
 
มตคิณะรัฐมนตรี 18 พย.2557 
 
 เร่ือง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย       ว่าด้วยการจด
ทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และ      ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญติัท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา             แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งน้ี ให้ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการต่อไปดว้ย 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  อก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา่ 
  1. ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายไดรั้บการร้องเรียนจากสมาคมชาวไร่ออ้ย    ซ่ึงมีสถานภาพเป็น
สถาบนัชาวไร่ออ้ยว่า การก าหนดคุณสมบติัของผูร้้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบนัชาวไร่ออ้ยไม่มีความเสมอภาค มีการยกเวน้
คุณสมบติัเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกและปริมาณออ้ยให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ใน     การขอจดทะเบียนเป็นสถาบนัชาวไร่ออ้ย และการ
ตรวจสอบสถานะความเป็นสถาบนัชาวไร่ออ้ยตาม พระราชบญัญติออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2557  
  2. นอกจากน้ี ปัจจุบนัมีโรงงานน ้ าตาลตั้งข้ึนใหม่เป็นจ านวนมากแต่ไม่สามารถจดัตั้งสถาบนัชาวไร่ออ้ยไดท้นั
ต่อการเพิ่มข้ึนของโรงงานน ้าตาล เน่ืองจากระยะเวลาการยืน่ขอและเปิดรับจดทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทราย วา่ดว้ยการจดทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้  าหนดระยะเวลาไวทุ้ก 2 ปี จึงไดร้้อง
ขอใหเ้ปิดการจดทะเบียนชาวไร่ออ้ยทุกปี 
  3. ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายจึงไดย้กร่างระเบียบข้ึนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการ
ออ้ยและน ้ าตาลทราย ว่าดว้ยการจดทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ให้สอดคลอ้งกบัขอ้
ร้องเรียนของสมาคมชาวไร่ออ้ยดงักล่าว โดยคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายไดมี้มติในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2557 วนัพุธท่ี 
16 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบร่างระเบียบดงักล่าวดว้ยแลว้ 
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ร่างระเบียบฯ มีสาระส าคัญ เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย วา่ดว้ยการจดทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ย ฉบบัท่ี 1 
พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 

ประเดน็ทีแ่ก้ไข ระเบียบเดมิ ร่างระเบียบใหม่ 
คุณสมบัติ ของผู ้ ร้ อ งขอจด
ทะเบียนเป็นสถาบนัชาวไร่ออ้ย 

ขอ้ 8 (3) มีสมาชิกเป็นชาวไร่ออ้ยไม่น้อยกวา่ 600 คน 
ในกรณีชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์ ซ่ึงมี
สหกรณ์เป็นสมาชิก ให้ถือวา่จ านวนสมาชิกชาวไร่ออ้ย
ของสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก เป็นจ านวนสมาชิกของชาวไร่
ออ้ยของชุมนุมสหกรณ์ท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นสถาบนั
ชาวไร่ออ้ยดว้ย 

ขอ้ 8 (3) มีสมาชิกเป็นชาวไร่ออ้ยไม่น้อยกว่า 
600 คน 

 ขอ้ 8 วรรคสอง ปริมาณออ้ยของสมาชิกท่ีส่งให้แก่
โรงงานใดโรงงานหน่ึงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
ของปริมาณอ้อยท่ีโรงงานนั้นหีบทั้ งหมดในแต่ละฤดู
การผลิต มิให้น ามาใชบ้งัคบักบักรณีการขอจดทะเบียน
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่ออ้ยแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั 

ยกเลิก 

ระ ยะ เ วล าก า ร ตร ว จสอบ
คุณสมบติั 

ขอ้ 8 วรรคสาม ... ให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบติั
ของสถาบันชาวไร่อ้อยทุก ๆ 2 ปี และให้มีการจด
ทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ย    ทุก ๆ 2 ปี 

ขอ้ 8 วรรคสาม ให้นายทะเบียนตรวจสอบ
คุณสมบติัของสถาบนัชาวไร่ออ้ยและด าเนินการ
จดทะเบียนสถาบนัชาวไร่ออ้ยทุกปีภายหลงัจาก
ส้ินสุดฤดูการหีบออ้ยของทุกโรงงาน 

- ยกเลิกการรายงานจ านวน
พ้ืนท่ีปลูกออ้ยและปริมาณออ้ย 
- เพ่ิมเติมหน้าท่ีดูแลให้ความ
ช่วยเหลือชาวไร่ออ้ย 

ขอ้ 18 ให้สถาบนัชาวไร่ออ้ยรายงานจ านวนพ้ืนท่ีปลูก
ออ้ยและปริมาณของออ้ยของสมาชิกแต่ละรายท่ีคาดว่า
จะผลิตไดใ้หน้ายทะเบียนทราบภายในเดือนกนัยายนทุก 
ๆ 2 ปี นบัจากปีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นสถาบนั
ชาวไร่ออ้ย 

ขอ้ 18 ให้สถาบนัชาวไร่ออ้ยท่ีมีสมาชิกส่งออ้ย
เขา้หีบในโรงงานหน่ึงโรงงานใดเกินกวา่ร้อยละ 
55 ของปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบในโรงงานนั้นในแต่
ละฤดูการผลิต มีหน้าท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือ
ชาวไร่ออ้ยท่ีส่งออ้ยเขา้หีบในโรงงานนั้นทั้งหมด 

ระยะ เ วลา ในการรา ยง าน
ปริมาณออ้ย 

ขอ้ 19 ให้สถาบันชาวไร่ออ้ยรายงานปริมาณอ้อยท่ี
สมาชิกของสถาบนัชาวไร่ออ้ยนั้น ๆ ส่งให้แก่โรงงาน
แต่ละแห่ง ให้นายทะเบียนทราบภายใน 30 วนั เม่ือการ
หีบออ้ยของโรงงานนั้น ๆ ส้ินสุดลง โดยให้รายงานทุก 
ๆ 2 ปี นบัจากปีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นสถาบนั
ชาวไร่ออ้ย 

ขอ้ 19 ใหส้ถาบนัชาวไร่ออ้ยรายงานปริมาณออ้ย
ท่ีสมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อยนั้ นส่งให้แก่
โรงงานแต่ละแห่งให้นายทะเบียนทราบภายใน 
30 วนั นบัจากวนัส้ินสุดการหีบออ้ยของโรงงาน 
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 เร่ือง  รายงานสรุปผลด าเนินงานการก ากบัดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลอืชาวไร่อ้อยในฤดูการผลติ ปี 2556/2557  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่ออ้ยในฤดูการผลิต      ปี 2556/2557 ของ
คณะกรรมการก ากบัการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่ออ้ยในฤดูการผลิตปี 2556/2557 ประจ าเดือนกนัยายน 2557 ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.)  เสนอ   

  สาระส าคัญของเร่ือง  

  อก.รายงานวา่  

  ผลการจ่ายเงินเพิ่มราคาออ้ยขั้นตน้ฤดูการผลิต 2556/2557 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557      มีดงัน้ี  

1. วงเงินทีใ่ช้ด าเนินการ  
มีชาวไร่ออ้ยท่ีเป็นคู่สัญญาและมีสิทธ์ิในการไดรั้บเงินเพิ่มราคาออ้ยขั้นตน้  160 บาทต่อ 

ตนั  จ  านวน 146,491 ราย ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ณ วนัปิดหีบ) จ านวน 103,665,750.460 ตนั  รวมเป็นเงินท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มราคาออ้ย
ขั้นตน้ จ านวน 16,586,520,073.60 บาท 

2. การด าเนินการ 
(1) กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายไดแ้จง้ให ้ธ.ก.ส. โอนเงินเพิ่มราคาออ้ยขั้นตน้ ฤดูการ 

ผลิตปี 2556/2557 อตัรา 160 บาทต่อตนั  เขา้บญัชีชาวไร่ออ้ยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 จนถึงขณะน้ีโอนเงินแลว้ จ านวน 
10 งวด  จ  านวนเงินทั้งส้ิน 16,519,676,791.04 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.60 ของวงเงินท่ีตอ้งช่ายทั้งหมด  

(2) ปริมาณออ้ยส่วนท่ีเหลือจ านวน 417,770.516 ตนั คิดเป็นเงินช่วยเหลือจ านวน  
66,843,282.56 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้ชะลอการจ่ายเงิยช่วยเหลือชาวไร่อ้อย  จ  านวน 1,928 ราย ปริมาณอ้อย 
351,657.170 ตนั  จ  านวนเงิน 56,265,147.20 บาท  เน่ืองจากยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนชาวไร่ออ้ย และอยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลของ
คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงานปริมาณออ้ย 66,113.346 ตนั จ านวนเงิน 10,578,135.36 บาท  
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