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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวยเบี้ยปรับและเงินรางวัล
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๕) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับ
และเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงาน
น้ําตาลทรายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เบี้ยปรับ” หมายความวา คาปรับทางปกครองที่คณะกรรมการบริหารกําหนดใหโรงงานซึ่งฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนดในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงานชําระให
กับกองทุน
“เงินรางวัล” หมายความวา เงินที่จายใหแกผูแจงความนําจับ
“ผูแจงความนําจับ” หมายความวา บุคคลที่ไดแจงความตอเจาพนักงานผูรับแจงความตามระเบียบนี้
วามีการกระทําความผิดโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงาน โดยแสดงความประสงคขอรับเงินรางวัล
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หมวด ๑
การกระทําที่เปนความผิดและการกําหนดเบี้ยปรับ
ขอ ๕ โรงงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนดตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงาน
ขอ ๖ โรงงานใดกระทําความผิดโดยไมปฏิบัติตามขอ ๕ แหงระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารกําหนดเบี้ยปรับในอัตราครั้งละไมเกินหนึ่งลานบาท วันละไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือตันละไมเกิน
สองหมื่นบาท แลวแตกรณี
ขอ ๗ โรงงานใดกระทําความผิดโดยไมปฏิบัติตามขอ ๕ แหงระเบียบนี้ ใหเลขาธิการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการกระทํา
ความผิดนั้น
เมื่อ คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาและมีมติแลว ใหดําเนินการแจงคําสั่งไปยังโรงงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดเบี้ยปรับตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๖
โดยคํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้
(๑) ความรายแรงแหงการกระทําความผิดอันมีผลเสียหายที่กระทบตอระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย ระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานหรือประชาชนผูบริโภค
(๒) อัตรากําลังการผลิตของโรงงาน
(๓) ปริมาณหรือมูลคาของออยหรือน้ําตาลทรายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
(๔) มีเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุอันควรลดหยอน แลวแตกรณี
กรณีที่โรงงานกระทําการใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอระเบียบหรือประกาศหลายบท
ใหใชบทที่กําหนดเบี้ยปรับไดหนักที่สุดแกโรงงานผูกระทําความผิดนั้นเพียงบทเดียว
กรณีที่โรงงานกระทําการอันเปนความผิดตอระเบียบหรือประกาศหลายกรรมตางกัน ใหกําหนด
เบี้ยปรับแกโรงงานผูกระทําความผิดนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป
ขอ ๙ ใหโรงงานชําระเบี้ยปรับตอกองทุนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจาก
คณะกรรมการบริหาร
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ถาโรงงานไมชําระเบี้ยปรับภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
ขอ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารไดสั่งการและดําเนินการตามระเบียบนี้แลว ใหสรุปรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบ
หมวด ๒
การแจงความนําจับ
ขอ ๑๑ เจาพนักงานผูรับแจงความตามระเบียบนี้ ไดแก พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ
ขอ ๑๒ การแจงความนําจับตามขอ ๑๓ (๑) ใหแจงตอเจาพนักงานผูรับแจงความกอนการจับ
และการรับแจงความจะตองกระทําเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยใหเจาพนักงานผูรับแจงความระบุ
(๑) สถานที่ วัน และเวลาที่รับแจงความ
(๒) ชื่อ นามสกุล และตําแหนงของเจาพนักงานผูรับแจงความ
(๓) ชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยูของผูแจงความนําจับ
(๔) การกระทําที่เปนความผิด วัน เวลา และสถานที่ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคลหรือโรงงานที่กระทําความผิดในกรณีที่รู
(๕) ความประสงคขอรับเงินรางวัล
(๖) ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูแจงความนําจับ และลายมือชื่อของเจาพนักงานผูรับ
แจงความ
หมวด ๓
การจายและขอรับเงินรางวัล
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการบริหารสั่งจายเงินรางวัลใหแกผูแจงความนําจับในกรณีที่มีการกระทํา
ความผิดฐานขนยายน้ําตาลทรายโดยไมไดรับอนุญาต หรือขนยายน้ําตาลทรายไมเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) ผูแจงความนําจับจะตองแจงความตอเจาพนักงานผูรับแจงความตามขอ ๑๒ ในกรณีที่มี
การกระทําความผิดฐานขนยายน้ําตาลทรายโดยไมไดรับอนุญาตหรือขนยายน้ําตาลทรายไมเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยการแจงความดังกลาวมีผลทําใหเจาพนักงานผูรับแจงความสามารถยึด
หรืออายัดของกลางไดและโรงงานผูกระทําความผิดชําระเบี้ยปรับตามขอ ๙
(๒) ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดเงินรางวัลตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๑๔ โดยใหกองทุน
จายเงินรางวัลตอเมื่อโรงงานไดชําระเบี้ยปรับแลว และหักจายจากเบี้ยปรับที่โรงงานไดชําระตอกองทุน
ขอ ๑๔ เงินรางวัลใหจายแกผูแจงความนําจับในอัตรารอยละสามสิบของเบี้ยปรับ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีผูแจงความนําจับหลายคน ใหแบงเฉลี่ยจายเงินรางวัลคนละเทา ๆ กัน
ขอ ๑๖ ในกรณี ที่ มี ข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น รางวั ล หรื อ สิ ท ธิ ก ารได รั บ เงิ น รางวั ล
ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาชี้ขาด คําชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารใหเปนที่สุด
ขอ ๑๗ เมื่อโรงงานไดชําระเบี้ยปรับตอกองทุนแลว ใหกองทุนแจงผูแจงความนําจับที่มีสิทธิ
รับเงินรางวัลมายื่นคําขอรับเงินรางวัลจากกองทุนภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง โดยแสดง
หลักฐานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ในกรณีที่ผูแจงความนําจับไมมายื่นคําขอรับเงินรางวัลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเงินรางวัล
ตกเปนของกองทุน
ขอ ๑๘ เมื่อมีการจายเงินรางวัลแลวใหบันทึกรายการตามคูมือการบัญชีสวนราชการ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ การกระทําของโรงงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ รวมทั้งการจายเงินรางวัลสําหรับ
กรณีดังกลาว ใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับ
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โรงงานน้ําตาลทรายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมภารกิจดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

