เรื่องเสร็จที่ ๙๒๒/๒๕๔๗
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การนําสงเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
สํานั ก งานคณะกรรมการออ ยและน้ํา ตาลทราย ได มีห นั ง สือ ที่ อก ๐๖๐๒ /
๑๑๙๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา คณะกรรมการ
ออยและน้ํ า ตาลทรายได ออกระเบี ยบคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทรายว าดวยการกํ า หนด
ระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดกําหนดใหโรงงานนําสงเงินตามมาตรา ๕๗ เขากองทุนออย
และน้ําตาลทรายภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่ง
การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและระเบียบดังกลาว ในระยะที่ผานมา
ประสบปญหาความไมชัดเจนบางประการเกี่ยวกับสวนตางที่จะตองนําสงกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย เนื่องจากหลายฝายมีความเห็นไมสอดคลองกัน สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. ขอเท็จจริง
๑.๑ มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได
บัญญัติใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ และคา
ออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๑.๒ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติกําหนดใหมีการหักเงินรอย
ละ ๐.๕ ของรายไดสุทธิในแตละปเพื่อสงเขากองทุน (เงินรักษาเสถียรภาพ)
๑.๓ จากขอกําหนดการเรียกเก็บเงินตามขอ ๑.๒ เมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตออย
และน้ําตาลทราย กองทุนออยและน้ําตาลทรายจะดําเนินการเรียกเก็บเงินในอัตราดังกลาวจาก
โรงงานน้ํ า ตาลเข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย โดยถื อ เป น เงิ น ตามนั ย มาตรา ๕๗ แห ง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (เงินรักษาเสถียรภาพ) ซึ่งโรงงานน้ําตาลสวน
ใหญไดชําระเงินตามอัตราที่กองทุนเรียกเก็บ แตมีโรงงานน้ําตาลบางสวนไมยอมชําระซึ่งสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอยางมาก เนื่องจากเงิน
ที่เรียกเก็บเปนสวนหนึ่งของรายไดของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายที่จะตองนําไปใช
ในกิจการตามวัตถุประสงคตอไป ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาการไมชําระเงินดังกลาว คณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายจึงไดออกระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการกําหนด

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ ๐๙๐๑/๑๙๒๔ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหการเรียกเก็บเงินมีสภาพบังคับตามกฎหมายตอไป
๑.๔ แมจะไดมีการออกระเบียบกําหนดระยะเวลานําสงเงินดังกลาวออกใช
บังคับและกองทุนไดมีหนังสือแจงใหโรงงานน้ําตาลชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวก็ตาม
ยังมีขอโตแยงจากโรงงานน้ําตาลวา เงินที่กองทุนเรียกเก็บในอัตรารอยละ ๐.๕ มิใชเงินผลตางตาม
นัยมาตรา ๕๗ โดยมีความเห็นแตกตางเปนสองฝายดังนี้
ฝายแรก (กองทุน) เห็นวา เงินที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดใน
อัตรารอยละ ๐.๕ ของรายไดสุทธิ เปนเงินสวนตางตามนัยมาตรา ๕๗ ที่ตองนําสงเขากองทุนออย
และน้ําตาลทราย (เงินรักษาเสถียรภาพ) แลว เนื่องจากผลของการกําหนดอัตราดังกลาว ทําให
การคํานวณรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ ของคณะกรรมการบริหารจะคํานวณโดยการหักเงินรอยละ
๐.๕ ออกไปกอน และกําหนดรายไดสุทธิไวเพียงรอยละ ๙๙.๕ ของรายไดสุทธิตามความเปนจริง
แลวนํารายไดสุทธิรอยละ ๙๙.๕ มากําหนดและประกาศเปนราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทน
การผลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายขั้ น สุ ด ท า ย ซึ่ ง การหั ก เงิ น รายได สุ ท ธิ ไ ว ร อ ยละ ๐ .๕ ที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด ถือเปนการคํานวณผลตางของรายไดสุทธิและคาออย
ตามราคาออยขั้นสุดทายกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายแลว การหัก
เงินในอัตราดังกลาวเขากองทุนจึงถือเปนการดําเนินการตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น หากโรงงานน้ําตาลไมนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนดก็อาจ
มีโทษตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการ
บริหารอาจพิจารณาดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยเบี้ยปรับ
สําหรับโรงงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได
ฝายที่สอง (โรงงานน้ําตาล) เห็นวา เงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายเรียกเก็บ
ดังกลาว มิใชเงินผลตางตามนัยมาตรา ๕๗ เนื่องจากกอนที่จะมีเงินผลตางตามมาตรา ๕๗ นั้น
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ ให
ครบถวนเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเลขตนทุนการผลิตของทั้งสองฝาย และเมื่อไดมีการ
ประกาศราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
แลว จึงจะปรากฏวามีเงินสวนตางที่จะตองนําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๕๗
หรือไม
๒. ขอหารือ
เนื่องจากปญหาขางตนสงผลกระทบตอการดําเนินการของระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาวา เงินที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดให
เรียกเก็บในอัตรารอยละ ๐.๕ ของรายไดสุทธิตามขอ ๑.๒ และกองทุนไดแจงใหโรงงานน้ําตาล

๓
นําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย (เงินรักษาเสถียรภาพ) นั้น เปนเงินผลตางตามนัยมาตรา
๕๗ หรือไม
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ขอหารือเพิ่มเติมวา เงินผลตางตามนัยมาตรา ๕๗ หมายถึง ผลตางที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่
รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ สูงกวาคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายเทานั้น หรือมีความหมายในทางกลับกัน หรือทั้งสองกรณี
๓. ขอเท็จจริงเพิ่มเติม
สมาคมโรงงานน้ํา ตาลไทย สมาคมการคา ผูผ ลิ ต น้ํา ตาลไทย และสมาคม
การคาอุตสาหกรรมน้ําตาลไดมีหนังสือ ที่ สท.๐๕๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ชี้แจง
ขอกฎหมายและขอเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความได ดังนี้
(๑) เงินที่โรงงานตองนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ คือ เงินที่จะตองคิดคํานวณจากผลตางระหวางรายไดสุทธิที่
คิดคํานวณไดจริง (รายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายจริงในฤดูการผลิตปนั้นๆ) ตามมาตรา ๕๔
หักดวยราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายตาม
มาตรา ๕๕ (โดยตองคํานึงถึงตนทุนและผลตอบแทนการผลิตออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา
๑๗ (๒๑) (๒๒) ดวย) และตองคํานึงถึงมาตรา ๕๖ ประกอบกันเปนหลักในการกําหนดราคา
ออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายดวย ดังนั้น หากปใดราคาออย
ขั้ น สุ ด ทา ยต่ํ า กว า ราคาออ ยขั้ น ต น ผลตา งตามมาตรา ๕๗ ก็ จ ะไม เกิด ขึ้น เพราะต น ทุ น และ
องคประกอบตางๆ ที่ใชคิดคํานวณราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาล
ทรายขั้นสุดทายสูงกวารายไดจากการจําหนายน้ําตาลทราย (รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔)
(๒) หากมีผลตางตามมาตรา ๕๗ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดสรรเงินจํานวนรอยละสิบของเงินตามมาตรา ๕๗ สงเขากองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ตามที่มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติไว และหากมี
ความจําเปนเกี่ยวกับฐานะการเงินของกองทุนที่ไมสามารถจะสงเงินใหได กองทุนจะตองรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใหงดสงเงินจัดสรรไวชั่วคราวหรือลดอัตราการจัดสรรใหต่ํากวารอยละสิบ
ก็ได แตคณะกรรมการบริหารกองทุนไมเคยจัดสรรเงินดังกลาวเขากองทุนสงเคราะหเกษตรกร อีก
ทั้งไมเคยขอลดอัตราจัดสรรหรือของดการจัดสรรตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งแสดงวากองทุนไมเคยคิด
คํานวณผลตางตามมาตรา ๕๗ จึงไมเคยมีการนําสงเงินหรือขออนุมัติงดหรือลดอัตราการนําสง
เงินจากคณะรัฐมนตรีแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทั้งสามสมาคมโรงงานน้ําตาลจึงเห็นวา เงินรักษา
เสถียรภาพที่โรงงานน้ําตาลตองนําสงเขากองทุนไมใชเงินที่โรงงานน้ําตาลตองนําสงตามมาตรา
๕๗ เนื่องจากกอนที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะกําหนดเงินผลตางตามมาตรา ๕๗ นั้น
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ ให
ครบถวนสมบูรณเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเลขของตนทุนการผลิตของทั้งสองฝาย และเมื่อ

๔
ไดประกาศราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ประจําปในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะปรากฏวามีเงินสวนตางที่จะนําเขากองทุนตามมาตรา ๕๗
หรือไม หากมีสวนตางโรงงานจึงจะมีหนาที่นําสงเงินเขากองทุน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดพิจารณาประเด็นปญหาดังกลาวขางตน
โดยมีผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย และสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย) และผูแทนสมาคมโรงงานน้ําตาล เปนผู
ชี้แจงรายละเอียดแลวมีความเห็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เงินที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดใหเรียกเก็บใน
อัตรารอยละ ๐.๕ ของรายไดสุทธิในแตละฤดูการผลิต และกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดแจงให
โรงงานน้ําตาลนําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย (เงินรักษาเสถียรภาพ) เปนเงินผลตางตาม
นัยมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือไม เห็นวา ตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการของ
คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายไวชัดเจน กลาวคือ กอนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทรายในแตละป มาตรา ๔๙๑ แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารตองจัดทํา
ประมาณการรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้นเพื่อกําหนดราคาออยขั้นตน
และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน และเมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกป
มาตรา ๕๔๒ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารคํานวณรายไดสุทธิที่ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตนั้น โดยใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดตามมาตรา ๔๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และภายในเดือนตุลาคมของทุกปมาตรา ๕๕๓ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
๑

มาตรา ๔๙ กอนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทราย ใหคณะกรรมการบริหารจัดทําประมาณการ
รายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ตองไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของประมาณการรายได โดยใหคํานึงถึงตนทุนการผลิตออยและน้ําตาลทรายดวย
๒
มาตรา ๕๔ เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ใหคณะกรรมการบริหารคํานวณรายไดสุทธิที่
ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกการ
คํานวณรายไดสุทธิโดยอนุโลม
๓
มาตรา ๕๕ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดราคาออยขั้น
สุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔

๕
ทราย พ .ศ . ๒๕๒๗ ก็ ไ ด กํ า หนดให ค ณะกรรมการบริ ห ารกํ า หนดราคาอ อ ยขั้ น สุ ด ท า ยและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย โดยใหคํานึงถึงรายไดสุทธิและตนทุนใน
การผลิต รวมทั้งพิจารณาราคาออยและผลตอบแทนที่กําหนดในขั้นตนดวย แตไมไดกําหนดวา
จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑใดเปนการเฉพาะ และเมื่อคณะกรรมการบริหารกําหนดแลวก็จะตอง
เสนอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตน้ําตาลทรายขั้น
สุ ด ท า ย จึ ง เป น ราคาเฉลี่ ย ตามที่ ผู เ กี่ ย วข อ งในระบบอุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาลทรายและ
คณะรัฐมนตรียอมรับวาเหมาะสมที่จะทําใหการประกอบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายดําเนิน
ตอไปไดอยางมีเสถียรภาพ และเมื่อไดตัวเลขรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ ประกอบกับราคาออย
ขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายแลว มาตรา ๕๗๔ แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดใหโรงงานตองนําสงเงินสวนตาง
ระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ และคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการ
ผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายเขากองทุน ทั้งนี้ เพื่อนําเงินสวนที่เปนกําไรในระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไปใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล

(๒) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตออย
(๓) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย
(๔) ราคาออยขั้นตน
(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
(๖) เงินที่ไดรับจากกองทุน

ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล ว ให เ สนอคณะรัฐ มนตรี เ พื่อ พิจารณาและเมื่ อ คณะรัฐมนตรีใ ห ค วาม
เห็นชอบแลวใหสํานักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔
มาตรา ๕๗ ใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา
๕๔ และคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ทั้งนี้
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

๖
ทรายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓๕ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
๒๕๒๗ ดังนั้น เงินที่โรงงานตองนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๗ จึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในการ
กําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายตามมาตรา ๕๕
และรายไดสุทธิที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๔ โดยในปใดที่รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ สูงกวาคาออย
ตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย โรงงาน
ก็มีหนาที่ตองสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๕๗ ภายในเวลาที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กําหนด และหากโรงงานใดไมสงเงินเขากองทุน หรือสงไมครบถวนตามระยะเวลาดังกลาวก็ตอ งรับ
โทษตามที่มาตรา ๗๔๖ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติไว แต
ในทางกลับกันหากปใดรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ ต่ํากวาคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุ ดทาย โรงงานก็ไมมีหนา ที่ตองสงเงินเข า
กองทุน
การที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดใหเรียกเก็บเงินในอัตรารอยละ
๐.๕ ของรายไดสุทธิในแตละฤดูการผลิตเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย (เงินรักษาเสถียรภาพ)
เปนจํานวนที่มีอัตราตายตัว จึงไมใชการคํานวณเงินผลตางตามที่มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติไว เนื่องจากผลตางที่เกิดขึ้นตามมาตราดังกลาว ตอง
เกิดจากผลตางที่ไดจากตัวเลขที่แทจริงที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ซึ่งตัวเลขทั้ง
สองจํานวนก็ไดรับการยืนยันจากผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายและผูแทน
สมาคมโรงงานน้ําตาลวาเปนตัวเลขที่สามารถคํานวณออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนได โดยเฉพาะ
ตัวเลขตามมาตรา ๕๕ นั้น เมื่อมีการกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายก็จะมีการนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผลตางที่เกิดขึ้นจึงแตกตางกันไปตามภาวะของราคาน้ําตาลทรายใน
แตละป จํานวนเงินที่โรงงานตองสงเขากองทุนในแตละปจึงอาจไมเทากัน และโรงงานมีหนาทีต่ อ ง

๕

มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนออยและน้ําตาลทราย” โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใช และการจําหนายออยและน้ําตาลทราย
(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไร
ออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของ
ผูบริโภค
(๔) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทรายให
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญอยูที่สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
๖
มาตรา ๗๔ โรงงานใดไมสงเงินเขากองทุน หรือสงไมครบถวนตามมาตรา ๕๗ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และใหสงเงินเขากองทุนจนครบพรอมดวยเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนนับแต
วันที่ถึงกําหนดสงหรือชําระการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถามีเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือนเงินเพิ่ม
ตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของกองทุนดวย

๗
สงเงินเขากองทุนเฉพาะในปที่รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ สูงกวาคาออยตามราคาขั้นสุดทายรวม
กับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ประเด็นที่สอง เงินผลตางตามนัยมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ หมายถึง ผลตางที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สูงกวาคาออยตามราคาออยขั้นสุดทาย
รวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายเทานั้น หรือมีความหมายในทาง
กลับกัน หรือทั้งสองกรณีนั้น เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา โรงงานมีหนาที่สงเงิน
เขากองทุนเฉพาะในกรณีที่รายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ สูงกวาคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวม
กับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นนี้
อีก
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๔๗

