เรื่องเสร็จที่ ๔๓/๒๕๔๗
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การใชจายเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือ ที่ อก ๐๖๐๒/๑๕๕๗ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามมติที่ประชุมรวมกันของคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายและคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมาตรการในการเพิ่มรายไดใหแกกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายใหดําเนินการตามมาตรการที่เสนอใหแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ โดยอาจใหระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายหรือผูบริโภคเปนผูรับภาระภาษีตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ เห็นชอบรวมกัน
แลว โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกันพิจารณาเพื่อ
ลดตนทุนทั้งระบบ ทั้งนี้ ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายชําระหนี้แกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กอนเจาหนี้อื่นตามมติคณะกรรมการ ธ .ก.ส.
ตอมาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดออกระเบียบคณะกรรมการออยและ น้ําตาล
ทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขา กองทุนออยและน้ําตาล
ทราย ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยระเบียบฯขอ ๑๐
ไดกําหนดใหเงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนาย
น้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๒๗ (๘) แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น เมื่อเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายแลว การใชจายเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายตามนัยมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
๒๕๒๗ ทั้งนี้ กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดนํารายไดจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนาย
น้ําตาลทรายภายในประเทศ ไปใหชาวไรออยกูยืมเพื่อรักษาเสถียรภาพกรณีที่ชาวไรออยไดรับคาออยตาม
ราคาออยขั้นตนต่ํากวาตนทุนการผลิต ซึ่งประกาศคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย
และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงานนั้น เปนไปตามหลักการของระบบแบงปน

ผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ และตามประกาศดังกลาวกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายจะมีรายไดจากผลตางระหวางรายไดสุทธิและคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเรียกเก็บจากชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลตามหลักการของระบบแบงปน
ผลประโยชน ๗๐:๓๐ จึงมีปญหาในทางปฏิบัติตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีวา เงินที่ตกเปนของ
กองทุนออยและน้ําตาลทรายนั้น จะตองนําไปใชจายใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชน
๗๐:๓๐ หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นปญหานี้เปน
ปญหาขอกฎหมายซึ่งหากไมไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบอาจทําใหระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายและทางราชการเสียหายได จึงมีความประสงคจะขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
พิจารณาดังนี้
๑. เงินที่ตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบขางตน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองนําไปใชจายใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชน
ระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐ : ๓๐ หรือไม
๒. เงินที่ตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองนําไปใชจายใหเปนไปตามหลักการของ
ระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว โดยมีผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย) เปนผูชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เงินที่ตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ วา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๓ นั้น กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองนําไปใชจายใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปน
ผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) มีความเห็นวา การใชจายเงินของกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายนั้น มาตรา ๓๐[๑] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ ไดกาํ หนดกรอบการ
ใชจายเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายไวโดยใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๒๓[๒] และเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนออยและน้ําตาลทรายและของ
สํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ํา ตาลทราย

พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๒๕ (๒)[๓] แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมี
หนาทีก่ าํ หนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวและวัตถุประสงคของ
กองทุนตามมาตรา ๒๓ แลว จะเห็นไดวากองทุนออยและน้ําตาลทรายไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา วิจัย พัฒนาและสงเสริมการผลิต การใช และการจําหนายออยและน้ําตาลทราย รักษาเสถียรภาพ
ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และรักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคใน
ประเทศ เนื่องจากราคาน้ําตาลที่ใชบริโภคในประเทศมีความไมแนนอน หากปใดน้ําตาลทรายมีราคาสูง
มาตรา ๕๗[๔] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ ก็บัญญัติใหโรงงานนําสงเงินตามที่
กําหนดไวใหแกกองทุน แตหากปใดน้ําตาลทรายราคาต่ํา กองทุนก็จะจายเงินชดเชยใหแกโรงงานตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึง่ [๕] แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หรือกระทําการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัต ถุประสงคของ
กองทุนและเพื่อใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเกิดความเปนธรรมแก
ชาวไรออย โรงงานน้ําตาลทราย และประชาชนผูบริโภค สวนหลักการของระบบแบงปนผลประโยชน
ระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ นั้น เปนหลักการที่คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๗ (๒๓)[๖] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗
ดังเชนที่ปรากฏอยูในขอ ๘[๗] แหงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิ ตน้ําตาลทราย และ
อัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงานขั้นตน พ .ศ. ๒๕๔๖ อันเปนประกาศที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๒) และ (๒๓) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ.
๒๕๒๗ หลักการดังกลาวจึงเปนการกําหนดอัตราสวนที่นําไปใชกับผลตอบแทนระหวางชาวไรออ ยและ
โรงงาน ซึ่ง (ในฤดูการผลิต ป ๒๕๔๕/๒๕๔๖)คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดใหใชอัตราสวน
๗๐:๓๐ ดังนั้น หลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน
๗๐:๓๐ จึงเปนเรื่องของการจัดสรรผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมซึ่ง
ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของกองทุนอันเปนหลักเกณฑการนําเงินกองทุนไปใชจายตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๐[๘] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ ดวยเหตุผลดังกลาวคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๕) จึงเห็นวา การนําเงินของกองทุนไปใชจายไมวาจะไดมาทางใดก็ตามจะตองเปนไปตาม
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งกรณีการใชจายตามวัตถุประสงคของ
กองทุนนั้นไมมีการบัญญัติไวใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ แตไดบัญญัติใหนํามาใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและอื่นๆ ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนโดยมีคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายเปนผูกําหนด

ประเด็นที่สอง เงินที่ตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองนําไปใชจายใหเปนไป
ตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐
หรือไม
มาตรา ๕๗[๙] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกาํ หนดใหโรงงาน
นําเงินสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๔ (๙)[๑๐] โดยกําหนดจํานวนเงินเทากับจํานวนผลตางระหวางรายไดสทุ ธิท่ี
ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิต และคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ซึ่งเงินดังกลาวถือเปนเงินของกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายตามมาตรา ๒๗ (๓)[๑๑] การนําเงินกองทุนไปใชจึงตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
กองทุนตามมาตรา ๒๓[๑๒] และกรณีอื่นๆ ตามมาตรา ๓๐[๑๓] แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
๒๕๒๗ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด และเมื่อไดพิจารณาในประเด็นที่หนึ่งแลว
วา ไมวาเงินของกองทุนจะไดมาทางใดก็ตาม ก็ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดไวใหการใชจายเงินของกองทุนนั้น
ตองเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลดังนั้น เงินที่
ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. ๒๕๒๗ จึงสามารถ
นําไปใชจายไดโดยไมตองเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาลในอัตราสวน ๗๐:๓๐ เชนเดียวกัน
(นางสาวพรทิพย

จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๗

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๐๘๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
[๑]
มาตรา ๓๐ เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๒๓ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย และของสํานักงานตามที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

[๒]

มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา �กองทุนออยและน้าํ ตาลทราย � โดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใช และการจําหนายออยและน้าํ ตาลทราย
(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและ
โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค
(๔) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญอยูที่สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้าํ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
[๓]
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๔]
[
มาตรา ๕๗ ใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา ๕๔ และ
คาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผ ลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ทั้งนี้ ภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
[๕]
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้น
สุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหกองทุนจายเงินชดเชยใหแก
โรงงานเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน
ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายสูงกวาราคา
ออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหโรงงานชําระคาออยเพิ่มใหแกชาวไรออยจนครบ
ตามราคาออยขั้นสุดทาย ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกําหนด
[๖]
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒๒) กําหนดหลักเกณฑแล ะวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระ
ราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย ซึ่งตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตออยและน้ําตาลทรายและกองทุนที่มีอยูดวย
(๒๓) กําหนดอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน โดยคํานึงถึงรายไดที่ไดจาก
การขายน้าํ ตาลทรายและผลพลอยไดทง้ั หมด เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย
ฯลฯ
ฯลฯ
[๗]
ขอ ๘ ใหกําหนดอัตราสวนผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงานขั้นตน ดังนี้
๘.๑ ใหชาวไรออยไดรับผลตอบแทนรอยละเจ็ดสิบของราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดตามขอ ๙
๘.๒ ใหโรงงานไดรับผลตอบแทนรอยละสามสิบของราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดตามขอ ๙
[๘]
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑,ขางตน
[๙]
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
[๑๐]
มาตรา ๔๔ โรงงานตองปฏิบัติดังตอไปนี้

ฯลฯ
ฯลฯ
(๙) นําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๕๗
๑๑]
[
มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
(๒) เบี้ยปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕)
(๓) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๕๗
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๖) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุน
[๑๒]
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
[๑๓]
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

