ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ คกก. (คณะพิเศษ)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค้าว่า “น้าตาลทราย” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) เพิ่ มบทบั ญญั ติ ให้ คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายสามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่อ ไปได้
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพิ่มมาตรา ๑๔ วรรคสี่)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการปฏิบัติห น้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย และก้าหนดให้ น้ าบทบั ญ ญั ติ ดังกล่ าวมาใช้ บั งคับ แก่การประชุ มของคณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้าตาลทราย รวมทังเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกั บ
การเลื อกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้าตาลทราย (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายเกี่ยวกับการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจ้าหน่ายน้าตาลทราย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ (๑๘))
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗)
(๖) ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น เข้ ากองทุ น สงเคราะห์ เกษตรกร (ยกเลิ ก
มาตรา ๒๙)
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การน้าเข้าน้าตาลทราย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗)
(๘) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม การก้ า หนดราคาอ้ อ ยขั นต้ น และผลตอบแทนการผลิ ต และจ้ า หน่ า ย
น้าตาลทรายขันต้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม)
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การหั กส่ วนต่างที่เกิดขึนในกรณี ราคาอ้อยและผลตอบแทน
การผลิตขันสุดท้ายและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้ายสูงกว่าหรือต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง)
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน
ท้าให้ บ ทบั ญ ญั ติบ างประการไม่ส อดคล้ องกับพั นธกรณี ระหว่างประเทศ จนเป็น เหตุให้ มีการร้องเรียนว่า
เป็ น การอุ ดหนุ น อั น ขัด ต่ อ ข้ อ ก้าหนดขององค์ ก ารการค้ าโลก ตลอดจนบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายปั จจุ บั น
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่เอือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ และเพิ่มเติมให้สามารถน้าน้าอ้อยไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น
เพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ้าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี
คุณจิรวัฒน์ 62/ร่าง พรบ. 6. ร่าง พรบ.อ้อยฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ สคก.

ร่าง
พระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
…..................................
….................................
….................................
……………………………………………………………………………………………………….......…..................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้าตาลทราย
……………………………………………………………………………………………………………………..............................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค้าว่า “น้าตาลทราย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
““น้าตาลทราย” หมายความว่า น้าตาลที่ผลิตได้จากอ้อยไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด
และหมายความรวมถึงน้าอ้อยซึ่งได้จากการหีบอ้อยในกระบวนการผลิตและน้าอ้อยซึ่งเคี่ยว
เป็นน้าเชื่อมหรือรูปอื่น เพื่อน้าไปใช้ในการผลิตน้าตาลทรายหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ และในกรณีที่มี
การน้าผลพลอยได้มารวมเพื่อค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
“ในกรณีที่ไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน
หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการรวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการ
ทังหมด”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๖ ในกรณีทไี่ ม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน
ถ้าไม่มีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทังสองคนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้เลขานุการเรียกประชุมเพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ”

๒
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๑๘) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้
บริโภคในราชอาณาจักร”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
(๒) เบียปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕)
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๖) เงินกู้
(๗) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ให้น้ามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการแต่งตังกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
น้าตาลทราย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
สองคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน และผู้แทนโรงงานห้าคน
เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการน้าตาลทรายเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และเลขานุการต้าแหน่งละหนึ่งคน
ให้นามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

๓
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๔๗ ผู้ใดจะน้าเข้าน้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก้าหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติอ้อย
และน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของประมาณการรายได้ที่ค้านวณได้
โดยให้ค้านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้าตาลทรายด้วย”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติอ้อย
และน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้าตาลทรายขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ขันต้น ให้น้าส่วนต่างที่เกิดขึนไปหักออกจากราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้าตาลทรายขันต้น หรือราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ขันสุดท้าย ในฤดูการผลิตปีถัดไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด”
มาตรา ๑๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติอ้อย
และน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งตามพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
การด้าเนินการออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

คุณจิรวัฒน์ 62/ร่าง พรบ. 6. ร่าง พรบ.อ้อยฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ สคก.
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