกอบด้วย” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๒) 

๒.๒.๑๕ ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค้าแปรญัตติ 
น า ย จิ ร วั ฒ น์  ด้ า สี  น า งส า ว เส า ว ณิ ต  ผ่ อ ง ใส  น า ย วิ ชิ ต  จ รั ส สุ ข ส วั ส ดิ์  

และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
นายวิโรจน์ ณ ระนอง และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไข

เพิ่มเติมความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง เป็นดังนี  
“มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย

ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้น าส่วนต่าง
ที่เกิดขึ้นไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดู 
การผลิตปีถัดไปให้กองทุนน้าเงินตามมาตรา ๒๗ ยกเว้น (๑) (๒) และ (๗) มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงงาน
เท่ากับส่วนต่างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

นายวี ระศั กดิ์   ขวัญ เมื อง ขอสงวนความเห็ น  โดยขอให้ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มความ 
ในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง เป็นดังนี  

“มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้น าส่วน
ต่างที่เกิดขึ้นไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดู 



๔๒ 
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การผลิตปีถัดไปให้กองทุนน้าเงินตามมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และ (๖) มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับ
ส่วนต่างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ขอสงวนความเห็น  โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕๖  
วรรคหนึ่ง เป็นดังนี  

“มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้น าส่วน
ต่างที่เกิดขึ้นไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดู 
การผลิตปีถัดไปมาประกอบจัดท้างบประมาณรายได้ของเกษตรกรเพ่ือประกอบการค้านวณส่วนต่าง  
ในโครงการประกันรายได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

นายเกียรติ  สิทธีอมร  ขอแปรญัตติ แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง เป็นดังนี  
“มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย

ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้น้า 
ส่วนต่างที่เกิดขึ นมาประกอบจัดท้างบประมาณรายได้ของเกษตรกรเพ่ือประกอบการค้านวณส่วนต่าง 
ในโครงการประกันรายได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด” 

กรรมาธิการวิสามัญฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายโดยสรุปดังนี  
เกี่ ยวกับการชด เชยให้ แก่ โรงงานนั น  ก้ าหนดให้ ในกรณี ที่ ราคาอ้อยขั นสุดท้ าย 

และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นให้กองทุนน้าเงินตามมาตรา ๒๗ กล่าวคือ เงินกองทุน ยกเว้น 
(๑) (๒) และ (๗) กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับมา 
เพ่ือคุ้มครองและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งเงินกองทุนที่จะน้ามาใช้ได้ ได้แก่ เบี ยปรับ 
ตามมาตรา ๑๗ (๒๕) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗ ดอกผลของกองทนุ เงินกู้ เงินและทรัพย์สินที่ไดร้ับจาก
การด้าเนินงานของกองทุน และเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี แจงสรุปดังนี   
ส้ าห รับ การชด เชยให้ แก่ โรงงานนั น  ก้ าหนด ให้ ในกรณี ที่ ร าคาอ้ อยขั น สุ ดท้ าย 

และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทน



๔๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

การผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นให้กองทุนน้าเงินตามมาตรา ๒๗ กล่าวคือ เงินกองทุน 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ค่าธรรมเนียมเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และเงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗ มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงงาน
เท่ากับส่วนต่างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด ทั งนี  ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกภาคส่วน  

มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๓) 

๒.๒.๑๖ ร่างมาตรา ๑๔/๑ แก้ไขมาตรา ๕๗ คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อาศัยอ้านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐ วรรคสาม ที่ก้าหนดว่า คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตราขึ นใหม่หรือตัดทอนหรือ
แก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั น โดยขอแก้ไขร่างมาตรา ๑๔/๑  
เป็นดังนี  

“มาตรา ๑๔/๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทรายพ.ศ. 
๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นให้โรงงาน
น้าส่งเงินเข้ากองทุนจากรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก้าหนด 

เมื่อโรงงานน้าส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีเงินเหลือที่โรงงานจะต้องช้าระ  
ค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ให้โรงงานจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยโดยค้านึงถึง 
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ปลูกอ้อยโดยตรง ซึ่งหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องแจ้งชื่อชาวไร่อ้อยตามจ้านวนไร่และ
จ้านวนตันอ้อยต่อโรงงาน”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ ตามที่
ได้มีการแก้ไขตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐ วรรคสาม 

(มาตรา ๑๔/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๔) 
 
 



๔๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๗ ร่างมาตรา ๑๔/๒ แก้ไขมาตรา ๖๑ (๑) คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่ 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค้าแปรญัตติ 
นายไชยา พรหมา ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๖๑ เป็นดังนี  
“มาตรา ๖๑ ให้มีส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีอ้านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี  
(๑) เสนอยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ

น ้าตาลทรายต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้การบริหารจัดการอ้อยและน ้าตาลทรายเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้  
ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแนะแนะทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายอย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ 

(๓) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  
(๔) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย การใช้และ 

การจ้าหน่าย น ้าตาลทราย 
(๕) จัดท้าแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าตาลทราย แผนการผลิตน ้าตาลทราย

เพื่อใชบ้ริโภคในราชอาณาจักรและส่งออกเสนอคณะกรรมการ 
(๖) รับจดทะเบียนชาวไรอ่้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย สถาบันชาวไร่อ้อย และสมาคมโรงงาน 
(๗) จัดท้าทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย 
(๘) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๙) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน ้าตาลทราย 
(๑๐) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้และการจ้าหน่ายอ้อยและน ้าตาลทราย 

ตลอดจนภาวการณ์ตลาดของน ้าตาลทรายทั งในและนอกราชอาณาจักร 
(๑๑) ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรงพาณิชย์ และส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  
(๑๒) ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๓) กระท้ากิจการอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี มอบหมาย 



๔๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ความ ใน วรรคห นึ่ ง  ไม่ เป็ น ก ารตั ด อ้ าน าจห น้ าที่ ข อ งก ระท รวงอุ ต สาห ก รรม  
แต่การด้าเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสอดคล้องกับข้อก้าหนดหรือระเบียบของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

ในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส้านักงานจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนดก็ได้” 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายโดยสรุปดังนี  
ก้าหนดให้มีส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยไม่เป็นการตัดอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่การด้าเนินการของกระทรวง
อุตสาหกรรมต้องสอดคล้องกับข้อก้าหนดหรือระเบียบของคณะกรรมการ ทั งนี  เนื่องจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั งทางด้านบุคลากรและงบประมาณ เช่น  
การจดทะเบียนชาวไร่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่มากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรม  

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี แจงสรุปดังนี   
ส้าหรับพืชอ้อยนั น มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลจ้านวน ๓ หน่วยด้วยกัน 

กล่าวคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิ ชย์ ดังนั น  
เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงหลักที่ดูแลระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ส่วนการดูแลด้านผลิต
ขั นต้น เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แปรรูปขั นสูง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์จะดูแลรับผิดชอบด้านการตลาด ดังนั น พืชอ้อยจึงควรอยู่ใน  
ความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจะเหมาะสมที่สุดตามบริบทในปัจจุบันนี  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ  
(มาตรา ๑๔/๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๕) 

๒.๒.๑๘ ร่างมาตรา ๑๔/๓ เพิ่มมาตรา ๖๑ (๑/๑) คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่  
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ  

(มาตรา ๑๔/๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๖) 

๒.๒.๑๙ ร่างมาตรา ๑๔/๔  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ นใหม่  
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ นใหม่ของคณะกรรมาธิการฯ 

(มาตรา ๑๔/๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๗) 

 



๔๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑๔. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจรุะเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั งที ่๖ (สมัยสามัญประจา้ปีครั งทีห่นึง่)  
วันพุธที ่๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://bit.ly/3tRrP2p 

 

๑๕. บันทึกการประชุม ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั งที ่๑ (สมัยสามัญประจา้ปีครั งทีห่นึง่)  
วันพุธที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10283&mid=4386 

 

๑๖. บันทึกการประชุม ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั งที ่๖ (สมัยสามัญประจา้ปีครั งทีห่นึง่)  
วันพุธที ่๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10331&mid=4393 

 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม๔ 

         มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมตใินวาระทีส่ามเหน็ชอบกับร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่ เห็นชอบด้วย ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

 
                                        

๔ สามารถสืบค้นบันทึกการออกเสียงลงคะแนนผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม ได้จากเว็บไซต์  
E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาการ ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th 
/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑๗  ในหน้าที่ ๔๘ 



๔๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เริ่มตั งแต่ หลักการ  

เหตุผล ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค้าปรารภ แล้วพิจารณาตามล้าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า  
ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี  

๔ .๑  คณ ะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญ ได้ มี ก ารแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม เนื อห าและถ้ อยค้ า ใน 
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการไว้ทั งหมดจ้านวน ๘ ฉบับ โดยเพ่ิมเติมบทนิยาม
ค้าว่า "น ้าตาลทราย" และ "โรงงาน" (มาตรา ๒/๑ และ มาตรา ๒/๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔)  
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (มาตรา ๒/๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ และมาตรา ๗) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน (มาตรา ๒/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการจัดตั งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย แก้ไขเพ่ิมเติม องค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน และแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา ๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับส้านักงานกองทุนอ้อยและ
น ้าตาลทราย (มาตรา ๗/๑ เพ่ิมมาตรา ๒๕/๑) แก้ไขเพ่ิมเติมการช้าระค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย (มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดให้
โรงงานน้าเงินส่งเข้ากองทุน (มาตรา ๑๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
อ้านาจหน้าที่ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (มาตรา ๑๔/๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๖๑ (๑) มาตรา ๑๔/๓ เพ่ิมมาตรา ๖๑ (๑/๑)) และก้าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 
ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับยังคงอยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
(มาตรา ๑๔/๔) ทั งนี  การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่สภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับหลักการไว้ 

๔.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเขียนเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรี มีขอบเขตไม่คลอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปการค้าและ 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ น ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุง  
การด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน ้าตาลทราย เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์



๔๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่าย และให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ น รวมทั งปรับปรุงกลไก 
ในการก้าหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็ง
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั น ในการเขียนเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติควรเขียนเนื อหา  
ให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศอย่างแท้จริง 

๔.๓ หากมีการโอนให้ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายไปสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเห็นว่าพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย
ฉบับนี ออกแบบมาเพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ 
ควบคุมดูแลอยู่แล้วและการโอนส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายต้องพิจารณาเรื่องอ้านาจ
หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ทั งนี  ควรขอความเห็นจากส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๓ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง
และส่งให้คณะรัฐมนตรีด้าเนินการตามข้อสังเกตต่อไป 
  

๑๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั งที่ ๖  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10332&mid=4393  

 
๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว 

๕.๑ ตามมาตรา ๓ ท่ีให้ยกเลิกบทนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” 
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และก้าหนดบทนิยามค้าว่า  
“น ้าตาลทราย” และ “ผลพลอยได้” ใหม่ โดยเมื่อพิจารณาในบทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้”  
ซึ่งหมายความว่า กากอ้อย กากน ้าตาล และให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากการผลิต
น ้าตาลทรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนดนั น กรณีจะมีความหมายรวมถึงตะกอน



๔๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หม้อกรอง ซึ่งเป็นส่วนกากที่ได้จากหม้อกรองหลังจากการตกตะกอนน ้าอ้อยด้วยสารเคมี เช่น ปูนขาว
แล้วกรองแยกเอาน ้าอ้อยที่ใสไปเคี่ยวเพื่อผลิตน ้าตาลทรายต่อไปด้วย หรือไม่  

๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย  (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... มาตรา ๒๔  
แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕๗ ที่ก้าหนดให้เมื่อโรงงานน้าส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว หากมีเงินเหลือ 
ที่โรงงานจะต้องช้าระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ให้โรงงานจ่ายให้กับ 
ชาวไร่อ้อยโดยค้านึงถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปลูกอ้อยโดยตรง ซึ่งหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องแจ้งชื่อ 
ชาวไร่อ้อยตามจ้านวนไร่และจ้านวนตันอ้อยต่อโรงงานนั น เห็นว่า เป็นบทบัญญัติที่มิได้มีผลเชิงบังคับ 
ดังนั น โรงงานอาจจะจ่ายเงินให้แก่ชาวไร่อ้อยโดยตรง หรือไม่ ก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั น ก็จะไม่เป็นไป  
ตามเจตนารมณ์ของการจัดท้ากฎหมายให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย  

๕.๓ โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงเพ่ิมบทบัญญัติขึ นใหม่  
ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างของการบริหารจัดการ อาทิ การจัดตั งส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
(ร่างมาตรา ๑๖ เพ่ิมมาตรา ๒๕/๑) ซึ่งจ้าเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบการบริหารทั งบุคลากรและ
งบประมาณ แต่ปรากฏว่า บทเฉพาะกาลมิได้มีการก้าหนดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการจัดตั งส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย แต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาวันบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี   
ที่ก้าหนดให้มีผลใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีข้อสังเกตว่า จะมี  
ความพร้อมในการจัดตั งส้านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย หรือไม่ ประการใด 

 
_____________________ 



 

๕๐ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

  
พระราชบัญญัติ 

อ้อยและน ้าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เป็นปีท่ี ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน ้าตาลทราย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี  
 

 

                                                           

 ๑สามารถสืบค้นพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้จากเว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www. krisdika.go.th)  



 

๕๑ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
 
 
 มาตรา ๒๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
  
 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  
 ฯลฯ     ฯลฯ 
 “น ้าตาลทราย” หมายความว่า น ้าตาลท่ีผลิตได้จากอ้อย และหมายความรวมถึงน ้าอ้อย 
ซ่ึงเคี่ยวเป็นน ้าเชื่อมหรือรูปอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน ้าตาลทรายและในกรณีท่ีมีการน้าผลพลอยได้มารวม
เพื่อค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ให้หมายความรวมถึง 
ผลพลอยได้ด้วย 
 “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากน ้าตาล และหมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดท่ีได้จาก
การผลิตน ้าตาลทราย 
 ฯลฯ      ฯลฯ 
 
 
 “โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซ่ึงผลิตน ้าตาลทราย  
เว้นแต่เป็นโรงงานซ่ึงผลิตน ้าตาลทรายประเภทหรือปริมาณท่ีไม่เกินจ้านวนท่ีก้าหนด 
ในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ตั งและประกอบกิจการโรงงานผลิต 
น ้าตาลทรายด้วย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           

 
๒

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๐๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ 



 

๕๒ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 มาตรา ๖  เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงาน 
และผู้บริโภค การจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ้าหน่ายอ้อยและน ้าตาลทราย ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  
  มาตรา ๗  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้ถือว่าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี  และลูกจ้างที่จ้าง 
โดยใช้เงินกองทุน เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการมีมติว่า กรรมการ อนุกรรมการหรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึง ผู้ใดทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบให้รัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั งส้าหรับกรณีของกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมส้าหรับกรณีอื่น สั่งให้ผู้นั นพ้นจากต้าแหน่ง และในกรณีการกระท้าของ 
ผู้นั นเป็นความผิดอาญาด้วย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการด้าเนินการต่อไปตามอ้านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
 
 
 
 มาตรา ๑๑  ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี  
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

๕๓ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๓) ไม่เคยได้รับโทษโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิด 
ท่ีได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 (๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือด้ารงต้าแหน่งในทางการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
 
 

 ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร่อ้อยโดยต้อง
ค้านึงถึงสัดส่วนของปริมาณอ้อยของสมาชิกของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 
 ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ
จากสมาคมโรงงานและต้องค้านึงถึงสัดส่วนตามก้าลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน 

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรีก้าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั งหรือเสนอบุคคลอื่นเป็น
กรรมการแทน แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้าและให้ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการแทนอยู่ในต้าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ในระหว่างท่ียังไม่มีการเสนอกรรมการแทนดังกล่าวตามวรรคหน่ึง ถ้ามีความจ้าเป็นต้องมี
กรรมการแทนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีแต่งตั งผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เป็นกรรมการ 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

๕๔ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 เมื่อได้มีกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั งตามวรรคสอง 
พ้นจากต้าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการ 
คนท่ีหน่ึงรักษาการแทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้รองประธานกรรมการคนท่ีสองรักษาการแทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ทั งสองคนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้เลขานุการเรียกประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 
เป็นผู้รักษาการแทนประธานกรรมการ 

 
 

 มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี  
 (๑) ก้าหนดแผนการปลูกและผลิตอ้อยและการผลิตน ้าตาลทราย 
 (๒) ก้าหนดท้องท่ีท่ีเหมาะสมส้าหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย 
 (๓) ก้าหนดพันธุ์อ้อยท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยในท้องที่ 
ท่ีคณะกรรมการก้าหนดตาม (๒) 
 (๔) ก้าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนและการรับ 
จดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 
 (๕) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  
และเพิกถอนการจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 
 (๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด้าเนินการของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 (๗) ก้าหนดปริมาณอ้อยท่ีให้ชาวไร่อ้อยผลิตซ่ึงต้องค้านึงถึงพื นท่ีปลูกอ้อยท่ีจดทะเบียนไว้ตาม 
(๕) และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามปีท่ีผ่านมา 
 (๘) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสรรปริมาณอ้อยให้แก่โรงงาน 
 (๙) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกอ้อย รวมทั งการป้องกันควบคุมและ 
การปราบศัตรูอ้อย 
 (๑๐) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน และการตรวจสอบคุณภาพอ้อย 
 (๑๑) ก้าหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน ้าตาลทราย อัตราการหีบอ้อยปกติต่อวันของแต่ละ
โรงงานและวันสิ นสุดการหีบอ้อยผลิตน ้าตาลทราย 
 (๑๒) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 
 (๑๓) ก้าหนดชนิด คุณภาพ และปริมาณน ้าตาลทรายท่ีให้โรงงานผลิต 
 (๑๔) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการอ้อยหรือน ้าตาลทรายส่วนท่ีผลิตเกินจากปริมาณที่
คณะกรรมการก้าหนดตาม (๗) หรือ (๑๓) 
 (๑๕) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการด้าเนินการกับโรงงานท่ีผลิตน ้าตาลทรายไม่ครบตามปริมาณท่ี
คณะกรรมการก้าหนดตาม (๑๓) 
 (๑๖) ก้าหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน ้าตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพท่ีคณะกรรมการ
ก้าหนดตาม (๑๓) 
 (๑๗) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บรักษา การส้ารวจ 
การขนย้าย การส่งมอบน ้าตาลทราย และผลพลอยได้ 
 (๑๘) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภค 
ในราชอาณาจักร และก้าหนดราคาขายน ้าตาลทรายดังกล่าว 
 (๑๙) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน้าเข้าน ้าตาลทรายในกรณีท่ีเกิดความ
จ้าเป็น 
 (๒๐) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน ้าตาลทราย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะท้าให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้ส่งออก 
แต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๕๖ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 (๒๑) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค้านวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและ 
น ้าตาลทราย 
 (๒๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท้าประมาณการรายได้ การก้าหนดและ 
การช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย ซ่ึงต้องค้านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายและ
กองทุนท่ีมีอยู่ด้วย 
 (๒๓) ก้าหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยค้านึงถึงรายได้ท่ีได้
จากการขายน ้าตาลทรายและผลพลอยได้ทั งหมด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณราคาอ้อยและค่าผลิต
น ้าตาลทราย 
 (๒๔) ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย และ
วิธีการช้าระค่าธรรมเนียม ตลอดจนอัตราค่าบ้ารุงสถาบันชาวไร่อ้อย 
 (๒๕) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยเบี ยปรับและเงินรางวัลส้าหรับการน้าจับผู้ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
 (๒๖) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย  
การจ้าหน่าย การน้าเข้าและการส่งออกน ้าตาลทราย 
 (๒๗) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุน 
 (๒๘) ก้าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  นอกจากคณะกรรมการ
อ้อยและน ้าตาลทราย 
 (๒๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก้าหนดหรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๓๐) ก้าหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
 

การก้าหนดตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๕) 
(๒๖) (๒๘) และ (๓๐) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 การก้าหนดตาม (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๗) (๒๔) และ (๒๗) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 การก้าหนดตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) 
(๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) และ (๓๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

๕๗ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 

 มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการริหาร” ประกอบด้วย
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
หน่ึงคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน ผู้แทนโรงงานส่ีคน และผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และเลขานุการ ต้าแหน่งละหน่ึงคน 
 ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
 
 

 มาตรา ๒๓  ให้จัดตั งกองทุนขึ นกองทุนหน่ึงเรียกว่า “กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย” โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  
 (๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการจ้าหน่ายอ้อยและน ้าตาลทราย 
 (๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
และโรงงาน และเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน ้าตาลทรายท่ีใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค 
 (๔) กระท้าการอื่นท่ีจ้าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
 ให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายเป็นนิติบุคคลและมีส้านักงานใหญ่อยู่ท่ีส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

๕๘ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 มาตรา ๒๔  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั งคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
กองทุน” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงการคลังหน่ึงคน 
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหน่ึงคน ผู้แทนส้านักงบประมาณหน่ึงคน 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยหน่ึงคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยสามคน และผู้แทนโรงงานสามคน เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการและเลขานุการ ต้าแหน่งละหนึ่งคน 
 กรรมการตามวรรคหน่ึง ต้องไม่ด้ารงต้าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการอื่นใดซ่ึงตั งขึ นตามพระราชบัญญัตินี  
 ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 
 
 
  มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าท่ีดังต่อไปนี  
 (๑) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๓ โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 (๒) ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 (๓) ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก้าหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
 ให้น้ามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 คณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ  
ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน ตามอัตราส่วนท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา ๒๔ 
  

 

 
 

 

 
 
 



 

๕๙ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบด้วย 
 (๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย 
 (๒) เบี ยปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕) 
 (๓) เงินท่ีได้รับตามมาตรา ๕๗ 
 (๔) ดอกผลของกองทุน 
 (๕) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้ 
 (๖) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีตกเป็นของกองทุน 
 

 
 

 

 
 



 

๖๐ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

มาตรา ๒๘  ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานช้าระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อย
และน ้าตาลทรายโดยค้านวณจากปริมาณอ้อยท่ีส่งให้แก่โรงงานและจากปริมาณน ้าตาลทรายและ 
ผลพลอยได้ท่ีผลิตได้ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
 
 

 มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจ้านวนร้อยละสิบของเงินท่ีกองทุน
อ้อยและน ้าตาลทรายได้รับตามมาตรา ๕๗ ส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 
 ในกรณีจ้าเป็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงิน
ตามวรรคหน่ึงไว้เป็นการชั่วคราว หรือลดอัตราการจัดสรรลงให้ต้่ากว่าร้อยละสิบก็ได้ 
 
 
 
 
 มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการ
อ้อย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์สองคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หน่ึงคน ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรมหน่ึงคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยหกคน และผู้แทนโรงงานส่ีคน  
เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการอ้อยเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และเลขานุการต้าแหน่งละหน่ึงคน 
 ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

๖๑ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

 มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการแต่งตั งกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการน ้าตาลทราย”  
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน และผู้แทนโรงงานห้าคน เป็นกรรมการ 
 ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  และมาตรา ๓๒ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 

 มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าน ้าตาลทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด 
 
 
 
 มาตรา ๔๙  ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน ้าตาลทราย ให้คณะกรรมการบริหารจัดท้าประมาณการ
รายได้จากการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายท่ีจะผลิตในฤดูนั น เพื่อก้าหนดราคาอ้อยขั นต้น 
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น 
 การจัดท้าประมาณการรายได้ การก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
 ราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น  
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ โดยให้ค้านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อย 
และน ้าตาลทรายด้วย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

๖๒ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 

 มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้กองทุน
จ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยท่ีได้รับเกิน 
 
 ในกรณีท่ีราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 
สูงกว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้โรงงานช้าระค่าอ้อย
เพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก้าหนด 

  
 
 
 
 
 มาตรา ๕๗  ให้โรงงานน้าส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจ้านวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ 
และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย   
ทั งนี  ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

๖๓ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 มาตรา ๖๑  ให้มีส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีอ้านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี  
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี  
 
 
 
 
 
 
 
 (๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน ้าตาลทราย การใช้และการ
จ้าหน่ายน ้าตาลทราย 
 (๓) จัดท้าแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน ้าตาลทราย แผนการผลิตน ้าตาลทราย
เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออกเสนอคณะกรรมการ 
 (๔) รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 
 (๕) จัดท้าทะเบียนชาวไร่อ้อยและท่ีดินท่ีใช้ในการปลูกอ้อย 
 (๖) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน ้าตาลทราย 
 (๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน ้าตาลทราย 
 (๘) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจ้าหน่ายอ้อยและน ้าตาล
ทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของน ้าตาลทรายทั งในและนอกราชอาณาจักร 
 (๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย
และคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
 (๑๐) ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
 (๑๑) กระท้ากิจการอย่างอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ  
และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี มอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ความในวรรคหน่ึง ไม่เป็นการตัดอ้านาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แต่การด้าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องสอดคล้องกับข้อก้าหนดหรือระเบียบของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
 ในการด้าเนินการตามวรรคหน่ึง ส้านักงานจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก้าหนดก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

๖๕ 

พระราชบัญญัตอิ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
  

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       พลเอก ป.  ติณสูลานนท์ 
            นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบญัญัติอ้อยและน  าตาลทราย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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Abstract 

The research aimed to compare the domestic. and international laws concerning the 

management and administration of the sugarcane and sugar industry system and analyze 
the legal problems regarding the management of the Thai sugarcane and sugar industry in 

order to draft appropriate act concerning the management development of the sugarcane 

and sugar industry system. The work was a qualitative research by combining a document 

research, an in-depth inteNiew of sixteen stakeholders and a focus group of seven legal 

experts in order to analyze the act draft after the data analysis. 

The research found ·that the law of Brazil concerning the management of the sug

arcane and sugar industry system is liberal, allowing the private sectors to monitor one 

another. In Thail~nd, Australia and South Africa, the laws concerning the management of 

the sugarcane and sugar industry were under the government supervision. In Brazil and 

South Africa, the private sectors were given freedom to sugar factory to grow sugarcane and 

sugar plant and to establish the sugar factory. In Thailand and Australia, only the sugarcane 

farmers were allowed to grow the crops. And establishment of the sugarcane factory was 

under the government supervision. 

In addition, it was found that the Sugarcane and Sugar Act 2527 B.E. remains prob

lematic in ·terms of enforcement, and additional amendments bas been applied to solve 

the problems by amending the Sugarcane and Sugar Act 2522 B.E. The research findings 

could be proposed to be the draft of the Sugarcane and Sugar Act ... 8.E .... by containing the 

core essences such as definition of sugarcar:ie, benefit sharing, authority of minister acting 

accordance with structure and duties of sugarcane and sugar committee, administration 

commission of sugarcane and sugar committee, sugarcane plantation, sugarcane farmers 

register, the principles and re.gulations on the establishment of the factory, sugar produc

tion effectiveness, principles and methods of sugar distribution within country, principles 

and regulations in price calculation and sharing the benefits. 

Keywords: Legal Development, Administration, Sugarcane and Sugar Industrial System 
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"" "=-- - .tl:lilei. ~ o.J 
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m1n'S:::vi1V11..'.j'\JflflW~ 'Vl~nil~tl'f"Sll LLa::vr~n 
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., t' ' "1 EEtlUfl:::'U1Vl1a'Vli1E.l'llE.:JE-!lf'lfl1'Sfl1'Sfl1 an 

(WTO) L'€lL'l.Jfl (APEC) fl!)Vll.J1t1'\J'S:::'1.11fll.lfl1L~W'U 

(ASEAN Community: AC) 

2.3 Af1'1!}1LLa~iLm1:::~n.QV1l.l1EJlil1.., 
do" ' !' UW L Ylfll'll'el-!!'ll1~ L 'Vll'\'Vl"11fl'l!1 '1Jfl1'S'1..'.j8'elnU1 
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J11Yu 'lh:::n1i3l!lUU~ 64/96 B~flm-s~tl\jn~ciu 
LL'l-i..:ii'~L'il1Lth1~ (Organizacao de Plantadores 

do Estado de Sao Paulo--ORPLANA) ("111w1 

"1'11>11'Ylmtl''IJVi, 2548, vrii'1 7-17) 
•I "" ...I 3.2 u'S:::L'Ylfl€!ElG'ILVl'SLae.t fl~'Vl3.J1tltfltl1 

nun1'Su~vi1'S~vim'S-s:::uu~VlaTv1n'S'Sll~tJc.iLLa::: ,, 
· tl1vi1~'Vl'S1a l~fan Sugar Industry Act 1999 

1.1.~:: Sugar Industry Amendment Act 2000 
.. '""' ., s ~ ,.., 1wui;iu1'SllWL wm=n..1uquur1m.1fl1~ ~ 'Ufl1'SLL'0-!16!1tt 

'I "''" ~ ~ • ., L 'U'l:::viu Lfln'llci..:i~1>1~1vin'l·niu1ma'Yl1J..:iL 'Wt.I 
I ... ..Jv "I ...t 

01':la..:im:inuu~1'!.l"l.la..:im'S'°'~l'l'Yla..:iat.1 ua::t v·rn 

tl 'l ~ ., .J ., .:1 !'Ii 
'S::: Lf.l'U'IJ'YJEJ'I~ Lf) E.11'll8~'VJfo<11 EILLa:::'t!l.J'l.l'WL '\J\J 

ihu11l.J 111at~mEJUL'Wfl1'S'll~V11'i..:i1u 3 tJ<j:::f11'S 

. ~El ( 1) f11'SL~~~1'i:::,,,11.:i'l!111~~'CJEJO'U1-s.:i.:i1iJ 
1;' .d .,, ..J" 

t.11i;J1~Wl':i'1'.IL'W'ClVl1"UEll"lfl"l.:ifl1'hi.:itleJatL'1:::fl1~ 

~uB'ci a L .rl1~u1'U1 "S .:i..:i1'1J 11>1 t1t11~a 'S::uu n1'S 
t df!V V () .. 

L~':i''J1\fl8''rn..:iL'WE ~'VIU'S'S'l6!JtJ(Jlf)fl.:J 2 n1'Stl':iVl1'S 

VJ~'Wa1n':i~ff.:i~u1~am~a-stuu Cane Produc-
"' 

tion Area System (3) fl1':i!il'11~U1Vl1fl'Vl'S1EJ~'U 

mdl~ Single desk System 1~affifl1.:ia~1..:im'S 
,, 

• '1 .a. II .- o 
u~vi1-s"ilV1fl1"i m-si:.iaVtEJ'cla r.sa1>1'U11PJ1a'VJ-s1mLa::: 

m"iu. tl.:iu"U(:.Jatl"i:: 1a'l.ltl (a1na afo111VJa1tl'tJYi, 

2548, ,,1iJ1 17-3 7) 

3.3 tl'S::L'Vl131UE'W~fl1L~ fl~'VllJ1EJ.yhoif 
u.:il'i'uLMEJ10t1ElV1'11'Vlfl'fil.JJ1i;i1a'llei'ILL8mrntvi' , . 
h1u'\J~uu~"11A°qJihi~ 2 uu'U ~ei n~vil.l1a ., 
tl1V11atl 1978 (Sugar Act 1978) LLa::: '°El ., 
vina~~Vl'11'Vlm511tl111na'Y111e.1tl 2000 (Sugar ., 
Industry Agreement 2000) fl!)Vll.rn.1tl1V11~tl 

1978 (Sugar Act 1978) ifo11'S:Ja11'1qi 3 tl"i~fl1"i 
""ti d.J OJ 
~El ':i:::fl1'S'Vl'Vl'lJ..:! f11'S'SEJ..:i'SUlJ11'l':i'~1\.l~l.J1fllJ ... 
J1vi1avi~1mL vi~LLtivflm 1~ (SASA) 1 ~L U\JCJ.'.jflm 
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u~ rru"U€M~u.11flu L iJ\J 1 u i;11:w~i'~1.1u91 ~n1,,,'Uvi 
A 

u.a::CJtj~1a1~n1csn1nu~ei'1~~1.1u~~ tlcs:::n15~ ., 
'1'tH ~B11i'uif CJl'lna-3titJJaT~m51lJtl1 M1" 'Vl'S1 at~ ' . 
... .., ., :'I . ., ~ ti .J ... 
l.li:Jfl'\.Nlfl'U 1.°UL u'lJfl~'liU.J1EJ LL~:: 'S~f11'S'Vla111 flltl 

~ .,..i ~ "'""' .., 0 m 'Si'l1VI 'U1'Vl'V D.:t1~11uvi1ln cnnu n1'l'n1Vl'U~ . ... 
!' , " .J.ol 

11fl1'U1m~'Vl'S1fJ111V i. 'IJU'l:::L 'YlflLL~:::Vl'U1'Vltl'IJ 1 
. u 

~1'U~tiV1na'1~V1a1V1n'S1utl1~1a'Vl'S1au 2000 

(Sugar Industry Agreement 2000) Ltl'Unl'S 
0 cJ.., q fT 
fl1mJ~Lna1n-uf1ru::m'Sl.lfl15\J'S'lr111 \. he Sugar . 

Administration Board Vl~ti SAB) Firu:::m'S1Jfl1'S 

ili'11csru1~VJG•Hu (The Sugar Appeal Tribunal) 

LLa:::flru:::ff~'S2Jn1'Sti1:::1ii111'1.:t1\J (Mill Group 

Board) rn1t-Ja~am1 (Production of Cane) 

nT~-.ij~ri'1t1vmif11cs-i·nutJ'Eiv (Supply of Cane) 

f11'S~1m~uri1BtiEJ (Payment for Cane)1111 

rl1'Yli.J(;JLLa:::LL U'1D'U'S1 EJ~rnLa:::'S1fnBtiEJ (De

termination and Distribution of Proceeds ., 
and Cane Price) LLa:::'11.111"1lJU11Jl1aVJ'S1ULL'lii'1 

u.eimm1~LLa:::m1~1V1t.l1t:1t-Jat-J~vi (South Afri

can Association and Disposal of Crop) ('11na 

'1tlM~'VlEJ1U'U-"1, 2548, VIU1 37-58) 
e.0,1.c-l,el JI 4') ' 

4. .:i1'U1'iilEJ'VILmn'IJeN 1 ~"i'iil'U ru W'Ut:M 

(2555) 1~awtJ11 1~ih,.~tJ~ut11.:ia.:ir1n-rnfl::: 
d1V .. I .J.,j Vo 'I" 

n{l'VllJ1EJ L wti 'Ylt.J.:iflml'rn 1 'VlLflEJ1"Ue>.:i'YJ1.:i1u ~~ 

t.Jv1.:iiitl-s~avifimwvi~tJ~B~riifo.:inuarn1m-sru 

~L tl~EJ'\JLL tla-.11 tfa.nn~u L'll'U L iiluu'Vl'lJ1'YlntJ.:i'Vl'U 
' 

eltJEJLLa~J1u11avi'S1t1t 'IXL ~'Unv.:i'YIU"Ut.11~ 1 vml 
' " 

L ~e>L tlt.1V1~ntJ1::: nuV11.:i fl1'SL~u 1 un1'S5'n~1 
Lai'iE.J1fl1'Y'I L ~lJU"J':::e!Y15fl1'Wfl1'Si:J~V1'eltienL~~ 

., . 
'lli'rn.J1-i '( 'N.:i1uthm~ 1 ~llL 'Ylfl 1u1atiViVlumrv 
Li~~~1111·rnt'l~1.:ii:-1~~nru'n1 VllJ~ L ~titl'S~ fo'tltl 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/67245/54859 

t ttn1'Stl111v1.~"1LL u-.1uun'l.J L'1uvm 'Vlti'1au 

(2558) 1-.ij'awu11 ww-s1'lluty~e1t1mLa~J1i;11a 
V111v w.fl.2527 iiutyvmMmnu Ll'l'S-1'1~1.:i 1urn1 

'll'iV11-s~~ms viilmnru~faa~1tim'SLL'li.:itlut-Ja 

ti "i .. .J..9 .... ~ d -3~ d 
'S::: ~V'IJ'U 'Vlii1FlqJ1. 'l.IL'SE!'1'Ul'lt:l L'Utl.:J'11fln!JVl2..11EJ 

1-ifa.11v11'U1U ii'llVIUqjqJ1iu1.:itl"i~fl1"j°IJtJ~"fl'S~ 
v 

11'1fuqitY'~e)'f.lmLa::il11)11fl'Vl'S1 tJ w. Pl.2527 
. ~ 

~1'11'S1 4 7 LLa:m11)l'S1 48 11l.J'Vl~U'S:::fl1131'1.l'eN 
v 

riru::m-s11m-st3emLa~tl11)n"1'Yl"i1~ 2 u,ju 11'1uri 
ti 

v ~ ..I 
1~mfllflru::m-s11m1t.JeE.ma::u1~1aY1'S1t1 L'ScN 
.., .. ...... .i 11 o r 

'Vlamnruo/I 11501-s 1.1.a:::L.:ieu~"lln1'StJ1'U1vna 

'Vl 11E.J LcU12.J11u-s1'1fa1ru1~m111a 1;!L"ll1JJnT~fi'1 

La~el1L~V'U(AFfA) 'Vtrl. 2551 LLa::tl1:::mP1riru~ 
v :;' d ., ' 

fl'S'Slln1'SBVEJLLa:::u1vi1a'Vl51tt ml-.1 V1amnru'1 

16m'SLLa:::L~e)'l.J 1'lln1'SU1fl1fltl11'11'1Li1m 1 'IJ'j1'1.1 

mru1~n'S.f11E.J1;!L°UVlfl1'Sfl1L&i~tl1L~V\I (AFTA) 
... -CV aJ u O t..r A I 

"II.Pl. 2551 ll,,,anm-swmnum'ltJ1L'lJ1Vl'Stl'1'1 ,, . 
tiamhma'Vl'S1E.Jff'11ij-u'~L"iltmat~'11l.iaai;ifl~a~ 

OU\l LEJU1EJ n1'Sfl1'lJ8.:Jtl'S:::'l.l1fl11tJ1LqJEJU ~-.1,r'U 
~'1fl1'Siifl1'SLLm'lJL ~1lL~lJYfi:::'S1'1fUtyty~ar;i mt.a::: 
~ 

u1maVJ'S1a w.Pl.2527 2..111'l'S1 47 LL'1:::mm1 48 
u ~ .l v f;' 

w-sei1Jvi.:i u -s~ fl1fll flru::: n 'l'Sl.lflTW mi u.t=i :::'U1vi 1a 

Vl'S1EJ 2 ui.Ju~'1nfi11 LYlm€Mi'uu1m.m1m1fl1 

tl'S~'l.l1ri11tl1L~EJu '1na a~l'11vimtiu-"1 (2548) 

1'1ciiw'U11 -s:::u'U LL D-.lD'U~atJ'S~ 1a-uuii"il(;l LL~.:i fiei 
' 

t.I f t A ~ 
fl8'1Vl'U8elEJLL~::tJ11Jl1"1'Yl'S1EJ'11ll1'SC'l'11Ell-.1UL'Y'llJ 

fi1eYBm ~CJ'l.l~L 'lJEJ~'UVltJn1'St-J~l'lt1aa 1~ ~ nTs~1l.I 
!II 

fit:i'1l~Wlf1'l l ~tlt:JE.Jllfl~ l ';i-.1'11'Wtl1~1fl l 4.Jn1'3'1'1'3'1~ 
ti Id 1 ~ 

"'t:l'lJflClJJ11'Vf€lt:JCJLLf'l:::fl'J11JVl'lTW LLVl1J~l'1£lt:l\JFlt:l 
o 1,.1 4::11~ SI II 

n1';in1'Vlt.i~~1ri1aecil.l'llt11Jlt1\J1J1mLa:::"ll1 l'l'UYJU 
4 t .a 4tV OJ cfV 

nT5t.JMJJ;J-.1 m-sa'1L~-sii m-s1-;;imrn:::'l"l~U1l.lt1aci 
" "' lv1~11'l.luq,i~tivmL'1~tl1vi1~V1'rlE.1 w.1"1. 2522 
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'f•A'')t.r.Q - ~ ~ 4 J a: I 

~lJLti?J ~ mnvi11J"i;i11ru6i'IL vmm 'WtlL V'l11\jflfl1 f11':i 

\)'~Yi1Vl~Li'.i£J'U"U1'J L~'1BCJLL"~~~'UcJ\I 'WLfiVl~" 1'lJ 
'llW~L~i:J1n'UL8n1i;1'1JB.:J".i~Utl8~'11\ilO"J".il.lelBCJ • 

"' .id I .. 'f Ii)" C' 4 u.a~u1i;i 1"'Vl':i1 Elfl a n1':iLL '\Hu'IJt.iath~ ~tl"ll'U"~l.l 
. ... . 

L~utu-s:mumn~h.1 Lilt1.:i1i11niilJ"fi1'11nm1~~\Jl . 
l 4 .q,Q.1 ~ .c:i. 

LtlVl1'1.Hl" f11'S~-!IL~'Slln1n'1vtlft~'rl~'U1"il::L 'Vfll 
., " 4:9' 1 .., 0 4 

"U'U LLm:uut1\Jla1viM'SlJtJ€JEJlLa::'U1m"'Vl'S1Elll , 
v o OJ t) v 11 ""' 'I "' •• I ' 
'IJCJ"1fl~ 'S~fltl'U911EJ9l'l.J°'l'Ufl1'St.lfl!Jl L 'U':i~Vl'Un1':i!IJ 

("llmV11vrqj) 'llt1.:iLmffi-sma.:i'Wm-sLfiu.Ua~aa~1.:i 
..., I.I ' ~ f ' I ·~ 

"il~.:i:v.:i 1J1'1.JVl'Un1'S~f'!l'l'\J1~1a'lm~th::w1~flLL"U\11>11 . ~ 

" n11th::L'Vl~lv1E1 na.:iVJ'l..lti't1cma::i.h~nft'Vl'l1E1-v::ii 
,s., .r d ,,.. ... " 

fl1'~:Vl'!JQ).11f)"lJ'lJ L lUWil1 fl9l'IJ'\'l\Jn1'l~'1\JltltlEI~~ 
.: 
"ll\J 

" " ., 
m11~afl~\lil'lm<tl'S::LUCJU151~£J vi.:iu 

1. fl1':i1~VLtl0~1'S tl1~Vift1~t;'llt.1~tl 
4W llVllV a-. 

LL tltlfl~Vl111V 'S::L'Um.J "UB\J\lfl'\.J fl1V'l'W1ffl!f1 
4 0 .......... .., .., .:i d 

'WSVfl11\J'1~lel"lltl-3¥l1fl tl'l..l'Vln fl111JL 'Vl\Jfl ru:: 

m1iim-snqi;.~m vi111 VJii.:i~tJ ';i1EM1'Wm':i1~a 

'\J'V11"1112.J uuVinm1tlw~ll 'S1EJ\11'1Jn1'SU':i:'llll 

LEn'11'jU':i:flEtJn1'SUi~"ll2.J fl1'jal.J3J'U1 L iJ'l.Jir!'l.J • 
LE0'11'j~1.UL tl'U'li'E~at 'Ufl111,YmEfl&11'S fl1'j . u ~ "ll ct. d 

"r'I ~'U1 n~'l-11.11 tJ L~ El1 fl'\.J fl1 'Stl'SVl1'S'OJVIn1 'j'j::'\.JtJ 

v t' - ' E(J}a1V!O'S'S2.Jt1EtlU'1~'lJ1~1fl'Vl'S1EJ "JL~'S1~VI 
1 

.!I " • ., 
L'UEV11Ua:~a1V1lJ'1~V12.J1~Vi~'llE'1,tl~'1U'1:: 

~'11':iru1LMa1nuR11lJL ~ci_, (reliability) LLfl~ 
l"J11).J(J}'j'1 (validity) 'll~WUtJ~fl~~lil'11LL lJfltJEm.n 

1~vql'1muum-si~an!)Vll.l1EJ (legal research) 
.,; " ::;f 'I .I <I .!/ 
Vl'1~tt\E'1r1f1"1 ~ 'Wu'S~L~\JL 'Utl'Vl1'11'S::'lJE'1 fl!)VllnEJ 

fl1'S~r1111l O~Vl"1tl bL'1~ ffl'SL '\flm.JL Vi t:J'\.Jn!]Vil.11 El 

L ~ t1'11 ~.mvilv!\111 Hf nun 1 "S'IJ ~ m "J,r \il m -s 'l~ 'U'U 
... 

til>l~1'lMl':i'ilJBE tJLL'1:ftJ1i;J1f!Vl'i1a1 uU'1"ilU\J . . 

https://so05.tci-thaijo.org/index.pl')p/phdssj/article/view/67245/54859 

- @~ -

2. fl1'l~1Jfl1'1!foJLL 'll'\.JL'11~fin (in-depth 

interview) b tJu15m'SLthfi1'\J'S12.J'ff El.lfl 1tiVlrt~ 
\I 

~tiv~1~nu~1~1,ra~1~u~R1a~itu~1u1~auuu 
d~a.:im-sLLa1.:ivnf&i11J1EtJ-Uei..::iiltyV11'Vl1~n!JV1l.!1v 
Lm~nT~u-i~'UL-iln!JV1lJ1m~a1nunT~wY11'l.nm'S · 
~ ~ ., 

U'S~11~~n1'S'S~UU~~~1~fl'l"S~E~~u~~ 
!' II' II ,.d I a l.,.qtJ 

'1..11(JI1t'l'Vl'S1 El Vl 8'1 fl1 'S 'UDlJ~'Vl Lbl.J'l.J tl1£ll.lfl fl"\191€1\1 

i!tlil~"~u6-s~vi-J1.:1~1~anum l1'1i'ti11a f\l.:ii»eH ..... v v ~ 

mfliam1«l.Jfl1"clru L "r'l'S1:m1'S~11n1~runm.1lJ 

~i;iV1~u ~«l.lf\1"clruiJ1emae6u1ei"Umt:Jri11lJ· • v 

,,,~tic&'nmiJri1mlJL ~" L~u~vit'iantiL ~fl 1 ~~tflau 
L-&'11'1\'J?Jth::'1.:ifiotl'?JL'1'U ·th~'lf1mvtl-titu01~LntJ 

' 
'l1u'l1lJ-llt12Jaai1111i;wL~1::~nii-.51'1J1u 4 n~11 

~a ntjll111rrri n~l.l'tf11Hel't1t1 n~l.lh.:i.:i1u LLa:: 

tl'n1"1j1m'l Lvt~.vf L~enn1"'1'1.Jflnri:.Jtl~:::'lf1~1~1ii , , 
nrimL 'lfl L w~1~L ll'Wmfai~ihbu1v1L~EJ 1 'IJ-s::uu , , ~ 

f.' :: t I .,j.J 
€lvi~1'Vln'j'jlJtltJEJU.a~u1~1avr11a ~1'1.Jfl~lJVJ~ . . 
L uunf11Jvflllli'uernn1::VJmnm::uuvi~EJ L tlui!n • ... .J... ., ..I ..I .., 
1'tl1fl1Wl2.Jfl112.Jif\11lJL'liEJ1'tl1qJLfleJ1flUfl1'l ., 

Jlllt. v SI • o 
u-s'Vl1'S,-ivim11~uun~vil.l1avcivLLa:::u1~1avr'i1a 

I .d'IVO ,. #' 

3. n1'Sf1\J\'l'IJ1fl£l2.l Ll.Jtl ~?JVJ101'S1Lf'l11~VI 
11 fV ' Cf ._, 

'll€l2JCl'11 fl LCJ m'l1'lLLa~ fl1 'Sal.I fl1'1;fiJL ~1:::ft fl i;M 

mh1.u'1.:i~'IJLLG\'1 m~a1v!\~\il'Vl1LU'U~1.:i~~")::'l1'il 
~ 

" uty~BBmLa:ihmaYJ"S1a YI.Pl ... 1i;mm"l~1.:i 

n!JV11m11~rhil.:ii1.:i i:ltyV11n{)V1lJ1v uty'Vl1m1 

....... 1" ..i ... !'1" 1 'lNflU '1lfl~Vlll1EJ'Yl1Lfl11::'Vl ~Vl LL 'l.J1'Vl1~ tJO'"J'j 

EJ n ~1.:i fl{)Vll.11EJl?l1l.l'VI~ n n 11'U a-:i fl ru: n 'S'S:.J m-a 

nq"cl~f)1 ti;imlJ'V'l1:: E~1~~~1~A1U-1n'lfl111l 
v tv u SI 

L viln:::m.i Yli.J'1l.Jf.l nu1::uu~~'11V1m"S11e:ia ei 
1;' .d ""., ., 3,,. LL'1:::'U1i;i1 fl 'YI 'S1 El L lJ t.l .:J\11 fl f\111WJU'U 'U \JlJ 

1Vlq'l.h~~'1riJ. \Jfn':iE.Jfl~1'1fl~VllJ1EJ~L 'Vlll1~'1l.JtlU 
fl1':i~~\J1fl1'j\J~Vl1'l~ttlfl1':i':i::'\.J'UtJVlG'l1'\.1fl'j'jlJ 

' 
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" S'BaLLm~U1i;i1aVJ'S1f.J ~.:i'11L\J'\J~€M L ~ej'ijrl'l1lloS 
" " "..i 'I ... 

~L"l!V'l'lJ'1 Ey L '1.Jfl!]'Vl3..11V11Vl1'll\J'Vl1~ L(il'S'l!}~fl'1LL'1~ 

m -s'i1-3fl!J'Vll.11m.n1 \1'1i;i'1UVl'tl1 ntjll (focus 

) "" 1 '!:.'j ,,,, d OI I ..i ... 
group L'Yrn 'Vlt~"lltl"1'1Lna1nt1-s1.:in{)V1ll1E.JYli;J 

~i:i~u.ri~11-s.:i~1ll"il~tl'l~"1.:il"lm1fin~1 LLa~'li'ei11a 
, 'ill • ..., 

itlv1"U1 nm'St'11.J'Vl'U1 n~1J~-3 lv1m,,1 nnT:it1iitl'S1a 

1J1LLm'tJL ~lJL&11d1'3U.m'tJL ~11L~llVf)~'S1"UUEyEy~ 
" II o 

tlCJEJLLa~lJ11'11~n.'l'S1f.J W.rl .•.. 

atuf..Ja0111ia 
1. n1'H tl~tJ'ULVim.Jfl{J'IUl1EJLY1eJnui;l1'1 

i.1-s~LVIPI ~am"S1'1am':i'W'~u1m-s~ttll\J1fl!]Vlma 
~CJ .oi.., ,, 
LOE.11flUn1"l"U'S'V117,,t')fl1')'S~U'Ut:l~i11'Vlfln1ltJBa • 
1.1,a~J1~1'lV151mfia1nunTm.fim.JLViaun~m.11a 
i.J5::Lvif'llu"S1~" tiB~Mmifo LLa:::1.Lt1mrnt~ wu 

' ... 6J tJ 
11 'S::'U'Ufl1'SU'S'lit11'1~n1T'S~'U'Utl\Jlff1Vlm"UJtltlV 

II 

LLGl~U1~1'1Vl'S1£l"l.ltl"l'U'S1~'1 L tlvmln -HLtJ fl"lli..I ,, 
n1nu~LLanubtJ'1n1E.Jt~~fn~f..la\Jle1tiatl1i;i1a 

" " 
LL~:rn£lamHrnau.iH'1-r~wi11n.h fa (Conselho . ... 
dos Productores de Cana, Acucare Alcool 

de Estado de Sao Paulo-CONSECANA-SP) 

a1t1tl'S~LV1f'll1vm e"ltlf.'U\Jl'SL~EJLLfl~LmITTrnt~eJ·!lflV 
" ~,, • ., .., ., ..i 

fl1'-l tl'lfl1'Sfl1n'UVILLfl"!leJ~'S~El'\J~ "Utl.:JlJ1"J1fl L 'Vll'l~a 
" po , 

4 ~ ~ 
LatlCJ'jfl')~'iJ'C)~'j~'IJ'ULL'1~f1111a.Ja.J'Lifl~'YJ1'3Lfll'S~~n"J .. 
"l.l&:JU'S::L'Vlfll 

1.1 'St'U'Ufl1'StJ~IJIBC>V'lleN1.h::L'Vlf'li'U'S1~a 

LLa:;uavflm ttiltl'4qj1~ 1 m 'i'3'31'U L tl"UL~1'lltl'1~'lJ~ 
tl~m)tlmLat'111lTrntl~ ne1ciE.Jci'1L'l'~.:iTu1~Ltl.:i 

cl·n.1u-s~ L 'Vll'lL vimLa~-eJm~LIJl-SL~tiflnTm U'1LLan 
I 1'" r ...14111""4 'S::V111.:i'!l11 ·rnamLfl:: L'S.:i.:i1u 'VlL 'Vl'U \il'tlV!fl'V 

U'i~ L 'Vlfl1 VI mi.:i hfo'Lln111'J 1 m 'S'l'31'Uii~u~tla n 
.-~ " 

eJ'CJmLa~tl\)naeiv'1-:i h.:i-nu 11i1L vrn~ i'.inTHJ\il 

..i ~I 'I "' 'Vl~L'UCJUL u'U'il11 b'Selm.J 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/67245/54859 

., 
1.2 ";i::l\J'\.J f11'Sf.lil!JIU11Jl1fl L 'Utl'S~L 'Vii'! 

4 '/!Ill: ~ 'IV I 

'U'S1~a\l~~~ty1Yl b 'Vli;J.:! LLfl~'UV1tJ L'S'1.:!1'U LVltH.11'1 
~.d I Clo V &I 

L"''SL Wtl'1'1LGfil.Jn1'.ifH'Vlti~1'UtllJl'11Vlfl'S'S3..!Cltl V ., . , 
LLa~tl1"11a'Vl"S1v iim'lu tl.:iiwn 1-s'l-:i1uf.la1J1 ., 
tl11J11anuf.l~1J1LtJ'Vl1uBa 8En~1nnu ~1'U 

th~L 'VlialL 'VlEJ t1t:JmlJl1Lamu=1~uevfSm 1ilJijm-s 

1 :' .J, 1"'~ 'I 
rt1'UflU 'S'l'11'U'U1vna 'Vl'l.J1'1'1.J '1fleh 'J.11'11'1.H 'LI 

LLa°YJ~rn 1"1ll'4fY1Y11 ~1111 HB'aai'iB~u'l u11.:i.:i1u 

1~~1El 

1.3 ri1u-s::uum1LL ti.:itlut.iatl-sz 1a'Utlij 
"'m~m.1~fla1anu fici ilm-stl1Ltn"S::uuu ti~uiJt.ia 
'LI'S:: 1v'tluin tilt 'Ufl1'SLL -u~uu-s1a 1;;'S:::m1'1~111~ 

-tlt:JEJUa~ 1 "S.:i.:i1u m1u~V111'1~m'Swuut1 ~'1 'l.J 

~tlflru~n111lfl1<;i~~111-;i1n~1brn"U'llCl.:J~5j~·n.ll;) 
v " . ... 
L~ahr~::uu L"liu "1!111~e~w 1~.:i~1utl1~1a tu 

I V 

tl-s~L 'Yl121'U'i1~'1ilL VflJflalJ~tl'S:: fltlU~"ifl~U1lJ'U , v ~ 

~f..lfil'ILtl'Vl1'1.JB'1 LlJ'U~'U '11tJ'S'lE.Jfl:::L~'-1!11 t tln11 

fi1'U1ru11A1m'1u1Jln~h~nu1u L'ilu t11~t'Vl1'11'VIEJ 

fiTtnrumuf'l1R11i1V111iJ (C.C.S.) u"i1;a~t-tl 

'S::uu ATR ~1t1Belc;1L\il'H~EJ1-tlm1ri1'1.J1ru~1u ... ,, 
U11'11'1'Yl".i1tl~\JLLtltlL'Vll1B.:J (bulk) dJu~tl 

2. t:Jrim11Lfl"S1~·i-H:1t\!V11n~'V1a.J1EJm·1::111"Su.:ifi'u 

1,, ..I ., ,, 
6!.ln~vtl.11 mn v1m..11::uu~V1a1V1m"Sl.ltltiEJ ua~ ,, 

U1{;)1G\Yl'l1fl"lltl..:J 1 Vlfl V'lU11 1~'U'UEJVlf'l1'V111"fil.J • ., 
a a flLL'1~U1r11'1'Vl"l1fl'lleM 1 'VI fliifl1111~1 fl Eytl V1'1 

~-:i ~mF1·n~~n'1"1lt1'1tlw L 'Ylf'll L~unel'\Ju-:i flu1 -tl 
~ . ., 

" G,IQ..., 0 

Vi'S~"i1"ll'Ut\!E\Jl'ltltle.JLL'1::'lJ1\Jl1'1Vl"i1EJ V'l.f'i. 2527 

Ju n11n1V1t1~11fl1~B"l.l1flBBfl1'1.Ju~a~u'1~" 
~1u111'11n11M1tl1V11~tuV1~1~1ann'l~1111ti~ ... 
'1.leMtJ~111ruvir.J~ttl w{~~"1111111 tJLL~'1~ll t:11llt1i1~ 

SI I ' 

11A1tl11111'11u11ir;nl1l1~ rwini;i1 niH:lqiri1Liim nu 
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B1'1 L 'll1'1l1 tJ fl11B ~'Vl'U'U.f11tl 1 'U zj'l 1 'VI tJiJ'llae.J ni'Ufl11B ~Vl'U'U.f11tl 1'U.f11tJ1~B'lf0lfl11fl11A1 fa fl f.1Ti'1-r'\.J 
, • \J • , 

i1'UA1Lfl~\;11'Y)fl11tJfl11 (1·rni1'UF11tl1i;)1a) LUu1-:iL~'U hlLn'Ulla~ 19 ,028 ~1i.J'\.J1'VI ~-:id mtJ1~n.QLnru6'1 

"l!B..:JB..:J f01 n11m1 A'1fanL~B..:J~'Ufi'1 Lfl~IP11 'l.l w L 'VI l31'1:1J16Bn 1 ~Fn1:1J"11 Fi' ty nu n11i vim1 ;J1u fl11Lfl~i;)1 

"11'Vl-ru'l.l1::: L 'V1121fi1~..:iil'AJ'U1 Lrn~i1'llari1'Vl'U~L vfo LU~ Ltl fl1'11 ~'1.h~ L 'Vll31n1~'l~Vll'U1'1UU'1'U'Ufl11il'AJ'U1 . , 

(de minimis) ~:i'.i:1Jafi1hldi'U~BE.Jrt~ 10 'llB'1:1.lrtfl111:1J"llB'le.Jrte.J~l'l (Value of Production: VOP) 
~ ~ 



II 

2. if tyV11'j::uu n 1'j1if1V1u 1 atl'1 l9l1" 'VI "51 a.n1 al u ti ':i:: L 'VI A n'IJ eUeJ l9I n" ..:i'Vl 1..:i n1 ':if'11.n1 EJL~ 

tHl~fl1'jfl1"5~1 fan 

.J I I !"I ~ .J 'I ti q 1"' .,/ O 1" Vlt:J1'U1J1fftl\.lu 2561 'i1fl1\.11Vl1'1'Vl'i1t.l'V1'1J1tlb\.I 'rnL'Vlf'l1Jfl1'iflT\Jfl1J 1 LVHl'U111tJ ~ 
' 

~.:in~11 'Vi'11 ~tl1::'21'UUf.'ll'l,nm1-U'~LLfJ.:J nu-LJeivin'1.:JV11'11111Fl1fl1tl 1~eNflfl11fl11fl1 fan LL'1::L '1JVlnTSFl1 Lt'I~ ., . . 
II' .., I II 

ei1 L'1l tJ'U (AFT A) ~.:ii!'U f~u1'11 'U"ll ru::i!'U 1~i'ei ei n fi'16".:itlf u 1fl 1..:i'11'1..:i 11 mtl1m'1'Vl'i1 a1tl LL u u hu.i 
~ ~ 

1~ tJ'1tJ a!ii'111mtl1ma'V111a 1 'Ut11::L V1f'!V1i!11-s..:i..:i1'U LL'11a1..:ia.:ivi1m1mtl1vi1'1V1'S1avim~1an (vim~'1tJ'U~tJ'U 

"1-1111m'1'1J 5) LLa::L~11fl1trs111 Lila11~Lf'!~ c1 Vl~i"l~bija11) 111LiJ'U11fl1'1J1aV1i!1 h..:i..:i1'U i"l~ei11nrnJm~n 

fl1'Hfl'UL~'Uci'J'Uvh..:i 5 'U1VlvltlnL'1 n-r11~ LfltJL U'UL~'UtJ~Vl'U'ULn~Vl'ifl'i L~tJ 1 mm.:i'1~1..:J11fl1tl1l911'1Vl11tl ' . 
L U'U-s::uu m11na 1n'V11..:im'1via1~ LLa::t'lei~ f.l~ei..:i nu-LJ'ei vina..:i'V11..:i m1iol1.n1 a11Kei..:i A" m1m1fi1 fo n 

LL'1:: L '1J Vl fl1'Sf1'1 L'1~tl1 L6/i tl'U LLvJ ~..:i\1'1 'U LLvJ '1:: L~ tJ 'U 'DJ:: fl1'Vl'U ~ 1 m 'S ..:J..:J1'U~ijm1-;i1V1iJ1titl1Vl1'1 'Vl'S1 tJ 

m tJ 1 'Utl'i:: L Vlf'!i.11a..:i L~ 'Uci'J'UvJ1..:J'S1fl1LO~ tl'1JtJ..:Jtl1maV1'i1tJ.f11tJ 1 'Utl'i::L VII"!~ '1J1tJ1~'DJ~ ..:Jtl'U'i1fl1'1J1tJ'Vli11 h.:i.:11'1.J 

L-U'1nm'Vl'UeJ'tlt.JLL'1::tl1maV1-s1a (1~a:: ·fl'11mb~..:i, 2561, 'U. 7) zj..:im1t1-ru1fl'S..:J'1~1..:i11fntl1~1am1mLuu 1Vl1i 
' 

CV G.141.I ~ 0 CV ' 0 CV f 

Vl1lJ'l"l1::11'll'Uqj q)Vltltl tJLL'1::'U1Vl1'1Vl'S1tJ Vt f'!. 2527 fl1'\/l'U ~'Vl'1flLflW6Vl nTS fl1'U1Wtl Vl11"'1'U 

"1Jei..:it:.1avieirnL 'Vl'U'S::V111..:i'll111 ~el'eimLa:: b..:i..:i1'Um11111vi11 17 (23) ~L~tin11 1::uum'SLL tl..:iilut:.1'1tl1:: La"tltl 

fatin1'\/l'U~1170 : 301-&''Vl~flLfltu7idlJ1~..:JLLvl'J~fl1'it:J~Vl 2525/26 LLvJL~tJ..:J'DJ1n~'UVltJ'Un1'SR1'U1W 

iJtJ
0

1'U1'DJ\1uieiu rl'U LLvJi;:t ::u n1'it:J ~Vl'DJ ::iJV!~ nbfl ru6Vl LL{;] nvh..:i rl'U '1'1°11 ~ Ln ~ fl11lJ-fi' ~ LLV..:J LM tl'J nu 

~1'U m-s fi1'U1rut:.1atl1:: 1ti'llli°'i::'Vl11..:i'll111~aeianu11.:i..:i1u L'liu vi~mnruo/im1tl1vi'1L'1'lla1.:ia..:iL~a1nu ... 

fl1'SLL U.:J L 'll{;l fl1'U1W 11 fl1eJ tJ tJ 1~ tJ Lu'Vn:: L~ tl'J n \JUqj'V11n11t.f1t:.1'1i"l'1tJtJ1~lJ1R1'U1W 11 E.l'fo i5..:ivi11 ~ 

Lfl~VI 1n1 hJ11'l'f u fl11lJ L U'U51111 L i"l11:: 1 mJ'DJ'DJU'UB'tl tJ'11l.l11(ltl1 h.Ji;..i~ Vl~'U A'1~u "' Yiill-1a1"11~..:i;ff u 
, I \I " 
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Vl1'1L\311~!fl'1 LU'U~'U vh1~flru::~!:IJ'Ul'l~~eJ'loW'111ru1~'1i1~~~~'U 'Vl~m'i-:i1~tl1'li'fl'l1'Uflru::m1:um1fltj~~fl1 

~fld1:1J 'Vl~atJ1'1fl~'l'11'1~eJ'li11ri~~t1'1P11rt 
0

L'llt1 fl~Pl1'1LL vJ-:i fl~'Vl:IJ1CJLrt'lJLL~..'lv1 tlfl.8/2546 L'Wrnrnt1 
'll 

tl1::111P1riru;m13.m11eramLr1::J1mr1vi11CJ uuuv1 1 '\"I.Pl. 2541 L~a-:iV1~mflru'1LLr1::151111L~WJtl'\.J 

m1..ij'~v\'1-:iut.h::mrum111CJ1~ m1n1V1t1~LLrt::m1i11::11ri1e!aCJ LLrt::~1i:.i~~J1mr1vi11CJ LLr1::eJ'm1'11t1 

m1i:.i·~ ~LL rt ::1ii1V1tl1CJJ1mr1vi 11CJ.ff t1'1~Vi'1CJ ti~1111c.i~ l'lll 2544f2545 L ut1~t1 (L'1tl'l"l'1 'VleNVtl 

LLrt:: '1111~ 'N,;141~. 2559, ti. 113-114) • 

LL 'Ll1'V11"1lLLm "l.IUCU'Vl1 
OJ 

d Q,J IVCl v ~ ~I .:J 0 QI 

LtleJ..'l'11fl'l"l1::11'U'Ut1Jfll~eleJCJLLG'l::tl1~1'1Vl11CJ 'l"l.131. 2527 Lu°LJn~'V13.J1CJVlfl1fl'\.J~LL'11::'\.J'\.J~~'11'Vlfli1l.I 

Bel CJ LLr1::J1~1'1'V111 CJ~'1 a~oX-:i1:: '\.J'U L~ LL fl fl11'\.J~'Vl1)..ij'~m1'VIU1 t.1'11tl'll '1'1~;iv1 fi1 nu~ LL'1'1 ~'11'VI ni1:1J 
... 'll • 

8amLr1::J1~1r1 fleJ-mt1aamLr1::J1~1ri'V111CJ h,N1'UJ1~1r1 LLrt::'U111~aaCJ 1111Ci..'lm1LL u-:iil'Ui:.ir1tl1:: LCJ'Uu . . 

1::'Vll1..'l'U11L~aamLrt::L1'1'11tlJ11'11'1 ~-:it!'ULL 'U1'V11'1LLITT '!JUill'Vl11::'1.J'\.Jv~'11'Vlni1:1JeJvmLrt::J1~~rt V111CJ " . 
., 

1. Lb 'Ll11'11.1l flTHLm "l.IU ruV11a1'V1-i'U fltl.1J'VIUeltl CJ bbrt ::u11'11'1 'Vl11 CJ fl1W b~'Utl t>i'Vl'U'U"i11fl-r;rn1 a 
QI • • • dot 

'11tl'fl-:iTuflru::fl11111111fltJ~~111 (2562, ti. 8) 1~CJriru::fl11111111nti~~111 Criru::~~Pl~) 

L~oW'111tl.!1U ill'Vl1 fl1 )oLJ ~LL~'! nti-Ua ~fl rl'I Vl 1'11111fi'1mCJ1t'i'a..'l l"1 fl1) fl1) fl1 fa flv1 '11-:i t:J'1 fl) ::'Vl'\.J ~a fl el'IVltleJel CJ 
" . 
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' v 
.q Ct.I Cl.IA.id 4LI A V 0 V " 

Vm'1 f1'U'Vl'U ruru VI L 'S'el\I f11)"il \i'l'111 L.:J 'UmFl'Vl 'Utl tl mL'1~'U1Vl1'1'V111m6lJ 1f1€l.:JVI 'U?i.:J Lfl11~VI Lf1'*11 fl) .., .., , , 

Vl1lJf1~Vl111V11~'lE.Jf1€l.:f'VJ'U'1.:JLf111~l1Ln~vi·rn1 L ~€l.:J"il1f1 hJtJ11n!]':i1ijm1oJ11.'!.:i L~'U 1 l1LLrlf1 eMVJ'U ~.:inr;i11 

1t1q~f11)t:J~VIUtl\i'l1tJ L ~e:i 1-Hae:i\i'lf1~€l.:Jtl'Uie:in1Vl'U\i'l'1Jtl.:Jtl.:Jrlf11)f11)fl1fan1 t1'1'l'U~LMv1n'Uf11)~\i'lVl~tl 

11f11mfl-r~ zj.:i1'UtJ1~L~'U.Q L'1l~'1lm L~e:ia111ru (2561, ti.· 8) 1Lfl11~vi1111m"ilm~'Vl'Ut:J'1f111~1L'Ll'U.:i1'U 
!ll{J '3 • , 

61JeJ.:Jb.:J.:J1'Utl1m'11'U 2 i.'l'l'U fltl 1) .f111L~Vn-ruL~'U'1l\i'lL'1lV~1eleJV~tl1"ilr;j1-ff1n11e:i~V1 LL'1~ 2) mru'1l111~atJEJ 

~e:i.:i-ru.n11~L~'U'1l\i'IL '1lE.Ji.'l'l'U~ 1.:J11fl1tl1V11'1 LeJ.:J (mruijf111L~Vf1 Lnrnhae:i vi.'l'l'ULtl'U~'1l1'l L ~aeJ v-r'U"il1f1 

11·N1'UJ1m'11 tJ1 mh.:i~'U~~f11'1 rleJ'UV1ti1) tl1"iliit:J'1L~11VL~"lleJ.:J'1l1'l1 ~ae:i v1 'U~~f11'1iJ\i'l1 U'1\i'l '1.:J 

zj.:JVl1f1.f11fl-r~ LL'1~Vl~tl L 1.:J.:J1'UJ1Vl1'1Liiij111Vl1f11'i-li'lmVlaeJ11V1~ '!Xtl'U'1l1'l L ~a eJVL ~ll L~ll tl1"ilij t:J'1f11~'\/l'U 
"' 

l'le:itJ~mruae:im .U1i1u1'U~~m'1ali'l1 tJ 

'Ue:in"il1nd '11tl'n.:i1'Uflru~m11lm1m1~flm (2562, 'U. 5) 1~11v.:i1'U':i1 m~V111.:iY11ru'1l~ 

ij<ffm1.:iLrwd1 a.:ir1tJ1~f1fl'U"llfl.:JL~'Uf1fl.:J'Vl'U m1'11L~'Uf1eJ.:J'Vl'UV111J1J1V111 27 (1) (2) (4) (5) (6) LL'1~ (7) 1tJH • • 

1 iXLn~viim1~-ru t:J'1U1~ 1v'1li1~ ~~'U n11t:J'1tJ1~ 1v'1lu~"il~ 1~-rum1J.n11~V1'11\i'l "il ~~ei.:itl'u111J L ll'U 

m1eJ\i'lVl'U'Umv 1'U '11vi-rrn~'UneJ.:i'Vl'UVl11J (3) Luvn~ 1'Ui.'11'U~hWum1lmm1 57 CL~'Um~-ru"iJ1n h.:i.:i1'U) . . , 
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2. LL 'U1'Vl1.:J LLm "t.1UqJV11'a::'U'UOT~'11V1tl11:nJ1 Vl1f!Vt'i1 El.fl1 El L 'U'lh::L Vlfl nuifo!Pl nfl.:J'Vl1'3n1'a~1 

111a1~v.:ifin1-an1-a~11f!n 

'11'11n-:nt1F1ru::m1:wm1n~'M~m (2562, 'IJ. 4-5) 1~111a-:i1t111 m::V11'N'Y'l1ru'llvii.LJ'e:i~.:iLnlPl · 

L vfo LU 'IJ LL 'IJTYl 1.:J LLm '1J U qj 'Vl1 ):; tJ'l.J fl11'1°1'VltJ1t1tl11Pl1rl'YI 'a1 EJ.fl1ElLt!i . .11::L'YI131 n 'U oUtl IPl n '1'1'YI1-:J fl1'Srl1 

fl1a1~e:i.:ifim1m11"111an ~.:iii 

1} m1an Lil n-e51t11'1'1Je:J..:Jf1ru::m1:w m1-5e:iaLLa::ii'1t>naV111a1 t1m1n1V1t1 m1 Fl1'1l1 aJ1 V11aV111 a 

fl1EJ 1m.J1::L'YI131 LVI t1'11'11n..i1t1riru:: m1:wm1-5e:i a LLa::tl1mri'Y111a 1 -HL 'VIVlt:.1a11 m::'Y11'NYl1W'llV'1::L U'IJ 
' 

II JI V • ' 

ti rl1'Vl'IJVl11Fl1~1'VIU 1EJU1Vl1'1'Yl11EJl1'.:i'Vli11 h.:i.:i1mLrt::'1J1ut.l~ rnJ'U vh 1 -H m::'Y111.:i·vnru'llV L oH'IJl 1 mi;, ~n~.:in~11 
'II ' 

·ilm1:wf1mviLf1~e:it1 L~e:i..i'11nm1r\'1V1t1vi11m~t11"11tl1i;,1a'Y111t1'1Je:i.:inw'Yl11.:i"W1ru'llvLllt1m1·~1L'Wt1m1 

IPl1l.JYl1::11'l!Ururu~11~1EJ11Fl1~'1JA1LLn::'U~~11 'Y'l.131. 2542 zj,:iilL'1Vl'IJ11~oJL~e:iue:i.:in'IJn11rl1'Vl'UVl11Fl1 .. ., 

<5'e:iV1~m1 Fl1'1J1 EJ'Vl~e:i15tll)Uii '1'11-:i m11"11eYt1 hi L llt1011:w 1 t1~ n'Mru::~'.il:: m::'Ylum:: L ~ e:it1~ e:i ~'U~L.fl Fl 1vi EJIPl 1.:1 

1vi EJ 1 -Hriru::m1:wnTmm.:i11~1tl'~1ri1~t1ioi'1LLa ::u~m1iie51m'11-llvi'1Viii"il 1 unT~rl1'Vl'UVll.l11Pl1fl11n1n uvi LLa 
' 'II 

. . v 

· 2) e:i.:i Fit11::nm.J'1le:J-:iL~'l.me:i.:iV1t1-b'e:i mrn::tl'1ma'Y111 a rn1tl'1L~une:i.:iV1um:wY11::11'llururu~ , . " " 

-b'e:imLn::tl1mn'Y111EJ 'W.131. 2527 :w1i;,11 27 (1) (2) (4) (5) (6) LLn:: (7) 1tl1-tl m1tl'11t1Lllurl11-&'~1t1 

1 um1u~V111.:i1u'1Je:i..ine:i.:i'Yl'U V11nu1L~'U~.:imh11 ti~ vi'1111 -H LLn Lnm1mLLa::'1.:it:.1n 1-HLnm1m1~-Sut:.1n'IJ1:: LEJ'!lu • 
~ ~~un11t:.1m.J 1:: LEJ'1JU~'1:: 1~-rui;,1:wf111:: !Plmvi "il::~e:i.:i'li'u11:w L tlum1e:ivi'Vl'U'Ufl1 a L 'IJ '11V1-ru L~'Une:i.:i'YltJ . . ' 
Vl1l.J (3) LO'Y'l1:: lu'11u~1~-r'Ut>rn.Jl.J1Vl11 57 (L~'IJ~1~-r'l.J'11n b.:i.:i1'U) f111U1L~tJ 1tl'l offlvit1~V1'111L~LLrlLn'MIPl1n1 

e:i1'1 hi'li'u L tJum1e:ivi'VltJ'U.tl1t11 uL 'Y'111::~ m tJm~u~1~-ru'11me:in'lltJ ~.:iii n11e:i Vl'Vl'U'U.rn a 1uzj..:i~tJ1"11 
'I • , ' 

tJe:in'11nif L'1tJ'Y'ln 'Yle:i.:i~tJ LLn:: '1:w1~ 1.:i"t!i'.1sn(>] (2559, tJ. 123) ii.LJ'm'1tJmLtJd1 
' 

Fl1":iLLm'1JL~l.JL~l.J'Y'l'S::":i1'!lUruru~BtlEJLLn::tl1ma'Y111EJ'Y'l.131. 2527 l.J1(>])1 47 LVIEJrl1VltJVl'l.J'Y1Ururu~1-H-llviL'1tJ QI" Q,I u 

~ nTv1uvi L ~ e:i 1-H?le:i vi Fl'1 e:i..i nu~tJ on 1 riloU'e:i IPl nn.:i'LJe:i-:ieNFi m1m1ri' 1 ln n LL'bl ::r\' 1vru vi m1tl1 L oLJ1 LLn ::'1.:ie:ie:i n 

J1ma'Y111a 1-HL uu 1 tlm:wV1~mnru~L~t11ntJ LLIPli ~Fl1uri:wm1u11'1 m1Lnu-rn'M1 m1'1111'1 m1'1JtJEJ1EJ . ' 
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i:-i.11"ii'1vr-tl1EJ Lrn~m1'1-nrnutl1vi1n'Yl11EJ L 'tl'lJL~l.l ?!1"Um1"5'1i1':il1V1il1EJ 1 ~~u~1.nf11 ~L U'lJ 1 tlvi1l.lfl!)'VllJ1EJ 

m1fi'1mEJ 1 "tJ"Ue:i-:im~'Vl11-:iw1ru'll~ Luu~ muf1l.l.fl1EJ 1~ m1r\'1nulil LLfl'Uv-:if1ru~n-fil.lm1eJ'e:iEJ Lm~J1vi1ri'Vl11EJ 
'U , 'U 

3. Lb 'IJ1'Vl1~LLm "lJUty'Vl1 L~V'Jtl'Ui::'U\JLL ti~U'IJNatl1:: 1a"lftl 

L'OJ'lJWn 'Vlv-:IV'lJ LLn~ '1lJ1~ 1-:i~i~vi (2559, 'lJ. 124) 1~L'1'1Jv111'111LLnl'UL~l.JL&ll.JW)~)1'llUruru1i , w w 

vfl~'OJ1nm1~~1i1tl1vi1r1'V111EJ L'tl'lJ LV'Vl1'Wem LU'lJ~'lJ ~-:ill 1~Lll'W1tlml.l~f1ru~m1l.lm1eJ'e:imLr1~J1mri'Vl1'iCJ 

rl1'Vl'Ulil 1 'Ul.11 lil)1 17 

II CV ~ Q 

'Uelfl~bflVl L'W:IJLlil:IJ 

-n'eJ'1-:JLfllil L ~l.J L~l.J LM m n'UbL 'lJ1V11'3 LLm 'lJU ill'V!11~'U'Utl lil'11'Vlm1l.Je1' a EJLLn~J1 lil1n'V111 EJ 11il EJfl11LLm 'lJ 
• w • 

"' 1. mN'Vl'lJBt1mLa::th1i11aV111a , 

. . 

"L~'LlmlilEJel'UlJ&l'UeJ-:Jf1ru~-r~l.J'lJVJ~" lil1l.JlJ11i1)1 27 (6) 1'1-:IL'Vl~m'Ylti.:i "L~'Utl" LLn~~lill.J11i1)1 27 (7) 
'\I • ~ ~ 

· 'OJ1nLL vrcl.:i11CJ 1~'lle:i.:ine:i-:ivi ueJ'e:imL'1::tl1vi1r1'V111t1~iie:iEli;i1l.Jmvi11 27 LLn~iJ m1r\'1vr'UlilLL V1ci-:111t11~~'U ., 
, 'U I 

L ~l.J L~l.J L Yle:i 1 ~LfJlilf111l.JotllilL'OJ'U1 'Un111.Uu-:iri'un!j'VllJ1EJ 'S1l.J~-:lrl1'Vl'UlilLL~'lJ)::EJ~tJ111 'Ufl111 -tl'ii1m~t1 

1 ~L lJ'U 1 tlvnl.l11i1t1tl1~a-:iri''lleJ·mv.:i'Yl'Ue1e:imLr1~J1vi1r1'Y111t1 , , 

.ff t1~1i1Yl1v 1t1(]~m1~~vill51i11 ti" L~eJ 1~'1eJlilf1'1eJ.:inu-n'e:ililnn-:i'lleJ.:ie:i.:ir1m1m1f111f1n1 'W'11t1~L~mnu 

fl11tllil'V!'lJ'lJ.fl1V 1 'W'OJ1nmf1~;nTt1 m'OJ'1.:i~f1 m~'VlU~tlfl11t.i~lileJ tlEJ'lltl.:J'll111 ~e1eJmL~~tl~mru-5eJt1~L-n'1'1 
'I 'i dJI '\I 

11.:i.:i1t11tl(]i:Jfl11~~vi51i11 ti L tieJ.:i'OJ1nt.if1~~ lileJtltJ'OJ~ 1~~uF111i1eJ'ULL Vl'U°vl~e:i111"11~~1f1.:i !il.:iiT'U ;s.:im1i1 

LL 'U1'V11.:Jtl~iJ~L ~tl'1~1.:JLL 1-.l~.:J h 1~LfJlilt.intl1~1ti'1ltl~1l.Jnt11~V111.:i'll111~eJtltJLLn~1 ).:J.:J1'U L 'llu ~1EJ 1 ).:J.:J1'U 
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. . . 

rn1L~~m1'1-1b"1~11bb 1\1~\ll:ii 1~nu"11111 ~e1m.1 ~Tad1-1L"litJ m1L~11L~\JL~E.n (b~\J~11~1\IV1u1) 1-Mnu"ll111 ~ei'mJ 
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tJ~,,,TmEHl'Vl\J (Util'lJL~"L~1U.J11Jl'S1 l!:ici'. ua~1l11Jl'j1 l.!:ict) • 
(ct) L~11L~tJ'i-1v1~l"i1l5';i';i1iLilf.mnt';i\J~m-s~?in1wl'la1vin'i"Sl.la"E.JviJ.a·~J11JJ"lavi-s1E.1 . . 

ua~L~'lJ,,,~'E.l.V1i'Ylv~.um~fo'11nm1~1L ilu·rn.J'IJE.:in B!3VJU 1'"i.J-st nE\J Lil1ov·nip.J uat L ~11m~ 1'" 
'tl111~emma:::l1.:i.:i1tJ'li1'jtf"i15-s-s11L ifo11 t u017u~m';j~~m-s~via1,,,m-s1l6'E.laLLattl1i;11&1YJ71ci. 71:1.J~~ . .,, . 
L ~m~1l01-su1L'.'iu'!JmnB'1~tleJtJEJLL'1~t11vnaV171CJ 1 LIL ~h.JFh t 'l1~1ciui1.:J 'l (LL tit 'llL 'W1lL~lJlJ1Vl'i1 l!Jgj 

111Vl"S1 l!:lc::: LLa~l.11~')1 mo) 

(b) n1'Yl'U~Vl~nLOCIJ'11'1Jmru~'ll111~c)tlEJ'\l~L\1ua111i!namiJ'W'!J11L~tJmJ1~Llfo~ 
LL\-i~L~E.11 (Ltm'llL~11L~1lll11Jl'S1 m~) 

(gj) L ~lJL~llUYJiJtyt'ym ~fl Cl.I~ O'i'Sll011tl1Vl1aVl'l1E.lL~80 O'i7lJ 01'il'1'J EJ ntJ L iJui.h::511.J 

O'j'jlJn1'S ';jCJ.:JU'S~511.JO'S'ilJn1'j LL~~Lfl'll1'401'j~1Lmu.:ia~V1~'1fl'IJ .(LLtil'lJL ~1JL~1l1J1m1 ci'.@) 

(~) Um "I.IL ~m~11LflEJ1nUn1701,,,'U~'i1fl1aamL~~e.JaV1€l'l..J LL VllJ01'Sc.JaV1LLa::~1V1U1tJ 
., d " 
tl1t111avi'l1v-s~vii1.:i'l1111 ~e)a EJ ua~ L 'H·rn.J hm t '"t!1~1u ~1~vi LnVl:ziu111LJ 'j'~ m:n..101'jf11u1 ru11me1em 

.ff 'U9i'UUtlV11 U (LL tit 'liL ~lll~lJ1l1Vl'S1 ctb) . . 

( ~) L ~lJL~l.JUV1iJcycy1i L~m nurl1'UTilV1i!1~'lltl~ ~1iiO.:J1'Ur1 Cl.I~ n'SW 01'SB tJEJ 

m1~J11>11ri"1'l1EJ (LLm"l.ILvim~lJl.111>1')1 nm} 

(tilo) L YilJL~lJB1lJ1lil,,,U1~"!J'eN'YiUn·:n\.J ~ ~1,,,u1vlvi1l.ln'S::"S1'!lU'1JrWi-d' (LLm "!IL Yil.JLfo.J 

mm1 bm (l!:i)) 



(~) 

(mm) n1·wulili1':i:::L~lJLL~n'lib.:if1tu:m~"il.ln1'iBt1mL~::J1~navt'i1tJ flru:::m'i1ln1'i'lJ':jV11'i 

fl~::m'ilJh1':itJ~m'im:i.rvru .fliru:m'i'ilJn1':itl8EJ m1::f1ru::f.l.':i"llJm-sJ1~rnw1~1tJ ~.:i~1':i~i;i1Lmil.:i 
a~"l 'U1utia'U1'U~Vf':i::':i1'llui;ycyiift iiiu.:iPlu '1111 'l ~B'm1l1i1~L~uam"Bnmnuu'l111 'l ~B'ti ~ a~fl. u1'Uria"U1u~ 
'Yl':i::11'llui;y~ift<U'.u'3ft'.u un.mn!)m::vi·rN ':i::Lut1u .Uti-U~R'u tl'i::mial ri1~.:i LLa::11~flru::i'j!lJ'U~:j 
~tnnucl'avua:::ii'1~1avtl.Uu~R'uu~u1'uriCJuiu~'Yl1::'i1'!lucyqi1iift~u~~u (~1~i.rn;m l!Jgj ~1~l.i1·~':i1 \!)d 

LLad1~lJ1~'i1 I!>~) 

1111ru~-w'i::'i1'1lui;yi;y1ie)ciEiLLa::J1mavi11'! -w.131. 1!1ctl!>llf lm.Uu~R'um'U1uu.a::ih.iVJui;yi;y91 
t11~tl1~n1':i'Waa~P1aa~nun1'iti~~1':i~liln1'i LLfl~L~am-siruu11::uutJlJla1vim':i11iJ£JEJLm~J1~1a'Yl':i1EJ . '· 
th::mltlnt1am1m'iruvi1.:iLP1'i't!f~ih1LUl::"'~fl111~Ltl~vl.!mJa~1tl m-ffi1u.a::nT~11ua~auri'1':i::vi11~t.h::LviP1 . .. 
1~i\JllmLt~::"llv1iJ~1mn~u vi11\1~m111~1LU'U~fl.nJ~ut11~m'i~1Lilum11~mnun11u~vi1~~111nTHJa~ 
LL~::J1mavi11v L~mthim1ri'2.1R'i8'3~n't!f1Nath:::1v"lfu'lla~'iJ111~ami1u~1'Un~'iNa~ua::,j1viu1ti 

~ . . . 

· . Lm::1 "1tnV1fl111JLtlui5':i'i11mn;lu "I111~'3'1J~tl\h'3na 'ln 1.l.!m'in1viulil tl-1acnuu"11111~ilciti1 l-1ihh::i1'1'lfimvi ' . . . . . . . . 

LLa::aei111riaa.:int1111m~1u'11na Lm::iJM1lJL -i111LL ~~ t 'Utri':iLL 'li~-ll'U'lla~tl':i~L 'Ylf'I ~~,j1L tlu~a.:il'l':i1 ... 
" Yfi~':i1~UtyqJ°iiU · 



... .. ... 
tJ'UYlnvt~nnT~LLa~L,.,~c.ia 

\J<j::·nau~1~i'f~::'i1'tltYqi~aamta::tl11J11aV1'.i1v (o\Ju~ ..) 
Yi.Pl .••.. 

LLm 'IJL~1JL6i~W'i:l'i1"11tJf'yty1iatiEJLLa~tl1911aV1'.i1EJ VUI. \!>d'.l!:lgj ·1vivu.m '!IL ~l.JL~1J 
. uviiiv1llfi1')1 "tl'i1111avi'.i1CJ" u.i:l 11 imv-maEJL~n (LLi)\'llL~i.IL~1l1J1~'i1 c{) 

1V1vvlw'.i::'.i1'lf'Li'1JtWiiltimL~::J11Jm1vt'.i1EJ 'W.PI. 1!>~'1 'lv\'l..Uu-:iA'u.l.rntl'U'.i::CJ::k1a1u1u 
~, t ,.;uY1~'1Jt111iu1'3tl'.i~n1'.i 'l1i'1avifl~a'3nu m'.iLtl~amL tla'3YI1'3L"ilfltu1av ua::~vilil'!1~1J1~m~vr~u1 

:'J I d t • .: I SI I • ll d :: 'l ... d ~ '-' ,,d 
~V1a1"1n.'.i'i1J1'M1I , 'V)'lf1VLVUJ2J~fl1'!18~tlCIEJ L'IJU 'U188EJVl''rn'U1\J11aYl'i1EJ tl~a\J1LUtJe.l'11'lflN918'U 

~ihmri1L~l.la-:i~t1 L'ii'U La~auvanmrna t~a1cU'Lth.J'W~'3'31'U a!'la1vinnuci1vt1'.i u.a:mT:HL'WYIV ,, \I .. , 

1vimuw1~m~~uvi~amm'.icil.ULtlml1'.iLt9'-3L~lJflrumvm1vt1'rn~ti1'!i\\J:u1'111ci~'Utum'.itJa1J1wa1a~n~1mY1 , . . 

vla1J.11'iet~t>t1'fa1a'l~m11i5'.i'i1l'41&1 '1l1EJi'n~1amwLnvia~nJLLa::aviutyvt1Lan~ti'U LV1EJtitlviV11.1.Y1um'.it'li' · 

vm1a~ nvlc.J~"1'11n m'.in~utn:111·nfi v~. m~a~t u vlmm'.io 1-UL tl'U 1th~ua1V11'~i911,.,~amm'.ita~lJ 
L ~8'1'!Jfl1W1JcMlJ~'lieJ LthJ~\J. ~'3'Utl0'110'1:lrii1EJ L l1Ln'lil1l'.im'lf11 l ~aciEJjj'.i1V l~L ~ll~ULLa1u.:iL \Jum'.i~WI 
tfhnrutl11J11aV1'j1CJft-3aan · 

ufot1~mruJ1maV171t1~ri~aam!mm~'1::a~r.ia1.1Xtl'imavi'.i1EJ1.u91a1Vtfaniitn01a 
tJi'u~1~~tJ LLa"::ri1"tJvi1'3 1 'IJa.:i~ui18flLLatc.Ja"t1at>EJ1v1'11nm::u1um'.if.la1J1V'3a1m'jcit11'ttlc.Jai;i 
LU'U .... ~.:1'31\lL'\JlUU.'U'lJ~1.:I 11~ L"liu ytij''3'31'lJfl1'.12.1-l'au 1aJ1 n1'll~'lmvt ua::mtLL'1lvivh ;'3LUU 
llaf'l1t~lJanvn'3V1tl.:i~l111 l1Ln~llafi1L Yi"t lin'tlLn'*17m'IJ11 l-i8av '11m V1\J1t.1a~n~11m.U1.:i~u L iJum'j 
v . ~ ' 

'lb mn'*1'.im'll111 ~~Ern t ~~1lJ17Cl'!J1t.1t.1a1J1r.ia'11nauEJ 1 tl~ tltU·.Ja111ilru'1uEi1-:i~uucimn nJ1i;naY171.t1 
L~c:ithtlt1'!1tl\Jlatnmi'.im'IJ11Hcl'm11ani.JJ11111a h-3'31ur.ia9lLflii~1mvi L'j-3'31tJr.1~1J1Yi'1'3'31lJ'Vl~LL'Vlu\Jl1-3 'l 
LLa~'.iZ'l.J'ULf'l'j'1!/,Y0'1'lltl'3tl'jt'IJ1'11'\.JLLrltU'j::LVlf'l"!l1~ ~.:i'11LlJU~8-:llll'j1W'jt'.i1'!1Utyty1\d 



Uim'lll~11L~11'W'i~'i1'lfU'lJ(\j1iBBtlLL1"~J11J11''Wl~1EJ 'W.f1t \!><tl!:>gj ~.o~a1i.Hf 
(m) L~1iL~lJtJvtui:yi:ymiXl'ml~m".i2.1m'icJBEJm1~J1maV1'i1m111J1'itn.J~imf1u1~~a1U1~ 

t iJmoHfuiii~uV1u"U111 ~c)eiaVl~B~ u Vl'U l 1'1~1uV1~ilittilri,.u\Jl11J~n!JV1mEJn1f1'UY1 CL vi1JlJ1\Jl11 Ci)((' 
~ . 

1".i'ifl'1) 

(ID) LLm"!J,~iJL~1J'U'VIUqjty1iL\=Ja'la~i't1fl1'ltl~lliiV11!1vluV1\JU".iZll1\Jn'fi1Jn1".itlflt.J 
ua~J11J11'lV11'1EJ u~~n1V1uY1'lm.i1uV1U'lJ~~'1n~Tlln1 rb'u~fiuu.ri m".ithz'lfll'D~Hfl ru~m".ilJm':iui\11".i .. .. . 

- . » • .... 4 "' .,.. 
Rru:m'l'llJfl1'l'U'lVl1'lm>~~'\J fltu~m".i2..1m".im1a ua~flru~n".i'llJfl1".i'lJ1\Jl1'1Vl'j1EJ ".i12J'Vl'3LYl1J\JVltl'lJqj\Jl 

L~EJ1num'iL~t1ntl'l~fi1i.m".i'l1JA11' ,.9~,.h~trnJfl'j'l1Jfl1'j ua~m'll1~m,.tuflru~n'l".i1J.fl1'jtl1maYJ'j1EJ 
Cum'llLfi·mw111rw1".i1 Ci'lb 1J11J111 l!>9 1'l'jfl'11l.l ml'l'i1 l!:>~ 1".i".ifl~ 111m1 '"l!:> 1".i".ifll'11i.l um:m\Jl".i1 li'.m) 

. (111) L~m 'IJL ~11 L&i1JVIU1~'ll'P.N fl ru~n'S".i1Jfl1"S°f)BV Lm~tl1\Jl1a'Vl".i1HLflEJ1 nu fl1".irl1"1lJYI 

Vl"'nLf1ru;l 1Gfl')".i LLmn~ B'\JL'll n1'i~1V1il1mf 1i;i:iaV1'l~tJL ~B t .Uuilrifl L 'U'l1'!lcnru1~m (LUU 'llL ~lJL~lJ 
1J1Vl".i1 (i)gj ((i)~)) 

(ct) um 'llLfilJ~&ilJ~iJ1'lJB~L'a\J flB~Vl\JBBEJU"::J1maV11'1EJ (LLm 'flL ~11L&i1llJ1\Jl'l1 l!:l'1) . . . , . 

(tr) f.lmanuVIuqiqi~LrlEJ1nun-i".i~via'l'lL~m'Yi'1nci'3·~'Ua'3Lfl".i1~l1Ln~\Jl,.m . · 

(EJm~m.nm1 ID~) 

(b) um 'tlL ~1JL&iilUVIU'lJtffelLflV1ntlfl1'lU1L i1J1maVJ'l1EJ (LLm 'llL viuL~lJlJ1m1· G:'.'1) . .. . 
(~) u.m "UL n1JL9ilJn1".iri1"'11.lVl'l1f11tlB v-Uu~'ll U"::~m \JIB\J LL Yl'U fl1'lt:I~ tJl Ua ~~1"1ti1EJ 

J1(;11m'l'l1eJ.U'U~'li (LLm'!J~ ~llL~1ll.J"ltJl)1 Ii'.~ 1'l'lfla111) 

(~) um "llL ~11L~1JVl~nLnru~n1".i~flri1'1J~1~~Lni;i~'U L t.!n'HU~1fl1~ElfJ~\JG'lYl'11EJ 
. ' 

I/ " I • " q, 0 t O U '1 0 I II U II 

LLa::t:ia\J!El\JLLYl'Ufl1~t:.ia1'1LLa~-;i1V1'1J1EJ'U1\Jl1aVl'l1EJ'lJ\JaYl'Vl1t.J\111fl11'l1f11ElClEJ'IJ'U\Jl'ULL"::cm(;IB\JLL'VltJ , . 

n1'S'r.J~lilLLa::~1vi'111mhmaV111EJ.ff tJ~'U (LLm 'IJL ~lJL&ilJlJ11'1'S1 ctb 11'lf1Vlrl'3) 



1via~Vi"J::'j1'1JUtyty'iic1evLLa::J1\Jl1aV1"J1El Yi.Pl. l!J~lri 1~-Uu.:ifi\J"1.LU'UWfJ~L1fl1U1'U 
v.i.1t1-1'tJV!uty~u1.:i,.h::m-s'Waevifl~e.:inu-n'u1m-sru-s::"1-111.:itl-rnLVIPILLa::.Uari1\1uvie.:if1m-sn1':iA'11an 

Vlt'lClVl'1'UUYIU~ty1i'tle~n~\1111VU'1~U\Jnflt~LOVIUty\1!t'UVJ1.:iuij~ ~~m1~1Lil~~1'U'll8~flru::m-s11011 
a1u1~'1u1~'tla.:iFlru::m111m11un11n1wuVl\1"'mnru'i'i 15m1 ua~L~c:iul"tJm-s.~1wtlivtl1\Jl1avi11~ . ., . 
m"Sn1\1u\;i11F1"1Lmt~auiauuV1un1~~~\Jlua::;11,.,tl1vtl1maV111v -s111fi.:ivb.nua.:ina.:iY1uaC1v . . . 
ua::tl1iimwi-s1vL~a1num1~Vl\1tfu11m'11nmfli'§ ~.:ii!u LV:~t~m">~1Lil'IH1ti\Jl111Yf~::11'!futyty1i;l 

. ihJ"S::ih16fl"lw ~~t1luiim.J-n'u1m-sru"S~w)1~u1::LV1P1 LtB\J!Bm-sa-m1~11LLa::airmn~ufl\Jla1\-1n'i'il.lclEJEJ 
u.a::tl1maV1"J1v LY1t1thilv-iiu~a'll11 Ha Ba h.:i.:i1utl1\Jl1aV1-s1v ~u~'Gifl LLa::-s::uuLP11~n'1'!JEJ.:iu-s::L 'Vlf'I 

~.:i'11L U'U~Cl~Pl~1'-'"St"S1"(1UqJ~tl . 



(@m) 

u ... u 
tJ\J'Vlm.mnm"5u.ma 'liT~'-"" 

ti . ., ...... f ( u .J ) 
"5::.nau'l1.:1Ym::'l1'tlucycy111mwu.a::'IJ1m'w1'l1a D'U'U'Vl •• · 

'Y'f.Pl. · •••• 

~ .: -· "' ...._ " : . .., • , .8 
LLfh'IJL'Y'flJL111lJ'Y'f'iZ'n'll'Uqj£yVl8ClfJLLflZ\J1111'lfl'Vl'l1EJ. Vtfl. l!:i<t.'tv.~ Vl.:l~Uhtl'U 

-(®) LLm'llLL~t:L~i.JL9i1JU'VJUEJIJJR111 "~ClEJn uJ~'1~mn 11 J11111a'Vl"51EJ" i1e.iavmm1\~" 
u.a:: "h~'11U" (~Lm'llL~i.JLiil.!2..J1\1l'j1 ~) 

(ID) LLfit 'IJ\JY!Utyty'1i L~EJ10tJU~mnm"511112J'Y'f"5:::"51'UiJcyty1iif (um"IJL ~lJL~2.U.J1tJ1"5'l ~) 
v . ... 

(a'l) u.m'IJu'V1iJtycy1iL~v1ntJ1'111tru'l::a.:ifl'!Ja.:1vf~;;ln'l1iJtytYWil (LLm"llLYi2.1L~lJ2J1111"51 b) 

<~> um"llL~~LgjiJu'VliJtyty'm\\'aavif1aa.:inun~"v1111vtl'iznaui'~li'l"511~fY11~1.t1 
n11UCJ'1flULLfl::ti"51\Jtl~13.l.01"5~'1~111 (Um'IJL~iJL~lJ1J11Jl'j1 g-j) . 

(~) um ~L ~11L~lJ\J'VIUtyty'1i LfiEnn'Ufl tua1JWiLLaz~n~ru::~a-1\\'1lJ~8'1~lL'Vl'U'IJ11 L ~D'iJtl 
u.a::~U'Vl\J°h-3-11\J (LLm'llL~l.JL~lJ1J1~'i1 "(j)Ci)) 

~ ~ .e:! df '1 II I.I t 

(b) L'Y'ft1B'1fltl'l::nv'U'llt:l~F1ru:::n'i'ilJn1'l L'WlJL'1t>\J~'!J'!JcM~L"ll1'i11Jtl"5::-qlJflW::m"5lJm"5 
..j U iJ"' 'ti ... d ·1 'j I ti"'..,.. ... .J ti ol Vl\1ZlJ'UL \JCJ.:ifl "5::'qlJ Lm::L V'l2.MCJ\J 'llf11"5 ~lJ81\) !)'U111"v1U1i'l'IJCJ'1 'iZt:i1'1Jffj"51Jn1'jLL'1:mHu'iZli1'U 

.;!11 e I t: ..: e ... .,j • !'! ..: "' 
fl'i'nl01'j'VJV'l'IJ\11fl1111LL \:1'U.:I ~11JYl'1LVUJB1'1J1\1"v1\J1i'l'IJCl'1filC\JZn'i"52Jn1'i (LLn ~ 'llL'Y'flJL1111J111111"51 ~ 1"5'ifl'1Cl-l 

1J1\Jl"51 Cil~ 1'i"5fl\i1~.:I 1J1Ul"51 (j)D LLfl::2J1111'$1 ®~) 
(~) um 'II L ~11L~l.11VIO\h:::a'1fil \Jn1"5~V1&.:inCJ'1Vl\J cltlVLLfl:lJ11111ai'l'i1V (Luil 'UL ~lJL~lJ , ' . . 

(G) LLm'llCJ'1~\h::mJU'!JEMflCU:::m~lJn1"5\J~l11'iflB\l'YJ'U LLa:::B1'U1'1'\-T~1~'ll~N 
FlN::fl"5"51Jn1"jU~l11"ina.:iVJ'U (LLnl"llLyj1JL~1.ll!1111"l1 l!l~ u.a::lJ1111"51 l!:iet) 

(~) LLm '!JL ~lJL~lJY1-S'Yi6a'U'IJB'1na'1i'l\JcJCJEJLm::J11J11f1Y1'.i1£1 (LLm 'llL ~2.JL~2.J"1111'.i1 l!:llri) , . 

(G'lo) um 'UL ~lJL~i1\Ji'1iJtyqi11 L~EJ".ltl'UnT~-ll'1'l::Pi1ti'.i"52.JL um.J L 'Un1'.itl~l11'.i~~f11'.i 
~tJ1"1\i1f1'i~lJB't!EJLLfl::J11J11f!Vl'.i1tl (LLm 'UL ~lJL~lJlJ1lJ1"51 l!l~) 

(G)G'I) EJflL~f1VY1Uqjqj1iL~V'ltltln1'i~Vl'1'.i'.iL1\JL-ff1na.:iVJ'U~BEJU.a::J1vi1f!'Vl'i1£1 
(EJm~mJ11)1'.i1 ID~) 

(Cill!l) LLm 'lJL ~m~lJuY1iJcy~LMEJ1num'.i 1 i~1m1una.:iVJtiB'ilmLfl::J1V11flvi'i1a 
(LLm'IJL~1.IL~lJl.J1Vl"i1 mo) . . 

(C9lai) 1~'li1\JVIUtyty'iiL~fJ'ltltJ~C\J'1l.JumLm::"'m~H1J::vJ£J\1~1lJ 11"5::m'.i~1'i'1~1LLY1U\I 
m'ith:::'l!l.J LLfl:::m'itln~~u1~'!lB'1F1ru::m'.ilJm'.i-5ClEJU.a::J·wm1'Vl'.i1t1mu.:iA'u'linuflru::m"ium'.if5aEJ 
LVIV£J'4LalJ (LLm'IJL~l.JL~lJ2.rnrn ml!> 1"5"H'l'11lJ) 

(G>!'.C) L~lJL~lJUVIUtyty'iiL~V1n'Uf11'lL-U'1Ltl'Ual.J1iin'llCl'1'1'11U'U'U11L~rJClV (L~lJL~lJ 
lJ1Vl'.i1 met T~"5Fl'11l.J) 

(met) LLm 'UL ~lJL~lJ'Ul'IUqjqj~ L~fJ1nue.:il'ltl7::ntlU n17~1'.i\1~1LL 'VIU\I nTah::"lflJ 
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