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ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ําตาลทรายแตกต่างไปจากชนิด 

คุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนด 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  กรณีโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
แตกต่างจากชนิด  คุณภาพ  และปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย  ว่าด้วย  
การผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  สถานที่เก็บรักษา  การสํารวจ  การขนย้าย  การส่งมอบน้ําตาลทราย
และการจําหน่ายน้ําตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทรายจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“น้ําตาลทราย”  หมายความว่า  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  น้ําตาลทรายขาว  น้ําตาลทรายดิบ  

และหมายความรวมถึงน้ําตาลชนิดอ่ืนที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนดให้ผลิต 
และจําหน่ายได้ 

“การผลิต”  หมายความว่า  การนําอ้อยมาผลิตเป็นน้ําตาลทราย  และให้หมายความรวมถึง 
การแปรสภาพด้วย 

“แปรสภาพ”  หมายความว่า  การนาํน้ําตาลทรายชนิดหนึ่งไปละลายเพื่อแปรสภาพเป็นน้ําตาลทราย
อีกชนิดหนึ่งที่ได้คุณภาพตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนด 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต 

 

 

ข้อ ๒ โรงงานใดมีความประสงค์จะนําน้ําตาลทรายตามชนิด  คุณภาพ  และปริมาณที่
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนด  มาทําการแปรสภาพในแต่ละฤดูการผลิต   
ณ  โรงงานของตนเองหรือโรงงานอ่ืน  ให้ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการน้ําตาลทราย  หรือผู้ที่
คณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมาย   

กรณีขออนุญาตแปรสภาพน้ําตาลทรายในโรงงานของตนเอง  และปริมาณไม่เกินวันละ  ๓๐๐  เมตริกตัน  
ให้ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ประจําโรงงาน 
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หมวด  ๒ 
การกําหนดอัตราค่าสูญเสีย 

 

 

ข้อ ๓ การนําน้ําตาลทรายฤดูการผลิตก่อนปีปัจจุบันมาแปรสภาพ  ในฤดูการผลิตปีปัจจุบัน  
ให้กําหนดอัตราค่าสูญเสียจากปริมาณที่นําไปละลายเพื่อแปรสภาพดังนี้ 

(๑) น้ําตาลทรายดิบแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ อัตรา   
ค่าสูญเสียร้อยละ  ๑๐ 

(๒) น้ําตาลทรายขาวแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์อัตราค่าสูญเสียร้อยละ  ๔ 
การแปรสภาพจากน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  เป็นน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายดิบหรือการ

แปรสภาพจากน้ําตาลทรายขาวเป็นน้ําตาลทรายดิบไม่กําหนดอัตราค่าสูญเสีย 
ข้อ ๔ การแปรสภาพน้ําตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบัน  ในระหว่างฤดูการผลิต  ณ  โรงงาน

ของตนเอง  ไม่กําหนดอัตราค่าสูญเสีย 
ข้อ ๕ การแปรสภาพน้ําตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบัน  ในระหว่างฤดูการผลิต  ณ  โรงงานอ่ืน

ให้กําหนดอัตราค่าสูญเสียดังนี้ 
(๑) การนําน้ําตาลทรายดิบแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  

กําหนดอัตราสูญเสียร้อยละ  ๖ 
(๒) การนําน้ําตาลทรายขาวแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่กําหนดอัตราค่าสูญเสีย 
ข้อ ๖ การแปรสภาพน้ําตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบันหรือก่อนปีปัจจุบัน  นอกฤดูการผลิต  

ณ  โรงงานของตนเอง  หรือ  ณ  โรงงานอ่ืน  ให้บันทึกปริมาณน้ําตาลทรายที่ได้หลังจากสิ้นสุดการแปรสภาพแล้ว  
เป็นปริมาณน้ําตาลทรายคงเหลือ 

หมวด  ๓ 
การขอแปรสภาพต่อเนื่องหลังจากอ้อยเข้าหีบหมดแล้ว 

 

 

ข้อ ๗ การขออนุญาตแปรสภาพน้ําตาลทรายตามข้อ  ๒  ในระหว่างฤดูการผลิต  โรงงานจะต้อง
ดําเนินการแปรสภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้าย 

ข้อ ๘ การแปรสภาพต่อเนื่องหลังจากวันที่อ้อยเข้าหีบหมดแล้วให้โรงงานนําน้ําตาลทราย 
ที่ผลิตได้ออกจากหม้อป่ันให้หมด  เพื่อให้ทราบผลผลิตน้ําตาลทรายที่เกิดขึ้นจริงของโรงงานนั้น ๆ  ก่อน  
แล้วจึงอนุญาตให้โรงงานแปรสภาพน้ําตาลทรายต่อเนื่องได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีจําเป็นจะต้องแปรสภาพต่อเนื่องหลังจากวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้ายหมดแล้ว
และไม่สามารถดําเนินการตามข้อ  ๘  ได้  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) โรงงานจะต้องแจ้งการประมาณการวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้ายให้คณะกรรมการน้ําตาลทราย
ทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ยเจ็ดวันทําการ 
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(๒) ให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย  ดําเนินการเก็บข้อมูล  ตามรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายนี้และนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําตาลทรายที่ตกค้างหลังจากอ้อยตันสุดท้าย  ได้เข้าหีบ
ผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานนั้น  เพื่อรายงานคณะกรรมการน้ําตาลทรายเพื่อดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๔ 
การรายงาน 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้แปรสภาพตามข้อ  ๒  ข้อ  ๖  ข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙   
รายงานปริมาณและชนิดน้ําตาลทรายที่ได้จากการแปรสภาพให้คณะกรรมการน้ําตาลทรายภายในเจ็ดวันทําการ  
นับถัดจากวันที่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  เพื่อดําเนินการแจ้งคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วิฑูรย์  สิมะโชคด ี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
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แบบแนบทายประกาศคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตนํ้าตาลทราย

โรงงาน................................................

วันที่.............................................. ปการผลิต............................

แตกตางไปจากชนิด คุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนด พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบรายงานการละลายน้ําตาลตอเน่ือง

% BrixNo Stock in Hand



No Sugar in Bin Moisture Pol Purity
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Weight (Tons) Remark

รวมประมาณน้ําตาลทรายที่ตกคางในกระบวนการผลิต    

No

% PolWeight (Tons) % Moisture

Material

% Purity

ท่ีคา Pol =         คา Moisture =    

รวมประมาณกากน้ําตาลท่ีตกคางในกระบวนการผลิต    

                (………………………………………....……………..)

         ลงชื่อ…………………………...………………….…เจาหนาที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ……………………...……………………….…เจาหนาที่ตรวจสอบ          ลงชื่อ……………………………………………....…เจาหนาที่ตรวจสอบ

        (………………………………………....……………..)

                (…………………………...…………....……………..)         (…………………...…………………....……………..)

ลงชื่อ………………………...…………………….…เจาหนาที่ตรวจสอบ


