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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
วาดวย  การตัดและสงออยใหแกโรงงาน  การตรวจสอบคุณภาพออย   

และการรับออยจากชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออย   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมดําเนินการเกี่ยวกับการหีบออยของโรงงาน  

การตัดและสงออยใหแกโรงงาน  การตรวจสอบคุณภาพออย  และการรับออยของโรงงาน  รวมทั้ง

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตัดสินขอโตแยงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพออย  ออยไฟไหม  

ความบริสุทธิ์ของออย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  กระบวนการดําเนินการดังกลาว  และสงเสริมการพัฒนา

ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย   ให เปนไปอยางมีระบบ   เหมาะสมกับสถานการณ   

และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗  มาตรา  ๑๗  (๑๐)  

และ  (๑๒)  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวย  การตัด 

และสงออยใหแกโรงงาน  การตรวจสอบคุณภาพออย  และการรับออยจากชาวไรออยหรือหัวหนา 

กลุมชาวไรออย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก   

(๑) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๒  วาดวย  การหีบออย

การตัดและสงออย  การตรวจสอบคุณภาพออยและการรับออยของโรงงาน 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  

การตัดสินขอโตแยงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพออย   ออยไฟไหม   ความบริสุทธิ์ของออย   

และกําหนดประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ําตาล  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการประจําเขตพื้นที่ที่มีโรงงานและมีการ

ปลูกออยที่คณะกรรมการบริหารแตงต้ังข้ึนตามมาตรา  ๒๑  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด 

“ออยสดคุณภาพดี”  หมายความวา  ออยสดที่ไมถูกไฟไหม  ยอดไมยาว  ไมมีส่ิงอื่นที่ไมใช 
ออยตามธรรมชาติปนเปอน  เชน  ดิน  ทราย  กาบ  ใบ  เปนตน 

“ออยไฟไหม”  หมายความวา  ออยที่ตัดจากแปลงที่ถูกไฟไหมหรือออยที่ตัดทิ้งไว  ในแปลง
เพื่อรอขนข้ึนรถบรรทุกแลวเกิดไฟไหมแปลงนั้น  

“ออยที่มีส่ิงปนเปอน”  หมายความวา  ออยสดหรือออยไฟไหมที่มีส่ิงอื่นที่ไมใชสวนของออย
ตามธรรมชาติปนเปอน  เชน  ดิน  ทราย  หิน  ไม  โลหะ  เปนตน 

“ออยยอดยาว”  หมายความวา  ออยสดหรือออยไฟไหมที่มีสวนปลายสุดไมปรากฏสวนที่เปน
เนื้อออย  โดยสังเกตจากภาคตัดขวาง  (Cross  Section) 

“คุณภาพออย”  หมายความวา  จํานวนน้ําตาลซูโครสในออยซึ่งวัดออกมาเปนหนวยของ   
ซี.ซี.เอส. 

“ความบริสุทธิ์”  หมายความวา  จํานวนน้ําตาลซูโครสที่คิดในรูปของคาโพล  เมื่อเทียบเปน
อัตราสวนรอยละของจํานวนของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดที่คิดในรูปของคาบริกซในออย 

ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

การตัดและการสงออย  การรับออย 
 

 

ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการแตงต้ังคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน  ประกอบดวย  

ผูแทนชาวไรออยโดยสถาบันชาวไรออยเสนอหนึ่งคน  ผูแทนโรงงานโดยสมาคมโรงงานเสนอหนึ่งคน  

และผูแทนสํานักงานหนึ่งคน   รวมกันปฏิบัติหนาที่ในการควบคุม  ดูแลประมาณการผลผลิตออย   

การจัดสรรออย  การสงมอบออยและการรับออย  ใหเปนไปตามระเบียบนี้  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่

ไดรับมอบหมาย 

ในกรณีที่มีความจําเปน  คณะอนุกรรมการอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนรวมในคณะทํางาน

ตามวรรคหนึ่งก็ได 
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ขอ ๗ กอนเร่ิมตนการหีบออย  ใหชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยคู สัญญา 

แจงโรงงาน  ถึงความพรอมในการตัดและสงออยและประมาณการผลผลิตออยที่ประสงคจะสงมอบ 

ใหโรงงานทราบ   

ใหโรงงานสงมอบรายชื่อชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยคูสัญญา  รวมทั้งประมาณการ

ผลผลิต  และรายละเอียดที่เกี่ยวของตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดใหกับคณะทํางานควบคุมการผลิต

ประจําโรงงานและสํานักงานกอนการเปดหีบออยไมนอยกวาสิบหาวัน 

ขอ ๘ ใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานจัดสรรประมาณการผลผลิตออย 

ตามขอ  ๗  ใหแกชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยคู สัญญาเปนโควตาสงออยประจํางวด   

ตามสัดสวนของปริมาณออยของชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยคูสัญญานั้น ๆ  ใหแลวเสร็จ   

และปดประกาศใหชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยทราบในที่เปดเผย  ณ  สถาบันชาวไรออย 

ที่เกี่ยวของและโรงงาน  กอนเปดหีบไมนอยกวาเจ็ดวัน 

การจัดสรรโควตาสงออยประจํางวดจะจัดเปนกลุมการตัดและการสงมอบออยก็ได  โดยให

บรรดาชาวไรออยที่ไมไดสังกัดหัวหนากลุมชาวไรออยรวมกันเปนกลุมแลวแจงโรงงานทราบ   

และใหโรงงานปดประกาศ  ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๙ เมื่อหีบออยไปไดรอยละหาสิบของประมาณการผลผลิตออยคร้ังแรก  ใหคณะทํางาน  

ควบคุมการผลิตประจําโรงงาน  ประมาณการผลผลิตออยและจัดสรรโควตาสงมอบออยคร้ังสุดทาย 

เสียใหม  ใหสอดคลองกับขอเทจ็จริง 

ขอ ๑๐ ชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยรายใดที่เปนคูสัญญากับโรงงาน  ประสงค 

จะใหชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยรายอื่นที่เปนคูสัญญากับโรงงานนั้นสงมอบออยแทน   

ก็ใหกระทําได  โดยแจงเปนหนังสือตอคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานเพื่อรวมกันพิจารณา  

และใหถือปริมาณออยที่สงมอบเปนโควตาของผูสงมอบออยแทนชาวไรออยหรือหัวหนากลุม 

ชาวไรออยรายนั้น 

ขอ ๑๑ การตัดและสงออย  การรับออย  การบันทึกและรายงานการรับออย  ใหดําเนินการ  

ดังนี้ 

(๑) ชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตองสงมอบออยใหแกโรงงานที่เปนคูสัญญา 

ไมนอยกวารอยละแปดสิบของจํานวนที่กําหนดตามสัญญา 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) ใหโรงงานรับออยสวนเกินจากชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยคูสัญญาไดไมเกิน  

รอยละย่ีสิบของจํานวนที่กําหนดตามสัญญา 

(๓) เมื่อเปดหีบออยแลว   ใหโรงงานรายงานปริมาณออยที่ เขาหีบของแตละคูสัญญา 

เปนประจํางวด  ตอคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน  พรอมทั้งสําเนาแจงสํานักงานตามแบบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีปญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจํา

โรงงานพิจารณาตัดสิน  พรอมทั้งรายงานใหคณะอนุกรรมการบริหารสวนทองถิ่นและสํานักงานทราบ 

ขอ ๑๒ ใหโรงงานมีสิทธิปฏิเสธการรับซ้ือออยจากชาวไรออยได  ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อคุณภาพออยตํ่ากวาหก  ซี.ซี.เอส.  โรงงานอาจปฏิเสธรับซ้ือออยสวนที่ยังไมไดหีบ

ของชาวไรออยรายนั้นไดตามที่คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานชี้ขาด  สวนที่หีบแลวใหจาย

ตามคุณภาพออย 

(๒) ออยไฟไหมที่มีความบริสุทธิ์ไมไดมาตรฐานตามที่คณะทํางานควบคุมการผลิตประจํา

โรงงานตัดสิน 

ขอ ๑๓ การตัดสินของคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  

ใหเปนที่สุด   

หมวด  ๒ 
การเก็บตัวอยาง  การวิเคราะห  และการตรวจสอบคุณภาพออย 

 

 

ขอ ๑๔ ใหโรงงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเก็บตัวอยางน้ําออย  

การวิเคราะห  และการตรวจสอบคุณภาพออยตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานเปนผูวิเคราะหคุณภาพออยของชาวไรออยแตละราย  แตละคันรถ   

โดยโรงงานเปนผูรับผิดชอบการเก็บตัวอยางน้ําออย  พรอมทั้งใหหมายเลขลําดับตัวอยาง  เพื่อสงมอบ

ใหแกหนวยตรวจสอบคุณภาพออยของสํานักงานที่ประจําแตละโรงงาน 

ใหโรงงานอํานวยความสะดวกและจัดเตรียมสถานที่  เพื่อการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ

คุณภาพออยของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง 
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เพื่อใหการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริหาร 
อาจวาจางที่ปรึกษาทางเทคนิค   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบคุณภาพออย 
ของสํานักงานก็ได 

ขอ ๑๖ ใหหนวยตรวจสอบคุณภาพออยของสํานักงาน  แจงผลการวิเคราะหพรอมหมายเลข

ลําดับตัวอยางใหแกโรงงาน  และติดประกาศใหชาวไรออยทราบ  ณ  โรงงาน 

ใหโรงงานประกาศรายชื่อชาวไรออย  พรอมปริมาณออย  คาคุณภาพออยที่สํานักงานวิเคราะหแลว  

และราคาออยที่ชาวไรออยแตละรายจะไดรับใหชาวไรออยทราบและสงใหสํานักงานหนึ่งชุด 

ขอ ๑๗ กรณีที่มีขอโตแยง  ในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพออยหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ

ออยไฟไหมและออยที่มีความบริสุทธิ์ไมไดมาตรฐาน  ใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน

พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานพิจารณาแลวเห็นวา  ออยใดเปนออยสด

คุณภาพดี  ออยไฟไหม  ออยยอดยาว  หรือออยที่มีกาบใบ  ใหโรงงานดําเนินการแลวแตกรณีดังนี้ 

(๑) ออยสดที่มีคุณภาพดีใหไดรับเงินคาออยเพิ่มและใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจํา

โรงงานทําการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร   

(๒) ออยไฟไหมจะถูกหักเงินคาออยจากราคาออยข้ันตนไว ตันละย่ีสิบบาท   และให

คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานทําการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

(๓) ออยยอดยาวและหรือออยที่มีกาบใบจะถูกหักเงินคาออยจากราคาออยข้ันตนไวตันละ

ย่ีสิบบาท  และใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานทําการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๑๙ ใหโรงงานแยกสิ่งปนเปอน  เชน  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  เปนตน  จากสะพานออย   

โดยแยกเปนรายคันรถ  เมื่อแยกส่ิงปนเปอนเปนรายคันรถไดแลวใหนําน้ําหนักส่ิงปนเปอนที่แยกได 

ไปหักออกจากน้ําหนักออยรวมของคันรถรายนั้น ๆ  เพื่อใหไดน้ําหนักออยที่แทจริง 

ขอ ๒๐ ใหโรงงานนําผลรวมของจํานวนเงินที่หักตามขอ  ๑๘  (๒)  และ  (๓)  สงให

คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน  และใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานพิจารณา

จายเงินคืน  พรอมทั้งกําหนดระยะเวลารับเงินคืนใหแกชาวไรออยที่สงออยสดคุณภาพดีทั้งหมด 

แตละโรงงานไมเกินตันออยละเจ็ดสิบบาท  หากยังมีเงินเหลือจายคืน  ใหนําเงินสวนที่เหลือจายทั้งหมด

เฉลี่ยคืนทุกตันออยที่สงเขาหีบแตละโรงงาน   



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่ชาวไรออยไมมาขอรับเงินภายในระยะเวลาที่คณะทํางานควบคุมการผลิตประจํา
โรงงานกําหนดตามวรรคแรก  ใหเก็บรักษาเงินไวที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายและหากชาวไรออย 
ไมมาขอรับเงินคืนภายในกําหนดอายุความใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

การดําเนินการเกี่ยวกับเงินที่คณะทํางานไดรับตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลใชบังคับในฤดูการผลิต 
ป  ๒๕๕๒/๒๕๕๓  เทานั้น  ในฤดูการผลิตปตอไปใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๑ การชี้ขาดของคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙   
และขอ  ๒๐  ใหเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๒ บรรดาเงินคาออยที่หักตามขอ  ๑๘  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงเหลือจากการจายคืนใหแก
ชาวไรออยกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  เมื่อระเบียบนี้มีผลใชบังคับแลวใหคณะทํางานควบคุม 
การผลิตประจําโรงงานดําเนินการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วิฑูรย  สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย 


