รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2554
วันจันทรที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมนารายณ 2 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางอุไร รมโพธิหยก
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. ผูแทนกระทรวงพาณิชย
2. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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5. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นางสุนิดา ชุนเจริญ
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายรังสิต เฮียงราช
11. นางพรทิพย เกตุมา
12. นางสาววราลักษณ โสศรีทา
13. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
14. นางสาววลัย ศรีเมือง
15. นายประยุทธ ทิพยภวัง
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
18. นายเกียรติกอง มงคลลักษณ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข
20. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แจงวา
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงานติดภารกิจอื่นและไดมอบหมายให นายคมกริช
นาคะลักษณ เขารวมประชุมแทน
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตน
แลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 17
สิงหาคม 2554 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดมี
มติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลียและประเทศแอฟริกาใต
โดยใหกรรมการเปนผูแจงความประสงควาจะเลือกเดินทางไปประเทศใด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
1.2 จากการประสานงานกับคณะกรรมการ สวนใหญแจงความประสงคเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ ประเทศแอฟริกาใต สําหรับประเทศออสเตรเลียมีผูแจงความประสงคเพียง 8 ราย ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต โดยใหแยกเดินทางเปน 2 คณะ เนื่องจากมีกรรมการรวมเดินทางเปน
จํานวนมาก และกําหนดการเดินทางกอนวันที่ 23 กันยายน 2554 พรอมทั้งมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
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2. การดําเนินการ
2.1 โดยที่การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีกรรมการรวมเดินทางจํานวนมาก และจะตอง
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในประเทศแอฟริกาใต จึงมีความจําเปนตองจางเหมาบริการบริษัททัวร
เปนผูดําเนินการให โดยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดจา งโดยวิธพี เิ ศษ
และคณะกรรมการตรวจการจาง ขึ้นมาเพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและตอรองราคาบริษัททัวร
2.2 สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดสงรายละเอียดการเดินทางและสถานที่ที่ตองการศึกษาดูงาน ให
บริษัททัวรจํานวน 3 บริษัท เพื่อเสนอราคาตอคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยกําหนดนัดเสนอราคาวันที่
30 สิงหาคม 2554 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดนัด มีบริษัททัวร 2 บริษัท เขามาเสนอราคาดังนี้
(1) บริษัท เพชราภรณ กรุฟ แทรเวล จํากัด
(2) บริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ไดพิจารณาแลวมีมติเลือกบริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด เปนผูรับจางดําเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการตามพระราช บัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ณ ประเทศแอฟริกาใต ตามรายละเอียดดังนี้
คณะที่ 1 เดินทางวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 (ราคาไมรวม VAT)
(1) ชั้นธุรกิจพักหองเดี่ยว
218,950 บาท/คน
(2) ชั้นธุรกิจพักคู
198,450 บาท/คน
(3) ชั้นประหยัดพักหองเดี่ยว
118,500 บาท/คน
(4) ชั้นประหยัดพักหองคู
98,000 บาท/คน
คณะที่ 2 เดินทางวันที่ 9 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2554 (ราคาไมรวม VAT)
(1) ชั้นธุรกิจพักหองเดี่ยว
214,500 บาท/คน
(2) ชั้นธุรกิจพักคู
194,000 บาท/คน
(3) ชั้นประหยัดพักหองเดี่ยว
118,500 บาท/คน
(4) ชั้นประหยัดพักหองคู
98,000 บาท/คน
ทั้งนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลาในการเดินทาง และภาษีน้ํามัน
3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา
3.1 เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เกี่ยวของกับคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ทั้ง 5 คณะที่ประกอบไปดวย
(1) คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) 21 คน
(2) คณะกรรมการบริหาร (กบ.)
13 คน
(3) คณะกรรมการบริหารกองทุน (กท.)
12 คน
(4) คณะกรรมการน้ําตาลทราย (กน.)
15 คน
(5) คณะกรรมการออย (กอ.)
14 คน
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ดังนั้น จึงมีประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1.1 ขณะนี้มีกรรมการบางทานไดพนวาระไปและอยูระหวางเสนอชื่อผูแทนคนใหม
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทน ซึ่งผูแทนดังกลาวแสดงความประสงคจะรวมเดินทางในครั้งนี้ด วย
3.1.2 กรรมการบางทานแจงวาไมสามารถรวมเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ได เนื่องจากติด
ราชการอื่นหรือติดภารกิจอื่น ขอหารือวาจะสามารถมอบใหผูอื่น ใชสิทธิ์เดินทางแทนตนเองไดหรือไม
3.1.3 เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ กําหนดไวชว งปลายเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2554 และปรากฏวามีผูแทนฝายราชการบางทานจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30
กันยายน 2554 จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาประเด็นดังกลาว
3.1.4 ปกติการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดตางๆ จะมีเจาหนาที่รวม
เดินทางไปดวย เพื่อชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ดังนั้น จึงขอเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาวาจะเห็นสมควรใหมีเจาหนาที่รวมเดินทางในครั้งนี้ดวยหรือไม ซึ่งหากที่ประชุมอนุมัติก็
จะมีคาใชจายในสวนนี้ เพิ่มขึ้นจากคาใชจายตาม 3.3
3.2 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีมติใหแยกเดินทางไปดูงานเปน 2 คณะ แต
จนถึงขณะนี้ (2 กันยายน 2554) คณะกรรมการสวนใหญยังไมแจงความประสงควาจะเดินทางในคณะที่ 1
หรือคณะที่ 2 ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เชน การจองตั๋วเครื่องบิน โดยเฉพาะตั๋ว
เครื่องบินชั้นธุรกิจ ซึ่งโดยปกติจะตองจองลวงหนาประมาณ 2-3 เดือน และในแตละเที่ยวบินจะมีที่นั่งชั้นธุรกิจ
อยูจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนกรรมการ (ตามระเบียบกําหนดใหกรรมการนั่งชั้นธุรกิจ ) จึงอาจจะตองเดินทาง
โดยที่นั่งชั้นประหยัดหรือแยกเดินทาง โดยสายการบินอื่ นๆ แทน
3.3 จากขอจํากัดเรื่องเวลา จํานวนกรรมการ และเจาหนาที่ที่จะรวมเดินทาง ตลอดทั้ง
จํานวนที่นั่งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด จึงยังไมสามารถระบุจํานวนงบประมาณที่จะใชดําเนินการไดอยางชัดเจน
ดังนั้น สํานักงานฯ จึงประมาณการคาใชจายเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกองทุนดังตอไปนี้
- คาใชจายในสวนกรรมการ 70 คน ๆ ละ 218,950 บาท
15,295,000.00 บาท
VAT
1,070,650.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,365,650.00 บาท
ซึ่งงบประมาณดังกลาวไมไดตั้งไวในประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น จึงตองขออนุมัติประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายเพิ่มเติม จํานวน 16,365,650 บาท
3.4 เนื่องจากการจัดจางบริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในครั้งนี้วงเงินเกิน
2,000,000 บาท จึงตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามขอ 53(2) แหงระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน วาดวย การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 ซึ่งกําหนดวา การสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา
2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
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ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาขอเสนอของสํานักงานฯ ตาม 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4
2. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายเพิ่มเติมป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย เปนเงินจํานวน 16,365,650 บาท
3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดจางบริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปน
ผูดําเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
ความเห็นที่ประชุม
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา เนื่องจากเดือนกันยายน เปนชวงใกลสิ้น
ปงบประมาณ ประกอบกับกรรมการบางทานอาจจะมีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงตําแหนง เสนอใหเลื่อนเวลา
การเดินทางออกไปเปนกลางเดือนตุลาคม 2554
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง เสนอวา เห็นดวยกับรองประธานเนื่องจากชวงนี้
อยูในชวงคาบเกีย่ วระหวางปงบประมาณเกาและงบประมาณใหม เสนอใหชะลอการเดินทางไวกอนจะเหมาะ
กวา เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกรรมการผูแทนในสวนราชการบางทาน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดปจจุบัน จะหมดวาระใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ซึง่ ตามกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้จะรักษาการตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ชุดใหมซึ่งตองใชเวลาพอสมควร จึงเห็นควรใหกรรมการชุดนี้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวา ฤดูการผลิตปนี้โรงงานน้ําตาลจะเปดหีบออย
ประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 กอนเปดหีบจะตองมีการเตรียมการ และสมาคมชาวไรออยก็จะมีการ
ประชุมใหญประจําป ฉะนั้นจะไปไหนกันไมได การเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศครั้งนี้ ถาไมเลื่อนก็จะดี
เพราะไดติดตอประสานงานไวแลว
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณอิสสระ เนื่องจาก
ไดเตรียมการและติดตอประสานงานไวแลว และการเดินทางครั้งนี้แบงเปน 2 คณะ ใครพรอมก็เดินทางไปคณะ
ที่ 1 ถายังไมพรอมก็รอไปคณะที่ 2
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา กอนโรงงานน้ําตาลเปดหีบ สมาคม
ชาวไรออ ยก็จะตองมีการประชุมสมาคม เสนอวาการเดินทางไมควรอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับรองประธานกรรมการ ที่ระยะเวลา
ชวงนี้จะเปนชวงคาบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนง และการเกษียณราชการของกรรมการผูแทน
ภาครัฐ ใหผูอํานวยการฯ ชี้ใหชัดวาในสวนราชการแตงตั้งโดยตําแหนง และชื่อ เมื่อเปลี่ยนไปแลวจะกระทบ
หรือไม และในการเดินทางครั้งนี้จะตองเปนตัวกรรมการเทานั้น จะมอบใหใครไปแทนไมได เพราะวัตถุประสงค
ของการไปดูงานก็เพื่อนําความรูมาปฏิบัติ และตัดสินใจในการพิ จารณาเรื่องอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
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ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา การแตงตั้งผูแทนสวนราชการ ซึ่งตามประกาศพระราช
กฤษฎีกา กําหนดวา ผูแทนสวนราชการซึ่งแตงตั้งโดยตําแหนงไมสามารถเขารวมประชุมได และมอบหมายให
ผูอื่นประชุมแทน ใหผูเขาประชุมแทนมีสิทธิ์รับเบี้ยประชุมได โดยใหถือวาผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติราชการ
แทน แตถาแตงตั้งโดยระบุชื่อและตําแหนง และมอบหมายใหผูอื่นเขาประชุมแทน ผูเขาประชุมแทนไมมีสิทธิ์รับ
เบี้ยประชุม เพราะมีผลเทากับเปนการแตงตั้งโดยระบุชื่อบุคคล
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวฒน
ั ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณ
วิวัฒน เพราะการไปดูงานไมใชเปนการตอบแทนคนที่ทํางานเทานั้น แตไปดูเพื่อนํามาเพิ่มพูนความรูและนํามาใช
ในการปฏิบัติงาน เสนอวา ถากรรมการทานใดพรอมก็ใหเดินทางไปดูงาน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เพื่อความรอบคอบใหฝายกฎหมายไป
ตรวจสอบดู เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการในสวนของผูแทนภาคราชการอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการตามพระราช
บัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตออยและน้ําตาลทราย ตลอดทั้ง
สถาบันวิจยั ฯ ณ ประเทศแอฟริกาใตในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับออยและน้ําตาลทรายที่ประเทศแอฟริกาใตมีความกาวหนา
กวาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติ
1. เห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใตของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ทั้ง 5 คณะ รวมทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน
(นายอํานวย ปะติเส) โดยใหกําหนดวันเดินทางคณะที่ 1 ระหวางวันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2554 และ
คณะที่ 2 ระหวางวันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2554 โดยอนุมัติใหมีเจาหนาที่รวมเดินทางเพิ่มเติมอีก 2 คนตอการ
เดินทาง เปนเจาหนาที่จากสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจํานวน 2 คน และสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายจํานวน 2 คน รวม 4 คน รวมเดินทางไปดวย เพื่อชวยประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องตางๆ
2. เห็นชอบใหกรรมการผูแทนสวนราชการ ที่แตงตั้งโดยตําแหนงและไมสามารถรวมเดินทางได
มอบหมายใหผูอื่นใชสิทธิเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการแทนได สําหรับกรรมการผูแทนฝายโรงงานน้ําตาลและ
กรรมการผูแทนฝายชาวไรออยซึ่งแตงตั้งชื่อเปนกรรมการและรวมถึงผูแทนสวนราชการ ซึ่งแตงตั้งชื่อและตํา
แหงเปนกรรมการไมสามารถมอบใหผูอื่นใชสิทธิแทนตนเองได
3. เห็นชอบใหผูแทนสวนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2554 และผูแทน
สวนราชการที่อาจมีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงตําแหนงในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ใหเดินทางศึกษาดูงานใน
ตางประเทศครั้งนี้ โดยใหเดินทางในคณะที่ 1 ระหวางวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554
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4. อนุมัติประมาณการรายจายเพิ่มเติมป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
เปนคาใชจายในการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ เปนเงิน จํานวน 16,365,650 บาท
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 วาดวย การบริหารและ
ควบคุมการปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนฯ ขอ 11 " ใหผูอํานวยการ จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ของ
สํานักงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติและใหสํานักงานเบิกจายตามงบประมาณ
รายจายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ "
2. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดจัดทําประมาณการรายจายประจําป พ.ศ.2555
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติจํานวนเงินทั้งสิ้น 26,787,320.00 บาท(ยี่สิบหกลาน
เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) ดังนี้
2.1 งบบุคลากร
จํานวน
10,287,360.00
บาท
2.2 งบดําเนินงาน
จํานวน
6,480,960.00
บาท
2.3 งบลงทุน
จํานวน
143,000.00
บาท
2.4 งบกลาง
จํานวน
976,000.00
บาท
2.5 งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จํานวน
8,900,000.00
บาท
26,787,320.00
บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 26,787,320.00 บาท
ความเห็นที่ประชุม
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา งบสํารองจายบําเหน็จที่ตั้งไวในแตละ
ปไมไดจายทั้งหมด จะจายนอยมาก กรณีจายไมหมดก็จะแสดงยอดรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงควรจะมีหลักเกณฑที่
แสดงฐานะทางบัญชีไวจะไดไมจัดสรรไวเกินความจําเปน
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา เงินบําเหน็จกอ นนีถ้ า ฝากไว
ดอกเบี้ยก็ไมคุม เสนอใหธนาคารแหงประเทศไทยแนะนําการบริหารเงินกอนนี้
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รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ควรจะตั้งเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย นาจะเหมาะสมกวาการบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินจะมีความ
เสี่ยง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ใหความเห็นวา การเอาเงินบําเหน็จกอนนี้ไปตั้งเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กําลังศึกษาขอมูลรายละเอียด จะทําเปนขอมูล พรอมทั้งจํานวนเงินสํารองวาควรจะเปนเทาไหร
เสนอคณะกรรมการตอไป
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นวา ขณะนี้กําลังมี
กองทุนใหมที่จะใหกูใหสํานักงานกองทุนฯ ไปศึกษาดู
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการผูแทนโรงงาน ใหความเห็นว า นโยบาย
รัฐบาลที่จะจายคาจางใหผูจบปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท สวนของกองทุนมีผลกระทบหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ใหความเห็นวา ในสวนของกองทุนฯ จะมีพนักงานที่เขาใหม
ประมาณ 1-2 คน ขณะนี้ตองดูนโยบายวาจะปรับเพิ่มคาครองชีพหรือเปนคาจาง
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เนื่องจากเปนนโยบายของภาครัฐ ให
กองทุนฯ สนองนโยบายของภาครัฐ กองทุน ฯ มีผูจบปริญญาตรีเขาใหมไมกี่คน จะแสดงใหเห็นวา
คณะกรรมการชุดนี้ใหความสนใจ โดยใหมีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ใหดําเนินการโดยเฉลี่ยจากงบ
ดําเนินงานเพราะของกองทุนมีพนักงานไมมาก
มติที่ประชุม
อนุมัติงบประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 26,787,320.00 บาท แยกเปนหมวดรายจาย ดังนี้
1. งบบุคลากร
จํานวน 10,287,360.00
บาท
2. งบดําเนินงาน
จํานวน 6,480,960.00
บาท
3. งบลงทุน
จํานวน 143,000.00
บาท
4. งบกลาง
จํานวน 976,000.00
บาท
5. งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จํานวน 8,900,000.00
บาท
26,787,320.00
บาท
รวม
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็นวา ใหนําเรื่องเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย รับทราบ และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ การขอขยายเวลาชําระหนี้เงินกูจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 ตอไป
6.2 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
6.3 รายงานผลการจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออย
และน้าํ ตาลทรายทัง้ ระบบ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การสรางอาคารสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ตามที่ไดมีความเห็นจากหลายฝายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทราย ในพื้นที่วังบานดอกไม (วังแดง) เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และ
ปญหาน้ําทวม นั้น
สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือหารือตอสํานักโบราณคดี กรมศิลปากรเกี่ยวกับการกอสราง
อาคารสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ขึ้นในบริเวณวังบานดอกไม (วังแดง) ซึ่งเปนสถานที่ที่กรม
ศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานไว วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไมเพียงใด และกรมศิ ลปากรไดมี
หนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ตอบขอหารือวา อาคารวังบานดอกไม (วังแดง) ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถาน สําหรับตําแหนงที่ขอกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนฯ ตั้งอยูดานหนาของวังบานดอกไม ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอคุณคาของโบราณสถาน แตเนื่องจากในปจ จุบันไดมีสิ่งกอสรางตั้งอยูในบริเวณนั้นอยูแลว หาก
เปนการปรับใชพื้นที่ของอาคารที่มีอยูเดิม หรือ กอสรางใหมในความสูงเทากับอาคารเดิมก็พอจะอนุโลมได
ทั้งนี้ จะตองมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่ไมขัดแยงทําลายคุณคาของโบราณสถาน และขอใหสงแบบกอสรางให
กรมศิลปากรพิจารณาความเหมาะสมอีกครัง้
สํานักงานกองทุนฯ มีความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนในการมีอาคารสํานักงานกองทุนฯ
1.1 ตามมาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนนิติบุคคลและมีสํานั กงานใหญอยูที่ สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
แมวาพระราชบัญญัติฯ จะกําหนดใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีสํานักงาน
ใหญอยูที่สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม แตชวงเวลาที่ผานมาหลังจาก
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ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดแรก และตอมามีการ
จัดตั้งสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายขึ้น ซึ่งสถานที่ทําการแหงแรกอยูที่ ชั้น 2 กรมสรรพากร (บางลําพู)
โดยความอนุเคราะหของอธิบดีกรมสรรพากร (นายวิโรจน เลาหะพันธ) ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในขณะนั้น และหลังจากนั้นกองทุนออยและน้ําตาลทรายก็ยังไมมีสถานที่ทําการที่ถาวร เนื่องจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมไมสามารถจัดหาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการใหแกสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายได โดยมีการยายสถานที่ทําการอยูหลายครั้ง ดังนี้
• ป 2527-2531
• ป 2531-2533

ชั้น 2 กรมสรรพากร (บางลําพู)
ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (วังแดง)
(หองประชุมศูนยบริหารการผลิตฯ ในปจจุบัน )

• ป 2533-2546

เชาชั้น 7 และตอมายายมาเชาชั้น 2 อาคารน้ําตาลไทย
กาญจนบุรี (ยศเส)

• ป 2547-2549
• ป 2550-ปจจุบัน

เชาชั้น 37 อาคารพญาไทพลาซา ราชเทวี (จํานวน 3 หอง)
ชั้นลางอาคารหนา (วังแดง) (ชั้นบนเปนสถานที่ทําการของฝาย
บุคคล บริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด )
ซึ่งจะเห็นไดวาสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จัดตั้งขึ้นมาเปนเวลา 27 ปแลว แต
ยังไมมีสถานที่ทําการที่เปนหลักแหลงแนนอน
1.2 สถานที่ทําการในปจจุบัน แตเดิมใชเปนที่จอดรถ ตอมาไดมีการปรับปรุงตอเติมเปนหอง
ทํางานมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร สภาพโดยรวมสรุปได ดังนี้
(1) ระดับพื้นหองจะต่ํากวาระดับถนนหนาอาคาร ทําใหเกิดปญหาน้ําเขากรณีที่มีฝน
ตกหนักและน้ําทวม
(2) เนื่องจากเดิมใชเปนที่จอดรถ จึงมีความสูงจากพื้นหองถึงเพดานหองนอยกวาเมื่อ
เทียบกับหองทํางานทั่วไป และยังมีคานขนาดใหญตลอดความยาวและความกวาง
ของหองซึ่งเปนอุปสรรคตอการกระจายความเย็นของเครื่องปรับอากาศดวย
นอกจากนี้พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีอยูเริ่มคับแคบ ซึ่งจะเปนปญหาตอการพัฒนาและ
ยกระดับองคกรในอนาคต
(3) หองหลังสุดที่ใชเปนหองประชุมและเก็บเอกสารประสบปญหาหลังคารั่วซึมจากน้ํา
ไหลยอนเขาขอบกระเบื้อง ในกรณีที่ฝนตกหนัก และไมสามารถแกไขได เนื่องจาก
สภาพหลังคาสวนดังกลาวไมสามารถทําใหลาดเทไดเพียงพอเพราะติดขอบหนาตาง
กรณีดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอฝาเพดานและเอกสารที่เก็บในหองมาโดย
ตลอด (เอกสารรอการตรวจสอบสําหรับ สตง.)
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1.3 นอกจากประเด็นปญหาตาม 1.2 แลว สํานักงานกองทุนฯ เห็นวา “สถานะ” ของกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ตองดูแลรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของ
ประเทศที่ประกอบดวยโรงงานน้ําตาลระดับแนวหนาของโลก 47 บริษัท ชาวไรออยในระบบกวาหนึ่งแสน
ครอบครัว และประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลทรายระดับตนๆ ของโลก โดยมีกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ซึ่งเปนหนวยการเงินและเปนสวนหนึ่งขององคกรขับเคลื่อนระบบ ดังนั้น กองทุนออยและน้ําตาลทราย จึงควร
มีสถานที่ทําการที่ถาวรเหมาะสมกับสถานะและความนาเชื่อถือขององคกรเชนเดียวกับองคกรอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
กวา 10 ปที่ผานมามีความพยายามที่จะใชเงินกองทุนฯ จัดซื้ออาคารเพื่อเปนสถานที่ทํา
การของกองทุนออยและน้ําตาลทราย และหนวยงานที่เกี่ยวของ แตไมสามารถดําเนินการไดจากขอจํากัดดาน
การเงินและปญหาขอกฎหมายตามมาตรา 23 วรรค 2 ที่กําหนดใหกองทุนฯ มีสํานักงานอยูที่ สอน. กระทรวง
อุตสาหกรรม แตกรณีนี้จะเปนการใชเงินกองทุนฯ ปรับปรุงหรือกอสรางอาคารสํานักงานกองทุน ออยและ
น้ําตาลทรายขึ้นในสถานที่ ซึ่ง สอน. กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูขอใชจากกรมธนารักษ จึงนาจะดําเนินการได
2. ผลกระทบ
2.1 จากการสืบคนขอเท็จจริงทราบวาพื้นที่วังบานดอกไม (วังแดง) เปนที่ราชพัสดุ ซึ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมไดขอใชพื้นที่ (เชา) ตอกรมธนารักษและบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด ขอเชาพื้นที่
บางสวนจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกตอหนึ่ง และปจจุบันนี้สัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับกระทรวง
อุตสาหกรรม และสัญญาเชาระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด ลวนหมด
สัญญาเชาและไมมีการตอสัญญาแตอยางใด
ทั้งนี้ ตามผลการหารือกรมศิลปากรอนุญาตใหดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
(1) ปรับใชพื้นที่ของอาคารที่มีอยูเดิม หรือ
(2) กอสรางใหมในความสูงเทาอาคารเดิม (2 ชั้น)
และจากการหารือกับสํานักงานโยธาเขตปอมปราบศัตรูพาย ทราบวาบริเวณนี้สามารถ
สรางอาคารในความสูงไดไมเกิน 4 ชั้นหรือ 15 เมตร แตกรณีของสํานักงานกองทุนฯ ขึ้นอยูกับกรมศิลปากรจะ
อนุญาต
ซึ่งสํานักงานฯ เห็นวา กรณีที่จะกอสรางใหมในพื้นที่เดิมหรือในกรณีที่เปนการปรับใช
พื้นที่ของอาคารเดิมนาจะสามารถดําเนินการไดทันที
2.2 ไมวาจะดําเนินการตาม 2.1 ในแนวทางใดก็จะมีผลกระทบดังนี้
2.2.1 ในกรณีที่เปนการกอสรางใหมในความสูง 2 ชั้น เทาอาคารเดิม
(1) จะตองยายเจาหนาที่ฝายบุคคลและจัดซื้อของบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด
(7 อัตรา) ไปอยูรวมกับสวนงานอื่นของบริษัทฯ ที่อาคารวังแดง สําหรับสํานักงาน
กองทุนฯ ทั้งหมดก็จะตองจัดหาสถานที่ทําการชั่วคราว เชนเดียวกัน
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(2) การสรางอาคารใหมในพื้นที่เดิมและในความสูง 2ชั้นเทาเดิม ในแงของการลงทุน
อาจไมคุมคา เนื่องจากไดพื้นที่เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นแตก็ไมมากนัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
การออกแบบตัวอาคารวาจะสามารถออกแบบภายใตพื้นที่และความสูงอันจํากัด
ใหไดประโยชนสูงสุดเพียงใด แตอยางไรก็ตามไมวาจะสรางกี่ชั้นก็จะเปนอาคาร
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนสถานที่ทําการถาวรสรางความนาเชื่อถือใน
ฐานะองคกรหนึ่งของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทย และเปน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาม 1.2 ดวย
2.2.2 ในกรณีที่เปนปรับใชพื้นที่ของอาคารที่มีอยูเดิม
ดวยวัตถุประสงคที่ตองการอาคารสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายที่มั่นคงถาวร
การปรับใชพื้นที่ของอาคารเดิมควรจะปรับปรุงใหมทั้งหมด ดังนั้น จะตองยายเจาหนาที่ของบริษัท กระดาษ
บางปะอิน จํากัด และสํานักงานกองทุนฯ เชนเดียวกับ 2.2.1 (1)
3. คาใชจายในการดําเนินการ
ในกรณีที่เปนการสรางอาคารใหมในความสูง 2 ชั้น หรือ 3-4 ชั้น คาดวาจะใชงบประมาณไม
สูงมากนักเนื่องจากเปนอาคารขนาดเล็ก และไมมีคาใชจายเกี่ยวกับที่ดินหรือการปรับปรุงอาคารเดิมก็ จะมี
คาใชจายไมสูงมาก ซึ่งขณะนี้กองทุนฯ มีงบประมาณพอที่จะดําเนินการไดทั้งสองกรณี
4. ขอดี / ขอเสีย
4.1 ขอดี
(1) กองทุนออยและน้ําตาลทราย มีสถานที่ทําการที่มั่นคงถาวร เชนองคกรอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
(2) เปนการแกไขปญหาตาม 1.2
(3) ปจจุบันกองทุนฯ มีการขยายขอบเขตการดําเนินงานกวางขึ้นกวาเดิม เชน การให
สินเชื่อแกชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในโครงการตางๆ การดําเนินงานดานวิจัย
และพัฒนา ซึ่งมีความจําเปนตองมีฝายเลขานุการหรือสวนงานขึ้นมารองรับ และจะ
มีโครงการใหมๆ เพิ่มอีกในอนาคต การมีสถานที่ทําการมั่นคงถาวรมีพื้นที่
ปฏิบัติงานเพียงพอ จะทําใหการยกระดับพัฒนาองคกรทําไดงายขึ้น
(4) ภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคกรมีมากขึ้น
(5) ผูที่เกี่ยวของมีความภูมิใจและมั่นใจในความมั่นคงขององคกรและระบบมากขึ้น
4.2 ขอเสีย
(1) ในชวงแรกของการยายไปอยูสถานที่ทําการชั่วคราว จะสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน
(2) กองทุนฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการกอสรางอาคารใหม
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรมีการกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายหรือปรับปรุง
อาคารสถานที่ทําการเดิม ตามที่สํานักงานฯ เสนอหรือไมประการใด
ความเห็นของที่ประชุม
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา เนื่องจากเปนที่ราชพัสดุ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ จะมีผลกระทบในระยะเวลาการใชพื้นที่ ถาจะสรางอาคารสํานักงานที่ถาวร
เห็นควรใหหารือไปยังกรมธนารักษ ใหชัดเจนวากอสรางไดหรือไม และระยะเวลาในการใหใชพื้นที่นานแคไหน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เนื่องจากเปนที่ราชพัสดุ กรมธนา
รักษดูแล จะใหใชพื้นที่นานแคไหนตองชัดเจน ประกอบกับไมสามารถสรางใหสูงเกิ นกวาที่กําหนดได เสนอให
หาซื้อที่ดินใหเปนของกองทุนฯ และใหทุกหนวยงาน เชน ศูนยบริหารการผลิตฯ สมาคมชาวไร สมาคมโรงงาน
ไปอยูรวมกัน ใกลกับ ธ.ก.ส. จะไดเปนศูนยรวมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เชนเดียวกับของประเทศ
แอฟริกาที่ทุกสวนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลจะอยูในพื้นที่เดียวกัน เชน สถาบันวิจัยออยและน้ําตาล
เปนตน ซึ่งขณะนี้กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีเงินพอที่จะซื้อที่ดิน และสรางอาคารที่ทําการเปนของตนเองได
จะไดดูดีมีความนาเชื่อถือมีความมั่นคง เสนอใหพิจารณาที่อื่นนอกจากวังแดง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณพรศักดิ์ที่ใหกองทุนฯอยู
ในพื้นที่ของตนเอง เสนอใหหาพื้นที่แหงใหม และใหยายไปอยูรวมกันทุกองคกร ซึ่งทรัพยสิน ที่ดิน อาคาร
สิ่งกอสรางทั้งหมดก็เปนของกองทุนและเปนของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ํา ตาลทรายทั้งหมด
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา จะไดเห็นหนวยงานออยและน้ําตาลอยูรวมใน
พื้นที่เดียวกันหมด เสนอใหสรางเปนตึกเดียว และใหทุกองคกรเกี่ยวกับออยและน้ําตาลมาเชา และอยูรวมกัน
ซึ่งจะนาสนใจกวาการอยูก บั วังบานดอกไม (วังแดง)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เห็นดวยในหลักการให กองทุนมีสถานที่
ทําการที่ถาวรเปนของตนเอง เหมาะสมกับสถานะและความนาเชื่อถือขององคกรอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย ใหหาพื้นที่และจัดทํารายละเอียดโดยเร็ว และนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
1. ใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือหารือตอกรมธนารักษ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
2. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีที่ทําการถาวรเปนของตนเอง
และใหพิจารณาพื้นที่ใหมที่เหมาะสมโดย
(1) ซือ้ อาคารที่สรางเสร็จแลว หรือ
(2) ซื้อที่ดินและกอสรางอาคารสํานักงานเปนของตนเอง
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โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดความจําเปนในการใชพื้นที่ งบประมาณ คาที่ดิน
สิ่งกอสรางและสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
7.2 เรื่อง การทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องการจัดจาง
การศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้าํ ตาลทราย
ทั้งระบบ โดยวิธีพิเศษ
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงวา สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดจางสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปนผูดําเนินการศึกษา แนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายทั้งระบบ โดยวิธีพิเศษ พรอมทั้งเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการ
ตรวจรับการจาง
คณะกรรมการจัดจาง ไดประชุมรวมกันแลวเห็นวา การดําเนินการจางแนวทางการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบในครั้งนี้ไมควรใชการจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 ของระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 แตควรจะเปนการ
จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ตามขอ 65 ของระเบียบดังกลาว เนื่องจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ได
เคยวาจาง TDRI ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องตางๆ มาหลายครั้งแลว ไดเห็นความสามารถและผลงานแลว และ
เปนผูใหบริการที่เชื่อถือได ประกอบกับเปนเรื่ องที่เรงดวนที่ตองดําเนินการ ดังนั้นเพื่อใหการจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 ตาม
ขอ 65 จึงขอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจาณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2554
วาระที่ 3. 3.1 เรื่องขออนุมัติจัดจางการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
โดยวิธีพิเศษ เปนการจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายทั้งระบบโดยวิธีการตกลงและใหคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเ ศษรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง
ที่แตงตั้งในคราวประชุมดังกลาวเปนคณะกรรมการจัดจางและตรวจรับการจางโดยวิธีตกลง พรอมทั้งให
สัตยาบันที่คณะกรรมการจัดจางไดเชิญสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเปนผูรับจางทํางาน
ดังกลาวมาเจรจาขอบเขตรายละเอียดของงาน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาและผลผลิตในการสงมอบงานในแต
ละงวดใหมีความชัดเจน และปรับลดราคาวาจางลงเหลือเปนเงินจํานวน 8,800,000 บาท ตามรายละเอียดใน
วาระที่ 6.3
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มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2554 วาระที่ 3. 3.1 เรื่องขอ
อนุมัติจัดจางการศึกษาแนวทางปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยวิธีพิเศษเปนการจางที่
ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบโดยวิธีตกลง
และใหคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับการจา งที่แตงตั้งในคราวประชุม
ดังกลาวเปนคณะกรรมการจัดจางและตรวจรับการจางโดยวิธีตกลงตามที่เสนอ
2. ใหสัตยาบันการดําเนินการที่คณะกรรมการจัดจางไดดําเนินการไปแลวทั้งหมด
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

