
หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
วาดวยการจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๕)  แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียน
ชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออย  

พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการจดทะเบียนชาวไรออย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการออย”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถิ่น 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการออยแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน

ชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย  และใหหมายความรวมถึงพนักงานเจาหนาที่  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนนายทะเบียน  และใหมีอํานาจ

แตงต้ังผูชวยนายทะเบียน  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ขอ ๖ ใหนายทะเบียนมีหนาที่ตรวจสอบและแกไขทะเบียนชาวไรออยและทะเบียนหัวหนา

กลุมชาวไรออยใหถูกตองครบถวนอยูเสมอ  และตองจัดทํารายงานสรุปทะเบียนเสนอตอคณะกรรมการ
ออยในเดือนกันยายนของทุกป  รวมทั้งใหมีอํานาจที่จะอนุญาตใหผูรองขอคัดสําเนาหรือถายเอกสาร 
หรือใหขอมูลใดเกี่ยวกับทะเบียนได 



หนา   ๗๓ 
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ขอ ๗ ใหประธานคณะกรรมการออยรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียน 
 

 

ขอ ๘ ผูมีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนชาวไรออยตองเปนผูซ่ึงปลูกออยในทองที่ที่คณะกรรมการ
ออยกําหนดตามมาตรา  ๑๗  (๒)  และมีสัญญาสงออยใหแกโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออย 

ขอ ๙ ผูมีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออยตองเปนชาวไรออยที่มีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) เปนผูมีสัญญาสงออยแกโรงงาน 
(๒) มีพื้นที่ใชปลูกออยไมนอยกวาสิบไร  และตองรับมอบออยจากชาวไรออยรายอ่ืนซ่ึงเมื่อ

รวมพื้นที่ของตนเองแลวตองไมนอยกวาหนึ่งรอยไร 
(๓) เปนสมาชิกสถาบันชาวไรออย 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอจดทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการออยประกาศใหมีการจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย
ปละสองคร้ังในเดือนพฤษภาคม  และเดือนพฤศจิกายน 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหปดไวที่สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการออยระดับทองถิ่น  
โรงงาน  และที่สถาบันชาวไรออย 

ขอ ๑๑ ใหผูมีสิทธิตามขอ ๘ และขอ ๙  ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอเจาหนาที่  ณ  สถานที่และ
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  ตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด  พรอมดวยสําเนา   
๑  ชุด  และหลักฐานประกอบคําขอ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอเปนบุคคลตามขอ  ๘  ใหมีหลักฐานประกอบคําขอ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ  พรอมทั้งสําเนาภาพถาย 
 (ข) หลักฐานแสดงวามีโรงงานรับซ้ือออยของผูย่ืนคําขอ  เชน  หนังสือรับรองจากหัวหนา

กลุมชาวไรออยของตน  หรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซ้ือออย  หรือหนังสือรับรองของสถาบัน
ชาวไรออย  ตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด 



หนา   ๗๔ 
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 (ค) เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายในการใชประโยชนที่ดิน  เชน  เอกสารสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  สัญญาเชา  สัญญาเชาซ้ือ  สัญญาขายฝาก  หรือเอกสารอื่นใด 
ตามที่คณะอนุกรรมการออยเห็นสมควร  พรอมทั้งสําเนาภาพถาย 

(๒) ในกรณีผูย่ืนคําขอเปนบุคคลตามขอ  ๙  ใหมีหลักฐานประกอบคําขอดังตอไปนี้ 
 (ก) สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ  พรอมทั้งสําเนาภาพถาย 
 (ข) สําเนาสัญญาของชาวไรออยที่จะสงออยผานตนที่ลงนามรับรองความถูกตอง 
 (ค) เอกสารแสดงการเปนสมาชิกสถาบันชาวไรออย 
 (ง) หนังสือรับรองของโรงงานที่รับซ้ือออย 

หมวด  ๓ 
การรับจดทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๒ เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของและ 
อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผู ย่ืนคําขอตามที่ จําเปน  แลวเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการออย   
ภายในสิบวัน  นับแตวันรับคําขอจดทะเบียน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากมีขอบกพรองใดในการยื่นคําขอจดทะเบียน  ใหเจาหนาที่
แจงใหผูย่ืนคําขอแกไขใหถูกตอง 

ขอ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการออยไดรับคําขอพรอมหลักฐานประกอบคําขอและความเห็น 
จากเจาหนาที่ตามขอ  ๑๒  แลว  ใหคณะอนุกรรมการออยพิจารณาคําขอจดทะเบียน  ใหแลวเสร็จ 
ภายในสิบหาวัน  และปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับจดทะเบียนไวที่  สถานที่ตามขอ  ๑๐ วรรคสอง 

ขอ ๑๔ ชาวไรออย  หัวหนากลุมชาวไรออย  หรือผูมีสวนไดเสีย  มีสิทธิคัดคานวาบุคคล 
ซ่ึงมีรายชื่อตามประกาศในขอ  ๑๓  ไมมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  และขอ  ๙  แลวแตกรณี  โดยตองทําเปน
หนังสือย่ืนตอคณะอนุกรรมการออยภายในสิบหาวัน  นับแตวันประกาศรายชื่อตามขอ  ๑๓ 

ในกรณีที่มีผู คัดคาน  หรือปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งตอคณะอนุกรรมการออยให
คณะอนุกรรมการออยมีอํานาจสอบสวนและเรียกผูคัดคาน  ผูถูกคัดคาน  หรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริงตามวันและเวลาที่กําหนด  หากผูนั้นไมมาชี้แจงตามวันและเวลาดังกลาว  คณะอนุกรรมการออย
อาจสรุปความเห็นโดยไมจําตองรับฟงผูนั้นก็ได 



หนา   ๗๕ 
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ขอ ๑๕ เมื่อคณะอนุกรรมการออยไดพิจารณาเรื่องตามขอ  ๑๔  แลวเห็นวา  ชาวไรออยหรือ
หัวหนากลุมชาวไรออยเปนผูไมมีสิทธิตามขอ  ๘  หรือขอ  ๙  แลวแตกรณี  ใหคณะอนุกรรมการออย 
เพิกถอนรายชื่อผูไมมีสิทธิดังกลาวแลวแจงเปนหนังสือใหผูนั้นทราบ  และปดประกาศคําวินิจฉัยไวที่
สถานที่ตามขอ  ๑๐  วรรคสอง 

ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ไดรับ
จดทะเบียนแลวตามแบบที่คณะกรรมการออยกําหนด 

บัตรประจําตัวชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยใหมีอายุคราวละสามป 
หมวด  ๔ 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย 
 

 

ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของชาวไรออยส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๘ 
(๔) ไมสงออยใหแกโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ตนมีหนาที่ตองสงออยติดตอกัน

ต้ังแตสามปข้ึนไป 
(๕) เสนอหลักฐานหรือแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญในการขอจดทะเบียนชาวไรออย 
(๖) ฝาฝนระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทรายในสาระสําคัญ 
ขอ ๑๘ ชาวไรออยผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนชาวไรออยตามขอ  ๑๗  (๒)  ลดเพิ่ม  

หรือโอนพื้นที่ที่ใชในการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวน  ใหแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย 
ไมนอยกวาสิบหาวัน 

กรณีเพิ่มพื้นที่ที่จะใชในการปลูกออยตามวรรคหนึ่ง  ใหชาวไรออยสงหลักฐานแสดงสิทธิ 
ในที่ดิน  เฉพาะสวนที่จะใชปลูกออยเพิ่มข้ึนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการออย 

ขอ ๑๙ กรณีชาวไรออยโอนสิทธิในที่ดินที่ใชเพื่อการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวนใหแก
ผูอื่นซ่ึงประสงคจะปลูกออยเพื่อสงออยในที่ดินนั้นใหแกโรงงาน  ใหผูรับโอนรับชวงสิทธิในการสงออย



หนา   ๗๖ 
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ของผูโอนในฤดูการผลิตนั้นใหโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตอไปไดตามสัญญา  โดยแจงเปน
หนังสือพรอมดวยหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตอคณะอนุกรรมการออย 

ขอ ๒๐ กรณีชาวไรออยถึงแกความตาย  ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทสงออยในฤดูการผลิตนั้น  
ใหโรงงานหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตอไปไดตามสัญญา  โดยแจงเปนหนังสือ  พรอมดวยหลักฐาน 
การไดรับสิทธิในที่ดินนั้นตอคณะอนุกรรมการออย 

ขอ ๒๑ การแจงตอคณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ใหชาวไรออย 
ซ่ึงสังกัดหัวหนากลุมชาวไรออย  สงสําเนาการแจงใหหัวหนากลุมชาวไรออยที่ตนสังกัดดวย 

ขอ ๒๒ สมาชิกภาพของหัวหนากลุมชาวไรออยส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๙ 
(๔) ฝาฝนระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทราย  ในสาระสําคัญ 
(๕) ไมสงออยใหโรงงานที่ตนมีหนาที่ตองสงออยติดตอกันต้ังแตสามปข้ึนไป 
ขอ ๒๓ กรณีหัวหนากลุมชาวไรออยถึงแกความตาย  ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทสงออย 

ในฤดูการผลิตนั้นใหโรงงานตอไปไดตามสัญญา  โดยแจงเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการออย 
หมวด  ๕ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
 

 

ขอ ๒๔ ใหคณะอนุกรรมการออยตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาสั่งใหนายทะเบียน
แกไขทะเบียนชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยใหถูกตอง  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา 

(๑) สมาชิกภาพของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยส้ินสุดลงตามขอ  ๑๗  หรือขอ  ๒๒ 
(๒) ชาวไรออยแจงการลด  เพิ่ม  หรือโอนพื้นที่ที่ใชในการปลูกออยทั้งหมดหรือบางสวน 

ตามขอ  ๑๘  หรือ 
(๓) ผูจัดการมรดกหรือทายาทของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยที่ถึงแกความตาย  

แจงการไดรับสิทธิในที่ดินตามขอ  ๒๐  หรือขอ  ๒๓ 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออยตาม  (๑)  ใหนายทะเบียน
ลบชื่อผูนั้นออกจากทะเบียน  และยกเลิกบัตรประจําตัวชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออย  แลวปดประกาศ
ไวที่สถานที่ตามขอ  ๑๐  วรรคสอง 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ 

 

 

ขอ ๒๕ ผูใดไมเห็นดวยกับคําส่ังของนายทะเบียนตามขอ  ๖  หรือคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของ
คณะอนุกรรมการออย ตามขอ  ๑๕  หรือขอ  ๒๔  อาจอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการออย  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง 

ใหคณะกรรมการออยวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณ  คําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือ 
คําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะอนุกรรมการออย  เวนแตคณะกรรมการออยจะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๖ ใหชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้
มีผลใชบังคับเปนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยผูไดรับการจดทะเบียนตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ดําริ  สุโขธนัง 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ 
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 


