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คู่มือ การปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ประจำหน่วย
โรงงานน้ำตาลทรายและคลังสินค้า
การกำกับดูแลงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
กฎหมาย ระเบียบ ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ตามมาตรา 35,36,37,38,39,40
1.2 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่อ้อย 2549
1.3 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่อ้อย 2559 (ยกเลิกข้อ 8 พ.ศ. 2549, ยกเลิกความวรรคหนึ่งของข้อ 10 )
ขั้นตอนการดำเนินการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
1. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และหน่วยโรงงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่น
คำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ดังนี้
❖ ชาวไร่อ้อย ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อย และมีสัญญาส่ง
อ้อยให้แก่โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
❖ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องเป็น
ชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญญาส่งอ้อยแก่โรงงาน
(๒) มีพื้นที่ใช้ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่าสิบไร่ และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายอื่น ซึ่ง
เมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยไร่
(๓) เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย
2. การยื่นคำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ให้มีหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้
(ก) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมทั้งสำเนาภาพถ่าย
(ข) หลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผู้ยื่นคำขอ เช่น หนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่อ้อยของตน หรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อย หรือหนังสือรับรองของสถาบัน
ชาวไร่อ้อย ตามแบบที่คณะกรรมการอ้อยกำหนด
(ค) เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น เอกสารสำคัญแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่คณะอนุกรรมการอ้อยเห็นสมควร พร้อมทั้งสำเนาภาพถ่าย
3. การยื่นคำขอจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ให้มีหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้
(ก) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ พร้อมทั้งสำเนาภาพถ่าย
(ข) สำเนาสัญญาของชาวไร่อ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านตนที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) เอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย
(ง) หนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อย
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4. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย หรือหน่วยโรงงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้วดำเนินการรับจดทะเบียน
5. เมื่อเสร็จสิ้นการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามที่คณะกรรมการอ้อย
ประกาศให้มีการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาล
ทราย 1-8 ทำการสรุปรายชื่อ และพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
พิจารณา รับรองคำขอการจดทะเบียน
6. เมื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น พิจารณารับรองคำขอการจดทะเบียน เรียบร้อยแล้ว เขต
บริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนไว้ที่สำนั กงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น โรงงาน และที่สถาบันชาวไร่อ้อย ต่อไป หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน
หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อย ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วตามแบบที่คณะกรรมการอ้อยกำหนด ให้กับชาวไร่อ้อย ต่อไป
7. บัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย มีอายุคราวละ 5 ปี

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ต่อบัตรชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย หรือหน่วยโรงงาน รับเรื่องคำร้องขอเปลี่ยนแปลง /
แก้ไข และต่อบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อย พร้อมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน บัตรชาวไร่อ้อย
หรือบัตรหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย หรือหน่วยโรงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามทีช่ าว
ไร่อ้อยร้องขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและต่อบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
3. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย หรือหน่วยโรงงาน ดำเนินการเปลี่ยนแปลง/
แก้ไขทะเบียนชาวไร่อ้อย และออกบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยใหม่ ให้กับชาวไร่อ้อยรายนั้น
4. ชาวไร่อ้อยบันทึกชื่อ – สกุลที่อยู่ พร้อมลงลายมือชื่อ รับบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อย
5. เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย หน่วยโรงงานรวบรวมเอกสารหลักฐานการ
ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและต่อบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย เพื่อเก็บไว้
เป็นข้อมูลต่อไป
ชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลที่อยู่ไกลจากเขตบริหารอ้อยและน้ำตาล
ทราย ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และยื่นคำขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ต่อบัตรชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ได้ที่เจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและ
น้ำตาลทราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ โรงงานน้ำตาล หรือหน่วยโรงงาน นั้น ๆ
ส่วนชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใกล้สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาล
ทราย ยื่นคำขอจดทะเบียน และยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่อบัตรชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย ได้ที่ สำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ในเวลาราชการ
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การกำกับดูแลปริมาณอ้อยเข้าหีบ
1. การตรวจสอบ ณ จุดห้องชั่งอ้อย
พนักงานทีป่ ระจำ ณ จุดห้องชั่งอ้อยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการส่งมอบอ้อย
และการรั บ อ้ อ ยของชาวไร่ อ ้ อยและหัว หน้า กลุ ่ม ชาวไร่ อ ้ อยคู่ ส ั ญญาให้เ ป็ น ไปตามระเบี ยบ ประกาศที่
คณะกรรมการกำหนด
กฎหมาย ระเบียบ ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน
การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
พ.ศ.2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
1.2 ระเบีย บคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้ว ยการตัดอ้อยให้โ รงงาน การตรวจสอบ
คุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
1.3 ระเบี ย บคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย ว่ า ด้ ว ยการตั ด และส่ ง อ้ อ ยให้ แ ก่ โ รงงาน
การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่3)
พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
1.4 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงิน
ที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ

ระบบการตัดอ้อยและระบบขนส่งอ้อยเดิมนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ ใหญ่ๆ คือ ระบบคิวเสรี
และระบบคิวเวียน หรือที่เรียกกันว่า คิวล็อก
1. ระบบคิวเสรี หมายถึง ระบบที่ใครสามารถนำอ้อยเข้าถึงโรงงานก่อนจะได้ลงอ้อยก่อน
2. ระบบคิวเวียน (คิวล็อก) หมายถึง ระบบที่มีการเกลี่ยอ้อยให้ทุกคนสามารถตัดให้เสร็จพร้อมกันได้
ข้อดีของระบบคิวเวียน (คิวล็อก)
1. ฝ่ายไร่สามารถรู้และกำหนดการส่งอ้อยของชาวไร่ได้ว่าใครบ้างที่กำลังส่งอ้อยมาให้
2. โรงงานสามารถลดความแออัดของรถบรรทุกอ้อยหน้าโรงงานได้ ทำให้งานสะดวกและไม่
พลุกพล่าน
3. โรงงานสามารถมีอ้อยสดเข้าหีบได้ เพราะชาวไร่จะทราบเวลาที่แน่นอนในการนำอ้อยเข้าโรงงาน
ไม่ต้องนำรถอ้อยมาคอยหน้าโรงงาน
ข้อเสียของระบบคิวเวียน (คิวล็อก)
1. ไม่ได้เอาระยะทางเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย ถ้าเอามาพิจารณาก็จะต้องคำนึงถึง
ปัญหาจำนวนคิวที่จะต้องมากขึ้นหรือน้อยลง
2. ชาวไร่รายเล็กๆ ไม่สามารถส่งอ้อยเป็นรอบๆ ตามที่โรงงานต้องการได้ (ฝ่ายไร่จะต้องเข้ามาช่วยให้
สามารถส่งอ้อยได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างชาวไร่ด้วยกัน) เพราะเมื่อให้คน
เป็นผู้พิจารณา ความลำเอียงย่อมเกิดขึ้น
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3. เป็นต้นเหตุของความไม่เสมอภาค และเป็นต้นเหตุของธุรกิจการซื้อขายอ้อยโควตาของชาวไร่
เพราะไม่สามารถส่งอ้อยได้ต่อเนื่อง
4. ชาวไร่อ้างเป็นเหตุเอาอ้อยไปส่งที่อื่น ทำให้มีปัญหาการติดค้างเงินส่งเสริมและเงินยืมต่างๆ
ข้อดีของระบบคิวเสรี
1. ชาวไร่เล็กๆ สามารถส่งอ้อยได้เต็มที่ ไม่ต้องตัดอ้อยทิ้งค้างไร่เพื่อรอคิวส่งอ้อย
2. สามารถกักรถบรรทุกไม่ต้องไปบรรทุกส่งโรงงานอื่นๆได้ กรณีที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ข้อเสียของระบบคิวเสรี
1. ต้องใช้รถบรรทุกจำนวนมากในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
2. รายใหม่ๆไม่สามารถส่งอ้อยได้จนกระทั่งปิดหีบอ้อย
3. ฝ่ายไร่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครส่งอ้อย และไม่สามารถควบคุมอ้อยให้ตัดตามอายุ
4. เกิดความแออัดของรถบรรทุก ขาดความเป็นระเบียบในลานอ้อยและมีการทะเลาะวิวาทระหว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกได้ง่าย
5. อ้อยหนี และการซื้อขาย ทำได้ง่าย โดยที่ฝ่ายไร่ไม่สามารถรู้ได้
6. ไม่สามารถลดการเผาตัด
ทั้งหมดนี้เป็นการนำอ้อยเข้าหีบในระบบเก่าที่ทำกันมานานแล้ว ทั้งยังไม่สามารถที่จะจัดให้เ ป็นระบบ
ที่ดีที่สุดได้ ยังคงมีอ้อยที่ไม่พอในตอนเปิดหีบและปิดหีบอยู่ ยกเว้นที่มีแรงงานตัดอ้อยมากพอ ซึ่งในอนาคต
เป็นไปไม่ได้ และในที่สุดก็ต้องหันมาใช้เครื่องจักรในการตัดอ้อยด้วย
ส่วนแนวทางใหม่ที่น่าทำ และถ้าสามารถทำได้สำเร็จจริง จะทำให้โรงงานมีอ้อยเข้าหีบเพียงพอ และ
เป็นอ้อยที่มีคุณภาพดีเข้ามาหีบอีกด้วย แนวทางใหม่ดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อย ทันทีที่ชาวไร่แจ้งว่าจะส่ง
อ้อยเข้าหีบในฤดูกาลต่อไป ฝ่ายไร่ก็จะแจ้งวันที่ชาวไร่จะนำอ้อยมาเข้าหีบได้ทันที ซึ่งทำให้ชาวไร่สามารถทราบ
และจัดหาคนงานมาตัดอ้อยทันทีที่โรงงานเปิ ดหีบอ้อย การจ่ายเงินคนงานไปตัดอ้อยก็จะสามารถจ่ายได้ถูกตัว
ชาวไร่ ไม่จำเป็นต้องจ่ายแบบสุ่มเพื่อให้ชาวไร่ตัดอ้อยเข้าหีบให้ได้เมื่อโรงงานเริ่มเปิดหีบอ้อย การเปิดหีบอ้อย
ดังกล่าวนี้ โรงงานจะทราบได้ว่าจะมีอ้อยเข้าหีบจำนวนกี่ตันได้ทันทีที่การรับแจ้งอ้อยเสร็จสิ้นลง ปัญหาการส่ง
อ้อยที่ลักลั่นกันอยู่ระหว่างชาวไร่อ้อยรายใหญ่กับรายเล็ก ก็จะหมดไป เพราะว่าทุกคนรู้ว่าจะเริ่มตัดได้เมื่อใด
และก็จะง่ายขึ้นอีกด้วย
วิธีที่จะจัดอ้อยเข้าหีบให้เป็นระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องรู้เบื้องต้นในเรื่องต่อไปนี้
1. ชาวไร่มีแปลงอ้อยกี่แปลง มีอ้อยกี่ประเภท
2. ชาวไร่ลงมือปลูกอ้อยวันใด หรือเดือนใด เช่น ต้นเดือน กลางเดือน หรือปลายเดือนในแต่ละแปลง
3. พันธุ์อ้อยที่ปลูก คือพันธุ์อะไร มีอายุสุกแก่ของอ้อยแต่ละพันธุ์เป็นอย่างไร
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4.
5.
6.
7.

ชาวไร่จะใช้เครื่องจักรตัดอ้อย หรือใช้คนงานตัดอ้อย
รถบรรทุกเป็นประเภทใด มีเอง หรือต้องให้โรงงานหาให้
มีรถบรรทุกจำนวนกี่คัน แต่ละคันบรรทุกกี่ตัน
ในแต่ละแปลงมีจำนวนตันเท่าใด รวมแล้วเท่าใด

การเก็บเกี่ยวตามอายุของอ้อย
1. อายุอ้อย อ้อยทุกพันธุ์ควรเจริญเติบโตในไร่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน หลังจากครบ 12 เดือนแล้วบาง
พันธุ์ความหวานสูงเร็ว บางพันธุ์ความหวานสูงช้า ซึ่งนักวิชาการจะต้องมีข้อมูลว่า พันธุ์ใดมีความหวาน
สูงในช่วงต้นหีบ กลางหีบ และปลายหีบ เพื่อที่ชาวไร่จะได้เก็บเกี่ยวอ้อยแต่ละพันธุ์อย่างเหมาะสม
ชาวไร่และโรงงานก็จะได้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม พันธุ์ เอฟ 154 มีซี.ซี.เอส.
10.50 ฟิล 58-260 มี ซี.ซี.เอส. 9.10 และอู่ทอง 1 มี ซี.ซี.เอส. 7.80 หรือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พันธุ์ เอฟ 154 มี ซี.ซี.เอส. 14.30 ฟิล 58-260 มี ซี.ซี.เอส. 13.80 และอู่ทอง 1 มีซี.ซี.เอส. 13.70
2. อุณหภูมิ อุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ๆ ระหว่างกลางวันและกลางคืนจะทำให้การสะสมน้ำตาล
เร็วขึ้น อ้อยบางพันธุ์ต้องการความหนาวเย็นในการสะสมน้ำตาล จะเห็นได้ว่าพันธุ์ เอฟ 154 สะสม
น้ำตาลเร็วกว่าพันธุ์ฟิล 58-260 และอู่ทอง 1 ทั้ง ๆ ที่อายุเท่ากัน
3. ความชื้นในดิน ในช่วงเก็บเกี่ยว หากดินมีความชื้นสูง จะได้น้ำหนักสูง แต่ความหวานจะต่ำ ฉะนั้น
ควรเลือกเก็บเกี่ยวแปลงที่ดินมีความชื้นน้อยกว่า
4. อิทธิพลของธาตุอาหารในดิน ความไม่สมดุลของธาตุอาหารจะมีผลต่อความหวานของอ้อย เช่น
ดินขาดโพแทสเซียมจะทำให้อ้อยฟ่ามความหวานต่ำกว่าปกติ หรือดินที่มีไนโตรเจนมากเกินไป
ความหวานจะต่ำฉะนั้นจึงควรให้ธาตุอาหารอ้อยอย่างสมดุล
5. การเก็บเกี่ยวอ้อย จะต้องเก็บเกี่ยวแปลงที่สุกแก่เต็มที่ก่อน โดยใช้เครื่องมือรีแฟคโตมิเตอร์ชนิดติด
ตัวได้ (Hand Refractometer) โดยเจาะวัดน้ำอ้อยส่วนโคนและส่วนยอด ถ้าค่าที่วัดได้ ต่างกันไม่เกิน
2 องศาบริกซ์ แสดงว่าอ้อยสุกแก่พร้อมที่จะตัดเข้าโรงงาน หากไม่มีเครื่องมือวัดหรือไม่มีข้อมูลด้าน
อายุการเก็บเกี่ยวของพันธุ์อ้อยก็อาศัยการสังเกต โดย สังเกตการออกดอก (สำหรับพันธุ์ที่ออกดอก)
เมื่อดอกโรยก้านช่อดอกเป็นสีฟางข้าว แสดงว่าอ้อยแก่เต็มที่ส่วนพันธุ์ที่ไม่ออกดอก สังเกตจากการ
เจริญเติบโต ซึ่งเป็นไปอย่างช้ามาก ใบจะรวมกันเป็นกระจุกที่ยอด และมีสีเขียวอมเหลืองสีของลำจะ
เปลี่ยนสีตามพันธุ์ ลักษณะของลำดูแกร่ง เมื่อเดินผ่านไร่ในเวลาใกล้ค่ำ จะได้กลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง
แสดงว่าอ้อยนั้นแก่เต็มที่เหมาะที่จะตัดเข้าโรงงานแล้ว
สำหรับน้ำหนักอ้อยนั้นในช่วงต้นฤดูหีบ เดือนพฤศจิกายน ดินมีความชื้น น้ำหนักอ้อยจะสูง ซี .ซี.เอส.
จะต่ำ ช่วงปลายฤดูหีบ ราวเดือนเมษายน น้ำหนักจะลดลงแต่ ซี.ซี.เอส.จะสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
แห้งแล้ง แต่น้ำหนักจะลดลงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับพันธุ์อ้อย ชนิดของดิน ความหนาแน่นของอ้ อย
กล่าวคือ ถ้าชนิดของดินเป็นดินเหนียว ร่วนเหนียวจะมีความสามารถในการเก็บความชื้นได้ดีกว่าดินทราย และ
ดินร่วนปนทรายถ้าอ้อยมีความหนาแน่นมากคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดก็จะเก็บรักษาความชื้นได้ดีกว่าอ้อยที่สั้นและ
ไม่หนาแน่น อ้อยบางพันธุ์เมื่อดินแห้งอากาศร้อน น้ำหนักจะลดลงเร็วมาก บางพันธุ์จะลดลง อย่างช้า ๆ ฉะนั้น
ก่อนเก็บเกี่ยว จะต้องมีการวางแผนที่ดี จึงจะได้น้ำหนัก และความหวานสูงสุดตลอดฤดูหีบ
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การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ จุดห้องชั่งอ้อย
- ตรวจสอบรถบรรทุกอ้อยเข้าหีบว่าเป็นอ้อยสด อ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อ ยไฟไหม้ยอดยาว
และอ้อยมีสิ่งปนเปื้อน ให้เป็นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการอ้อยที่กำหนด
- ปฏิบัติตามมติคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
- รวบรวมสำเนาใบชั่งน้ำหนักอ้อยแต่ละคัน (เอกสารหมายเลข) แยกประเภทของอ้อย (ตามข้อ 1)
รวบรวมตรวจสอบน้ำหนักอ้อยกับหัวหน้าห้องชั่ง (โรงงานน้ำตาล) เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายตรงกัน
- สรุปรายงานการรับอ้อย (ตามแบบ อ.1 ตามตัวอย่าง)
2. เอกสารการกำกับดูแล
2.1 ใบรับอ้อย (แบบ อ.1)
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำต้องคอยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประจำจุดห้องชั่งอ้อยที่คอยประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่โรงงานตรวจสอบชื่อเจ้าของอ้อยทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้าโควตา ชนิดของอ้อย การชั่งน้ำหนัก
รวมของรถบรรทุกอ้อย น้ำหนักรถเบาและน้ำหนักอ้อยสุทธิตามรายการในใบรับอ้อย มีการลงบันทึกถูกต้ อง
หรือไม่ ก่อนที่จะลงชื่อในใบรับอ้อย (แบบ อ.1) พร้อมทั้งทำการบันทึกรายการรับอ้อยแยกชนิดให้ชัดเจน
(ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์บันทึก)
2.2 การสรุปรายงานการรับอ้อย
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดห้องชั่งที่ทำการสรุป
รายงานการรับอ้อยของชาวไร่ในแต่ละวัน โดยแยก ชนิดอ้อยสด อ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรือมีกาบใบ และที่
มีสิ่งปนเปื้อน และรวมยอดปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำวัน ให้ถูกต้องและตรงกันกับโรงงานน้ำตาลแล้วให้หัวหน้า
ห้องชั่ง (โรงงาน) ลงชื่อรับทราบแล้วนำมาปะหน้าใบรับอ้อย แบบ อ.1

การกำกับดูแลตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยโดยใช้สารซีไลท์ (Celite) เป็นสาร
ช่วยกรอง
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
1.ประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ.2537 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย
อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
2.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเก็บ
ตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย และความ
บริสุทธิ์ของอ้อย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

1. งานวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
การปฏิบัติตามระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมกำกับการปฏิบัติ การงานในห้องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ประจำโรงงาน
น้ำตาลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบประกาศ การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยที่กำหนด เพื่อความเป็นธรรมระหว่าง
ชาวไร่อ้อยและโรงงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องมืออย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้
จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
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1. ต้องกำกับควบคุม ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องปฏิบัติการ
2. ต้องควบคุมดูแลรักษาห้องปฏิบัติการทั้งภายใน ภายนอกและบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ
ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องสะอาดไม่มีฝุ่นละอองและอับชื้น
3. ต้องควบคุมดูแลรักษาให้โต๊ะปฏิบัติการให้สะอาดอยู่เสมอ หากมีสิ่งสกปรกหรือทำสารละลายหก
บนโต๊ะจะต้องเช็ดล้างทันที
4. เมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น ต้องทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเก็บเครื่องมือ
เหล่านั้นเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
5. การกำกับควบคุมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ต้องกระทำด้วยความตั้งใจและระมัดระวัง ศึกษา
วิธีการ ใช้งานให้เข้าใจถ่องแท้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมักเกิดจากผู้ปฏิบัติงานที่ขาด
ประสบการณ์ และความระมัดระวัง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องแก้ว
6. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องศึกษา คู่มือ วิธีการขั้นตอนวิเคราะห์ให้เข้าใจ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคู่มืออย่างเคร่งครัด
7. สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอ้อย พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับควบคุมต้องศึกษาทำความเข้าใจ
ถึงวิธีการใช้งาน และคำแนะนำในการใช้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนั้นอย่าง
เคร่งครัด
8. การใช้สารเคมี พนักงานเจ้าหน้าที่ควรศึกษาถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้สารเคมีนั้นๆ แล้วปฏิบัติตาม
คำแนะนำรวมทั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน ในกรณีที่เป็นสารเคมีอันตราย เช่น กรด
เข้มข้น ฯลฯ
9. พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับควบคุมห้องปฏิบัติการ ต้องรายงานความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยต่อหัวหน้าหน่วยโรงงาน นั้นๆ
10. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่กำกับควบคุม ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือประจำวัน หาก
เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ต้องรีบแจ้งเขต ฯ หรือบริษัทสิทธิพร จำกัด
หรือบริษัทโกบัล ไดนามิค จำกัด และบันทึกตามแบบฟอร์ม ศบ.05 ที่กำหนด
11. หลังเสร็จสิ้นฤดูการผลิต พนักงานเจ้าหน้าที่ที่กำกับควบคุมดูห้องปฏิบัติการ ต้องทำความสะอาดและ
เก็บรักษาเครื่องมือวิเคราะห์อ้อย พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างถูกวิธี
2. การตรวจสอบระบบติดตามตัวอย่างน้ำอ้อยโดยการใช้ปูนขาว (มติคณะทำงานฯ)

หลักการปฏิบัติ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลห้องปฏิบัติวิเคราะห์คุณภาพอ้อยจะต้อง เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบ
ระบบติดตามตัวอย่างน้ำอ้อยครั้งแรกเมื่อเปิดหีบอ้อยแล้วภายใน 15 วัน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลห้องปฏิบัติวิเคราะห์คุณภาพอ้อยจะต้อง เข้าร่วมดำเนินการ
ตรวจสอบระบบติดตามตัวอย่างน้ำอ้อยครั้งต่อไปอย่างน้อย ทุก 15 วัน หรือเดือนละ 2 ครั้ง
หรือเมื่อมีการซ่อมแก้ไขระบบการติดตามตัวอย่างน้ำอ้อย

แนวทางการปฏิบัติ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานต้องแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบและ
เข้าร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ และให้คณะทำงานฯ ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. วิธีการตรวจสอบโดยใช้ปูนขาว ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะทำงานฯ แต่ละโรงงาน
กำหนด
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3. กรณีการตรวจสอบตัวอย่างอ้อยไม่ตรง ให้คณะทำงานฯ แจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้โรงงาน
ดำเนินการแก้ไขระบบติดตามตัวอย่างให้ถูกต้อง แล้วทำการตรวจใหม่และให้คณะทำงาน ฯ ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. แบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบโดยการใช้ปูนขาว ให้เป็นไปตามแบบที่ เขตบริหารอ้อย
และน้ำตาลทราย กำหนด

3. การตรวจสอบท่อส่งตัวอย่างน้ำอ้อย (มติคณะทำงานฯ)
หลักการปฏิบัติ
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบท่อส่งน้ำอ้อยร่วมกับคณะทำงานฯ ต้องมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ควรตรวจสอบทุก 8 - 10 ชั่วโมง
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบจากรายงานการบันทึกสรุปจำนวนตัวอย่างน้ำอ้อยที่มีปัญหา ทุก
วัน ถ้ามีจำนวนตัวอย่างอุดตันต่อวันในปริมาณมาก เช่น วันละ 5 - 10 ตัวอย่าง ควรแจ้งให้
โรงงาน ฯ ทราบเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไข

แนวทางการปฏิบัติ
1. เมื่อโรงงานหยุดหีบอ้อย ให้โรงงาน ทำการใช้น้ำร้อนผ่านท่อส่งน้ำอ้อยมายังห้องวิเคราะห์ ซี.ซี.
เอส.ทุกครั้ง เพื่อทำลายแบคทีเรียที่หมักหมม ระหว่างหยุดหีบอ้อย การแก้ไขปัญหาการอุดตันของ
ท่อ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งโรงงาน เพื่อทำการตรวจสอบทุก 8 - 10 ชั่วโมง
2. การดำเนินการตาม ข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกวัน/เวลา/ผู้ปฏิบัติ ที่โรงงานดำเนินการไว้
เป็นหลักฐาน และแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ

4. การตรวจสอบถาดรองรับตัวอย่างน้ำอ้อย (มติคณะทำงานฯ)
หลักการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบการทำความสะอาดถาดรองรับตัวอย่างน้ำอ้อยทุกวัน
2. ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการหยุดหีบอ้อยนานเกิน 6 ชั่วโมง

แนวทางการปฏิบัติ
1. เมื่อหยุดหีบอ้อยนานเกิน 6 ชั่วโมง ก่อนเริ่มทำการหีบอ้อย ให้โรงงานฯ ทำความสะอาดตะแกรง
และถาดรองรับน้ำอ้อยทุกครั้งโดยใช้น้ำร้อนไล่ล้างทำความสะอาด
2.ในขณะที่ทำการหีบอ้อยควรมีการทำความสะอาดโดยใช้ไม้เกลี่ยกากอ้อยออกจากตะแกรงเพื่อให้
น้ำอ้อยไหลได้สะดวก
3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าโรงงานฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดถาดรองรับตัวอย่าง ตามข้อ 1
หรือ 2 หรือไม่ ถ้าโรงงานฯ ไม่ดำเนินการให้แจ้งคณะทำงานฯ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการอุดตันของตัวอย่าง
น้ำอ้อย และบันทึกวัน/เวลา/ผู้ปฏิบัติ ไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบ
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5. การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอ้อย
วิธีการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยโดยใช้สารช่วยกรอง(Filter Aid)
เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่อง Polarimeter
2. เครื่อง Refractometer
3. เครื่องกรองความดันสูง
4. กระดาษกรอง What man No. 91 หรือเทียบเท่าชนิดวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
11 เซนติเมตร
5. Beaker ขนาด 250 มิลลิลิตร
6. Erlenmeyer Flask ขนาด 250 มิลลิลิตร
7. สารช่วยกรอง (Filter Aid)
8. แท่งแก้ว
9. ช้อนตักสารช่วยกรอง
10. ผ้าขนหนู
11. เครื่อง Cooling bath
12. เครื่องประมวลผล
วิธีการวิเคราะห์
1. ตักตัวอย่าง ประมาณ 1 ลิตร คนตัวอย่างน้ำอ้อยให้ผสมเข้ากัน แล้วแบ่งส่วนแรกประมาณ 500
ml. เก็บไว้ในกระบอกสำรองน้ำอ้อย เพื่อเป็นน้ำอ้อยสำรอง และนำตัวอย่างน้ำอ้อยอีก 200 ml. บรรจุใน
Beaker ขนาด 250 ml. ที่แห้งและสะอาด
2. เติมสารช่วยกรอง (Filter Aid) ลงไปประมาณ 8-10 กรัม (6 กรัม/น้ำอ้อย 100 ml.)
3. ใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน
4. กรองด้วยเครื่องกรองน้ำอ้อยความดันสูง ที่ความดัน 3.5 bar ลงใน Erlenmeyer Flask ขนาด
250 ml. ให้ได้น้ำอ้อยไม่น้อยกว่า 140 ml. (น้ำอ้อยที่กรองได้ 1-2 วินาทีแรก ให้ปล่อยทิ้งไป)
5. นำตัวอย่างน้ำอ้อยที่กรองได้แช่ใน Cooling bath ที่ปรับอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาเซลเซียส นาน
ประมาณ 8 นาที เพื่อให้ตัวอย่างน้ำอ้อยมีอุณหภูมิเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส หรือใกล้เคียงที่สุด
6. เทน้ำอ้อยที่ปรับอุณหภูมิแล้วตามข้อ 5 ผ่านกรวยรับตัวอย่างของเครื่อง Refractometer โดย
แกว่ง Flask ในรูปวงกลมเบาๆ เพื่อให้ตัวอย่างน้ำอ้อยผสมกัน เทจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ml.
7. นำตัวอย่างน้ำอ้อยที่เหลือจากข้อ 6 ไปวัดค่า Pol โดยแกว่ง Flask ในรูปวงกลมเบา ๆ เพื่อให้
ตัวอย่างน้ำอ้อยผสมกัน แล้วเทผ่านกรวยรับตัวอย่างของเครื่อง Polari meter จำนวนไม่น้อยกว่า 80 ml และ
เทอย่าให้ตรงรูกรวย เพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศ ให้คีย์ลำดับคิวให้ถูกต้อง โดยดูจาก Flask แล้วกดปุ่ม
Enter เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลค่า ซี.ซี.เอส ต่อไป
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Polarimeter
ข้อควรระวัง การใช้ และการบำรุงรักษาเครื่อง
1. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ต้องเปิดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่อง อย่างน้อย 30 นาที
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องก่อนการใช้งาน และในระหว่างการใช้งาน โดยการใช้ Standard
Quart Plate ผลการตรวจสอบต้องมีค่าแตกต่างจากค่าของ Standard Quart Plate ไม่เกิน บวกหรือลบ
0.05 หากไม่ได้ ให้ตรวจสอบซ้ำจนแน่ใจแล้วบันทึกผลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน
ในช่ว งเปิดหีบ อ้อย ในระหว่างการใช้งาน ให้ตรวจสอบความถูกต้ องของเครื่ อ ง Polari meter โดยใช้
Standard Quart Plate ทุก 12 ชั่วโมง โดยบันทึกในแบบฟอร์มที่กำหนด
ข้อแนะนำ
- อุณหภูมิของห้องวิเคราะห์ควรใกล้เคียง 20 องศาเซลเซียส
- ต้องวาง Standard Quart Plate ไว้ใกล้เคียงบริเวณเครื่อง Polari meter เป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้อุณหภูมิเดียวกับเครื่อง
- ก่อนวาง Standard Quart Plate ในรางรับหลอดตัวอย่าง ต้องอ่านค่า Pol อากาศได้
บวกลบ 0.02 (ถ้าไม่ได้ให้ set zero)
- ไม่ควรถือ Standard Quart Plate ไว้ในมือนานเกินไป
- ให้ปิดฝาช่องวางหลอดตัวอย่างก่อนอ่านค่า
3. ต้องดูแลรักษาความสะอาดของเครื่อง Polari meter และอุปกรณ์ประกอบให้สะอาดอยู่เสมอ
ได้แก่ กรวย หลอดตัวอย่าง ท่อตัวอย่าง รวมทั้งเลนส์กระจกทั้ง 2 ข้าง และแหวนยาง รวมทั้งลิ้นยางที่ฝาปิด
ห้องตัวอย่าง และภายในห้องตัวอย่าง
4. การเทตัวอย่างน้ำอ้อยเพื่อวัดค่า Pol นั้น ให้แกว่ง Flask เป็นวงกลม เพื่อให้น้ำอ้อยผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ และเทตัวอย่างลงข้าง ๆ กรวย ไม่ให้ตรงรูกรวย
5. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน หรือต้องหยุดใช้งานเป็นเวลานาน ให้ล้างหลอดตัวอย่างด้วยน้ำกลั่น อย่าทิ้ง
ตัวอย่างน้ำอ้อยไว้ในหลอดเป็นเวลานาน เพราะจะเกิดการจับตัวของ Wax และไขมันที่ผิวเลนส์ ทำให้การอ่าน
ค่าผิดปกติได้
6. การทำความสะอาดกรวยและหลอดตัวอย่างรวมทั้งเลนส์ ให้ทำความสะอาดทุก 3 ชั่วโมง ยกเว้น
กรณีที่ไม่มีหลอดตัวอย่างสำรอง ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 ชั่วโมง โดยใช้น้ำกลั่นฉีดล้างกรวย แล้วใช้
กรด Acetic ความเข้มข้น 5-10 % โดยประมาณ ฉีดล้างจากขอบปากกรวยโดยรอบจนหมดคราบ หากคราบ
ติดแน่นให้ใช้แปรงช่วย สำหรับก้านกรวยด้านในและหลอดตัวอย่างให้ใช้แปรงล้าง แล้วใช้น้ำกลั่นล้างคราบ
อีกครั้ง ห้ามใช้กรดชนิดอื่นโดยเด็ดขาด และต้องประกอบหลอดตัวอย่างให้ถูกต้อง เลนซ์อยู่ด้านใน แหวนยาง
อยู่ด้านนอก และหมุนเกลียวให้แน่นพอควร ไม่ให้น้ำอ้อ ยหยดหรือรั่วซึมได้ ในกรณีที่มีหลอดตัวอย่างสำรอง
ให้สับเปลี่ยนหลอดตัวอย่างพร้อมเลนส์ แล้วนำไปทำความสะอาด
7. ท่อน้ำทิ้งต้องเหยียดตรง ไม่โค้งงอ เพื่อทำให้ระบบ Syphon ของน้ำทิ้งทำงานได้สมบูรณ์และแผ่น
กรองฝุ่นด้านหลังเครื่อง จะต้องสะอาด ไม่อุดตัน จนทำให้ภายในเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้
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Refractometer
ข้อควรระวัง การใช้ และการบำรุงรักษาเครื่อง
1. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ต้องเปิดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที
2. ห้องตัวอย่าง ปริซึม กรวย และหลอดกรวย ต้องผ่านการทำความสะอาด และมีน้ำหล่อเย็นที่
อุณหภูมิ 20 องศา จากเครื่อง Cooling bath ไหลผ่านตลอดเวลา ต้องดูแลทำความสะอาดปริซึมให้อยู่ใน
สภาพดี ไม่มีรอยขีดข่วน โดยไม่ปล่อยตัวอย่างน้ำอ้อยค้างไว้ในห้องตัวอย่าง เพราะจะทำให้เกิดคราบน้ำอ้อยที่
ผิวของปริซึม จะต้องใช้น้ำกลั่นเทไล่ตัวอย่างที่ค้างอยู่ในห้องตัวอย่างให้หมดทุกครั้งที่วิเคราะห์เสร็จ และควรทำ
ความสะอาดปริซึม โดยใช้ น้ำกลั่นฉีดล้างความสกปรกออกจากผิวหน้าของปริซึมก่อน แล้วเช็ดให้สะอาดด้วย
กระดาษชำระที่อ่อนนุ่ม ทุก ๆ 6 ชั่วโมง
3. การตรวจสอบเครื่อง Refractometer โดยการใช้สารละลายบริกซ์มาตรฐาน ความเข้มข้น
15 , 18 และ 21 Bx ให้ดำเนินการทุก 3 วัน และค่าที่อ่านได้ไม่ควรแตกต่างจากค่ามาตรฐาน บวกลบ 0.08
Bx หากเกิน ให้ทดสอบซ้ำจนมั่นใจและบันทึกในแบบฟอร์มที่กำหนด กรณีที่เมื่อตรวจสอบแล้วเกินมาตรฐาน
ที่กำหนด ให้หยุดใช้เครื่องทันที พร้อมทำบันทึกแจ้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานเพื่อ ขอใช้
ค่าเฉลี่ยประจำวันสำหรับตัวอย่างที่ไม่ได้วิเคราะห์ในวันนั้น และย้อนหลัง 3 วัน แทนตัวอย่างที่วัดไม่ได้ ในวัน
ถัดมา จนกว่าจะสามารถแก้ไขเครื่องได้เป็นปกติ
4. ก่อนเทตัวอย่างต้องแกว่งภาชนะบรรจุตัวอย่างเป็นวงกลม เพื่อให้ตัวอย่างน้ำอ้อยผสมกัน
แล้วเทผ่านกรวยรับตัวอย่าง
ข้อควรระวัง
1. ในการวัดค่า Bx การทำให้อุณหภูมิของตัวอย่างและอุณหภูมิของปริซึมเป็นอุณหภูมิเดียวกัน จะ
ทำให้ได้ค่าที่ถูกต้อง
2. ถ้าตัวอย่างมี Soluble อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Sucrose อยู่มาก จะทำให้ค่าบริกซ์ที่วัดได้คลาดเคลื่อน
เนื่องจาก Soluble แต่ละตัวจะมีดัชนีการหักเหแสงที่แตกต่างกันไป
3. ตัวอย่างแรกที่จะทำการวัดค่า ควรเทผ่านกรวย 3-4 ครั้ง เพื่อให้เพียงพอที่จะไล่น้ำกลั่นที่
ตกค้างอยู่ในห้องตัวอย่าง
4. เมื่อมีน้ำกลั่นอยู่ในห้องตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่แสดงค่า 0.00 อาจมีสาเหตุ ดังนี้
- ปริซึมไม่สะอาดพอ อาจมีน้ำอ้อยหลงเหลืออยู่
- ระยะเวลาไม่นานพอที่สารละลายและปริซึมจะปรับอุณหภูมิให้เท่ากัน
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เครื่องกรองแรงดันสูง
ข้อควรระวังการใช้และการบำรุงรักษา
1. การต่อเชื่อมเครื่อง มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ต่อท่อลมและสายควบคุมจากตัวกรองน้ำอ้อยเข้ากล่องควบคุมการจ่ายแรงดันลม
1.2 ต่อท่อลมจากถังเก็บลม B เข้ากล่องควบคุมการจ่ายแรงดันลม
2. การกรองตัวอย่างน้ำอ้อยเพื่อนำไปวิเคราะห์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 นำตัวอย่างน้ำอ้อยผสมสารช่วยกรอง เทลงในกระบอกของตัวกรองน้ำอ้อยที่ใส่กระดาษ
กรองไว้ แล้วปิดฝากระบอกให้แน่นโดยการขันเกลียว
2.2 เปิดสวิทช์ให้กล่องควบคุมการจ่ายแรงดันลมทำงานเพื่อให้แรงดันลมเข้าสู่กระบอกบรรจุ
น้ำอ้อย ตัวอย่างน้ำอ้อยจะไหลผ่านกระดาษกรองลงสู่กรวย ความดันลมที่ 3.5 Bar
2.3 ปล่อยตัวอย่างน้ำอ้อยที่กรองได้ทิ้งไปใน 1-2 วินาทีแรก แล้วนำภาชนะมารองรับตัวอย่าง
น้ำอ้อย ให้ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 140 ml.
3. เปิดวาล์วใต้ถัง A และถัง B เพื่อระบายน้ำในถัง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และต้องปิดวาล์วให้
สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันลมในถังรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปั้มลมทำงานมากขึ้น
4. เมื่อหยุดใช้งานเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกพร้อมทั้งปล่อยลมในถังทิ้ง
5. การหมุนเกลียวเปิดและปิดฝากระบอกให้กระทำด้วยความระมัดระวัง
6. ผ้าที่ใช้เช็ดทำความสะอาดภายในกระบอกบรรจุน้ำอ้อย ต้องหมั่นนำไปซักทำความสะอาดไม่ให้มี
คราบน้ำอ้อยติดอยู่

6. การเฝ้าระวังและตรวจติดตามผลการวิเคราะห์ค่า ซี.ซี.เอส
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่า ซี.ซี.เอส. ของ สอน.กับผลวิเคราะห์ของโรงงาน
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของค่า ซี.ซี.เอส.ที่วิเคราะห์ ของเจ้าหน้าที่ สอน. และทำ
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ ค่า ซี.ซี.เอส. ของ สอน. กับ Lab ของโรงงาน ตามมติคณะทำงานฯ

7. การพิจารณาการอุทธรณ์ค่า ซี.ซี.เอส
หลักปฏิบัติ
กรณีมีการอุทธรณ์ค่าซี.ซี.เอส.ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหาร
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2537 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินปัญหาของ
คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ตามหนังสือ ที่ ฝตอ. 218/58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดังนี้
1. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอ้อยฯลฯ ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำ
โรงงานที ่ ค ณะอนุ ก รรมการแต่ ง ตั ้ ง พิ จ ารณาตั ด สิ น ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไขที่
คณะกรรมการบริหารกำหนด
2. ในกรณีที่ค่า ซี.ซี.เอส. ที่วิเคราะห์ได้ผิดปกติ (เช่นมีค่าต่ำกว่า6 หรือติดลบ) และคณะทำงานฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการผิดปกตินั้น มิได้เนื่องมาจากอ้อยให้ใช้ค่าเฉลี่ยประจำวันเป็นค่าซี.ซี.เอส.
ของอ้อยคันนั้นๆ
3. การปฏิบัติใดๆที่ได้กำหนดไว้แล้ว ห้ามมิให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ยกเว้นแต่มีเหตุผลอันควรและไม่มี
ผลกระทบต่อระบบโดยส่วนรวม จึงให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานพิจารณาตัดสิน
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แนวทางการปฏิบัติ
1. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ค่าซี.ซี.เอส. ที่วิเคราะห์ได้ผิดปกติ ให้ทำการวิเคราะห์ซ้ำ ผลการ
วิเคราะห์ซ้ำ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ/ประกาศ กำหนด
2. กรณีที่ชาวไร่อ้อยจะยื่นคำร้องอุทธรณ์ค่าซี.ซี.เอส. ที่ผิดปกติได้ ต้องเป็นกรณีที่ คณะทำงานฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการผิดปกตินั้นมิได้เนื่องมาจากอ้อย แต่เป็นกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการผิดพลาดใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยประจำวันเป็นค่า ซี.ซี.เอส ของอ้อยคันนั้น ๆ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินของคณะทำงานฯ กรณีที่ค่าซี.ซี.เอส. ผิดปกติเนื่องจากเกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
- เกิดจากเครื่องมือ/เครื่องวิเคราะห์/ระบบติดตามตัวอย่าง
- เกิดจากคน (เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์)
- เกิดจากมีสิ่งเจือปนมาในน้ำอ้อย

การกำกับดูแลตรวจสอบปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายและการขนย้าย
1. ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบียบ ประกาศคณะอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทรายและการรายงาน
ปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2561
1.2 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ำตาล
ทรายแตกต่างไปจากชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
พ.ศ.2554
1.3 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยวิธีการจัดการน้ำตาลทรายไม่ได้คุณภาพ พ.ศ.
2556
1.4 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้
โรงงานผลิต พ.ศ.2562
1.5 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือ
ข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุกระสอบ พ.ศ.2561
1.6 ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอก
โรงงาน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

2. การกำกับและตรวจสอบ ณ จุดผลิต (ลานบรรจุ)
2.1 การตรวจสอบการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบ ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด ดังนี้
2.1.1 กระสอบหรือบรรจุภ ัณฑ์ อื่น ใด ที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจั กร ต้องพิ ม พ์
เครื่องหมายหรือข้อความ ดังนี้
- ชื่อโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทราย
- เครื่องหมายการค้า
- ชนิดน้ำตาลและน้ำหนักสุทธิ
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2.1.2 กระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใด ที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก ต้องพิมพ์เครื่องหมาย
หรือข้อความ ดังนี้
- รหัสแทนชื่อโรงงาน
- ชื่อโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทราย
- เครื่องหมายการค้า
- ชนิดน้ำตาลและน้ำหนักสุทธิ
ห้ามโรงงานนำกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์ใดที่พิมพ์รหัสแทนชื่อโรงงาน มาบรรจุน้ำตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักร
2.2 ตรวจสอบคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิด (ค่าสี) และน้ำตาลทรายที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ
2.2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิด ( ค่าสี ) เบื้องต้น
ด้วยสายตา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาล
ทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ.2562 ดังนี้
น้ำตาลทราย มี 5 ชนิด คือ
(1) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ค่าสีตั้งแต่ 0 ถึง 45 หน่วย ICUMSA
(2) น้ำตาลทรายขาว
- เกรด 1
ค่าสีตั้งแต่ 46 ถึง 200 หน่วย ICUMSA
- เกรด 2
ค่าสีตั้งแต่ 201 ถึง 400 หน่วย ICUMSA
- เกรด 3
ค่าสีตั้งแต่ 401 ถึง 1,000 หน่วย ICUMSA
(3) น้ำตาลทรายดิบ
ค่าสีตั้งแต่ 1,001 หน่วย ICUMSA
(4) น้ำเชื่อมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ไม่สามารถบริโภคโดยตรงได้ มีค่าความเข้มข้น ไม่น้อยกว่า
20 Brix
(5) น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ต้องมีค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 60 0Z หรือน้ำตาลทั้งหมด
(Total Sugar as Invert Sugar) ไม่น้อยกว่า 70
2.2.2 กรณีตรวจสอบพบว่าน้ำตาลทรายที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ ให้นำกลับเข้าขบวนการผลิตใหม่หาก
ต้องการนำไปเก็บไว้ในโกดังก่อน แล้วจะนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำ
บันทึกร่วม 3 ฝ่าย เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น จำนวน ชนิด และสภาพน้ำตาลทราย
แล้วลงลายมือชื่อคณะทำงาน ฯ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป
2.3 เก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายตามชนิดของน้ำตาลที่ผลิต และกากน้ำตาล
2.3.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการเก็บตัวอย่าง น้ำตาลทรายและ
กากน้ำตาลสุดท้าย ตามที่กำหนด
2.3.2 ให้คณะทำงาน ฯ ลงลายมือชื่อในแบบใบรับรองตัวอย่าง ทุกตัวอย่างที่สุ่มเก็บ เพื่อส่งให้ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย วิเคราะห์คุณภาพ
2.4 การสุ่มตรวจน้ำหนักกระสอบที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย
2.4.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจน้ำหนักกระสอบเปล่า ที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายทุกชนิด
พร้อมบันทึกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 0.14 – 0.17 กก.
2.4.2 วิธีการสุ่มตรวจ และแบบบันทึกรายละเอียด ให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงงานกำหนด
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2.5 สุ่มตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทราย/กระสอบ
2.5.1 ให้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบโดยนำกระสอบน้ำตาลทรายที่บรรจุน้ำตาลทรายแล้ว นำมาชั่ง ว่ามี
น้ำหนักรวมกระสอบได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ จะอยู่ประมาณ 50.15 – 50.20 กก.
2.5.2 แบบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงงานกำหนด
2.6 ตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
2.6.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกโรงงานรายงานผล การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรวมการ ผลิตอ้อย
และน้ำตาลทราย ทุกสัปดาห์ ตามแบบที่เขตประสานงานฯ กำหนด
2.6.2 กรณีพบว่าประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ผิดปกติ ให้รายงานคณะทำงานฯ ทราบ และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบันทึกร่วม 3 ฝ่าย ลงลายมือชื่อคณะทำงานฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
จุดน้ำตาลตก
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องกำกับตรวจสอบเจ้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผลิต(ลานบรรจุ) โดยตรวจสอบการ
นับปริมาณน้ำตาลทรายที่โรงงานน้ำตาลทำการผลิต น้ำตาลทรายประกอบด้ว ย น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาล
ทรายขาวธรรมดา น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ให้ถูกต้องดังนี้
➢ ชนิดเทกอง โรงงานจะใช้แบบมิเตอร์ หรือน้ำหนักจากรถบรรทุกแต่ละตัน
➢ น้ำตาลทรายชนิดบรรจุกระสอบแต่ละโรงงานน้ำตาลการบรรจุจะแยกออกแตกต่างกัน เช่น ชนิด 50
กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัม ขนย้ายโดยรถบรรทุก ให้ตรวจสอบนับปริมาณการผลิตเป็น
รายกระสอบจนครบจำนวนการบรรทุกในแต่เที่ยวของรถบรรทุก แล้วให้ออกใบสำคัญการผลิต(แบบ
ผ.1) ทำการบันทึกจำนวนน้ำตาลทรายลงในใบสำคัญการผลิต
➢ น้ำตาลทรายชนิดกระสอบขนย้ายโดยสายพานลำเรียงเข้าโกดัง ให้ตรวจนับปริมาณการผลิตน้ำตาล
ทรายเป็นรายกระสอบ โดยการใช้เครื่องตีเบอร์ (Running Number) ในการตรวจนับจำนวนกระสอบ
ทำการบันทึกจำนวนน้ำตาลทรายลงในใบสำคัญการผลิต
➢ น้ำตาลทรายชนิดเทกองโดยผ่านเครื่ องชั่งอัตโนมัติ ให้ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งร่วมกับพนักงานของ
โรงงานก่อนทำการชั่ง และทำการตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทรายสุทธิทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมทั้งออก
ใบสำคัญการผลิต (แบบ ผ.1) ทุกครั้งเมื่อได้น้ำหนักน้ำตาลสุทธิ
➢ บันทึกข้อมูลการผลิตน้ำตาลแต่ละประเภท ชนิดบรรจุ ลงใน ใบสำคัญการผลิต (แบบ ผ.1) จะมีสำเนา
2ใบ สำเนาใบสีเหลืองให้โรงงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
➢ สรุปการผลิตน้ำตาลทรายแต่ละประเภท ชนิด ลงในแบบฟอร์ม แบบ ผ. การขนย้ายน้ำตาลทราย
ปะหน้าใบสำคัญการผลิต(แบบ ผ.1)
➢ ตรวจสอบการพิมพ์เครื่องหมาย หรือข้อความบนภาชนะบรรจุน้ำตาลทราย
➢ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิด (ค่าสี) และน้ำตาลทรายที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ
➢ เก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายตามชนิดของน้ำตาลที่ผลิต และกากน้ำตาล
➢ การสุ่มตรวจน้ำหนักกระสอบที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย
➢ สุ่มตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทราย/กระสอบ
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4. สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทราย (โกดัง)
ให้หัวหน้าหน่วย/หัวหน้ากะ กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/ ที่คณะกรรมการ
กำหนด
หน้าที่
1. ให้หน่วยโรงงาน ตรวจสอบปริมาณการรับเข้า จ่ายออก และปริมาณคงเหลือ ณ สถานที่เก็บภายใน
บริเวณโรงงานเป็น ประจำทุกวัน ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
2. ให้หน่วยโรงงาน ตรวจสอบและดูแลการเก็บรักษาน้ำตาลทราย โดยให้โรงงานแยกชนิด คุณภาพ
และปีการผลิต และ จัดทำป้ายระบุชนิด จำนวน ปีการผลิต ให้ชัดเจน
3. ให้หน่วยโรงงาน จัดทำแผนที่ลักษณะการเก็บน้ำตาล (กองน้ำตาล) และการเคลื่อนไหวน้ำตาลเข้า
– ออก ของแต่ละโกดัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
4. ให้หน่วยโรงงานจัดให้มีลูกจ้างชั่วคราว คอยติดต่อประสานงานระหว่าง จุดผลิตน้ำตาล จุดสถานที่
เก็บน้ำตาล (โกดัง) และจุดห้องชั่งน้ำหนัก เพื่อบันทึกข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
จุดห้องชั่งน้ำตาลทราย
1. ตรวจสอบชนิดน้ำตาลและจำนวนที่ขนย้าย ให้ตรงตามใบสำคัญการผลิตและหนังสืออนุญาต
2. การตรวจสอบเครื่องชั่ง (การเฝ้าระวัง)
2.1 ก่อนทำการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ต้องทำการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกเครื่องที่ใช้งานใน
โรงงานฯ ให้ได้มาตรฐาน โดย กองงาน ชั่ง ตวง วัด ของกระทรวงพาณิชย์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เก็บสำเนา
ผลการตรวจสอบของ ชั่ง ตวง วัด ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้ง เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ทราบ
2.2 ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน กำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกชนิด
อย่างน้อย 15 วัน/ครั้ง ยกเว้น เครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในการบรรจุน้ำตาลชนิดกระสอบ และสายพานดิบ (เบาท์)
ให้ตรวจสอบ ทุก 7 วัน หรือทุกครั้งที่มีปัญหา โดยเป็นการตรวจสอบร่วมกันระหว่างคณะทำงานควบคุมการ
ผลิตฯ และพนักงานของโรงงาน ฯ แบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ เขต ฯ กำหนด
2.3 ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ทำการบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง ทุกครั้ง
ที่ทำการตรวจสอบ โดยลงลายมือชื่อคณะทำงาน ฯ ไว้เป็นหลักฐาน
3. ตรวจสอบใบสำคัญการผลิต หนังสืออนุญาต และใบกำกับการขนย้าย รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ รถบรรทุกน้ำตาลทรายทุกคัน ต้องมีใบสำคัญการผลิต หนังสืออนุญาต และใบกำกับการขนย้ายเท่านั้น
จึงจะทำการขนย้ายเข้าและออกนอกโรงงานได้
4. ตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทรายทุกชนิดที่ผ่านเครื่องชั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
และสอดคล้องกับปริมาณที่จะทำการขนย้าย เช่น รถบรรทุก 1 คัน บรรทุกน้ำตาลทราย ชนิดบรรจุ 50 กก./
กส. จำนวน 300 กระสอบ น้ำหนักสุทธิมาตรฐาน 15,040 กก. บวก ลบ 20 กก. เป็นต้น
5. สรุปรายงาน ปริมาณน้ำตาลทรายทุกชนิด ที่ผ่านเครื่องชั่ง เข้ า-ออก ในแต่ละวัน ทุกๆวัน รวมทั้ง
ปริมาณจ่ายออกกากน้ำตาลด้วย
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5. การกำกับตรวจสอบและการออกหนังสือการขนย้าย
การออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทราย ปัจจุบันได้มีการออก ณ โรงงานน้ำตาลทราย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง ดังนี้
5.1 ตรวจสอบหนังสืออนุญาต ของแต่ละประเภทว่าเป็นหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศหรือส่งออกหรือเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ หรือหนังสืออนุญาตอื่น ๆ รายละเอียดที่ต้อง
ตรวจสอบมีดังนี้
5.1.1. ตรวจสอบ เล่มที่ เลขที่ ว่ามีปรากฏบนหนังสืออนุญาตหรือไม่
5.1.2 ตรวจสอบเลขที่ออกว่าตรงกับโรงงานที่ประจำอยู่หรือไม่
5.1.3 ตรวจสอบวันที่หมดอายุ ว่าหมดอายุวันใด หากเลยวันที่กำหนดแล้ว ห้ามทำการขนย้าย
5.1.4 ตรวจสอบผู้ขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย ชื่อผู้ขอ ทะเบียนการค้า ที่อยู่ ว่าเป็นโรงงาน
น้ำตาลที่ท่านประจำอยู่หรือไม่
5.1.5 ตรวจสอบรายละเอียดน้ำตาลทราย ฤดูการผลิตปีไหน ประเภทน้ำตาลอะไร ชนิดบรรจุ
เท่าไหร่/กระสอบจำนวนที่ขออนุญาตจำนวนเท่าไหร่
5.1.6 ตรวจสอบการขนย้าย ตรวจสอบต้นทางว่าเป็นโรงงานน้ำตาลที่ท่านประจำอยู่หรือไม่
ตรวจสอบปลายทางว่าไปที่ไหน พาหนะใช้รถอะไรมาบรรทุก
5.1.7 ตรวจสอบช่วงเวลาขนย้าย ว่าให้เริ่มขนย้ายเมื่อใด และสิ้นสุดการขนย้ายวันไหน
5.2. การออกหนังสืออนุญาตหนังสือกำกับการขนย้ายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
เมื่อผู้ประกอบการมายื่นขอขนย้ายน้ำตาล เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน ดำเนินการดังนี้
5.2.1 ตรวจสอบวันที่มาขนย้าย ว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดก็ไม่
สามารถที่จะทำการขนย้ายน้ำตาลทรายได้
5.2.2 ตรวจสอบประเภทน้ำตาล ชนิดบรรจุ ปีการผลิต ว่าตรงกับหนังสือขออนุญาตขนย้าย
น้ำตาลทรายที่ผู้ประกอบการขอมาหรือไม่
5.2.3 ตรวจสอบน้ำหนักสุทธิให้ถูกต้อง อย่าให้ขาดและอย่าให้เกินตามที่ได้กำหนดเป็น
มาตรฐานไว้แล้ว ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีช่วงขาด-เกินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ
กระสอบและถุงในของกระสอบ
5.2.4 เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็ให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทน ลงลายมือ
ชื่อ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฯ ประจำไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็ทำการขนย้ายน้ำตาลทรายไปยัง
ปลายทางได้
5.2.5 เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน ฯ ให้สำเนาหนังสืออนุญาตการขนย้ายกับประกอบการ/ตัวแทน
ไป 1 ชุด จากนั้นก็ขนย้ายน้ำตาลทรายไปยังปลายทางได้ ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ประจำ
โรงงาน ฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงงานต่อไป
5.2.6 หนังสือกำกับการขนย้ายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บและส่งออก ต้องปริ้นจากโปรแกรม
Son Factory เท่านั้น และห้ามให้ผู้แทนโรงงานจ่ายน้ำตาลให้โดยลงลายมือชื่อทิ้งไว้ใน
แบบหนังสืออนุญาตฯทุกชนิด
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5.3. การพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ กน.2,กน.4,กน.6.1 และ กน.6.2 ออนไลน์ ณ โรงงาน
• ระมัดระวังตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตการขนย้ายฯ แต่ละประเภท
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
• ห้ามดำเนินการแก้ไขใดๆในแบบฟอร์มทั้งสิ้น
• กน.6.2 ให้ใช้แบบฟอร์ม กน.6.1 พิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ
• หากพิมพ์ผิดพลาด ห้ามนำไปใช้ ให้สั่งพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้
• ตรวจสอบการส่งข้อมูลออนไลน์ทุกวัน
• ห้ามทิ้งรหัสเปิดโปรแกรม ออนไลน์ไว้โดยเด็ดขาด
• ห้ามลงลายมือชื่อทิ้งไว้ใน แบบ กน.2 กน.4 และ กน.6.1
5.4 การจัดทำรายงานสรุปประจำวัน และสรุปโกดัง
ให้จัดทำรายงานสรุปประจำทุกวัน และสรุปโกดัง ทุกวัน โดยเริ่มทำตั้งแต่อ้อยเข้าหีบวันแรก
จนถึงการจ่ายน้ำตาลทรายหมดในปีการผลิตนั้นๆ โดยดำเนินการดังนี้
5.4.1 ข้อมูลในแต่ละวัน ต้องทำการตรวจสอบกับโรงงาน เพื่อยื่นยันความถูกต้อง จากนั้น จึงคีย์
ข้อมูลลงใน โปรแกรม Son Factory เพื่อออกรายงานสรุปประจำวัน (ตรวจสอบข้อมูล
ทุกครั้งเมื่อป้อนข้อมูลในโปรแกรม Son Factory เสร็จเรียบร้อยแล้ว )
5.4.2 เมื่อออกรายงานสรุปประจำวันเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาตรวจสอบข้อมูลกับ กน.12 ของ
โรงงานในวันเดียวกันอีกครั้ง (ให้โรงงานจัดส่ง กน.12 ทุกวัน)ก่อนที่จะเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อ
เป็นเอกสารหลักฐานต่อไป
5.4.3 ในกรณีที่ตรวจพบว่าสรุปประจำวันของเจ้าหน้าที่ฯ กับ กน.12 ของโรงงานไม่ตรงกัน
ต้องรีบดำเนินการตรวจสอบ ถึงสาเหตุ แล้วดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยด่วน
5.4.4 จาก ข้อ 3 เมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งข้อมูลที่แก้ไขไปยัง สบน.ให้รับทราบด้วย
เนื่องจาก สบน.จะรวบรวมรายงานแล้วเสร็จ ประมาณ 10.00 น. ของวันถัดไป แต่ถ้า
ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด แล้วเข้าไปแก้ไขในโปรแกรม Son Factory โดยไม่แจ้ง สบน.
รายงานการผลิตทั่วประเทศก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไปทั้งหมด
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งานเก็บตัวอย่างน้ำตาลทราย เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ
1. การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบ เพื่อการวิเคราะห์
คุณภาพประจำวัน (Sugar Quality Analysis for Statistics Information)
1.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 ประจำโรงงานน้ำตาลเป็นผู้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างจากกระพ้อน้ำตาลหรือสายพานลำเลียง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างวันละ 3 ครั้ง (ห่างประมาณ
8 ชั่วโมง/ครั้ง) และสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งละประมาณ 200 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกที่จัดเตรียมให้
โดยแต่ละครั้งที่เก็บตัวอย่าง 200 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกแล้วต้องรัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เมื่อ
จะเก็บครั้งต่อไปจึงเปิดปากถุง เก็บตัวอย่าง อีก 200 กรัม แล้วรัดหรือปิดปากถุง ทำเช่นนี้จน
ครบ 3 ครั้ง จะได้ตัวอย่างน้ำตาลของวันนั้น ซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 600 กรัม
1.2 นำตัวอย่างน้ำตาลของวันนั้น มาคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วนๆ
ละ 300 กรัม บรรจุใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้เรียบร้อย ใช้ปากกาเมจิกเขียนชื่อโรงงาน ชนิด
น้ำตาล และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้บนถุงตัวอย่างให้เรียบร้อย และให้เขียนใบรับรองตัวอย่าง
สำหรับตัวอย่างนั้น ๆ การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายข้างต้นในแต่ละวันต้องเก็บตัวอย่างน้ำตาล
ทรายทุกชนิดที่โรงงานผลิต และต้องแยกตัวอย่างและใบรับรองตัวอย่างตามชนิดน้ำตาลทรายที่
โรงงานผลิตด้วยโดยให้ระบุชนิดน้ำตาลให้ชัดเจน โดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาว ต้องแยกและระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นน้ำตาลทรายขาวเกรด 1, 2 หรือ 3
1.3 นำตัวอย่างทั้ง 2 ส่วน พร้อมใบรับรองตัว อย่าง มอบให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำ
โรงงาน เพื่อลงนามรับรองตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างส่วนที่ 1 ให้โรงงานทำการวิเคราะห์คุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าโพลาไรเซชั่น ค่าสี
สำหรับตัวอย่างส่ ว นที่ 2 ให้ ค ณะทำงาน ฯ หรื อ ผู้ แ ทนสำนั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ย
และน้ ำ ตาลทรายเก็ บ รั ก ษาไว้ เพื่ อ ใช้ ตรวจสอบ กรณีมีปัญหาคุณภาพน้ำตาลทราย
1.4 รวบรวมผลวิเคราะห์ คุณภาพน้ำตาลทรายทุ กชนิดที่โ รงงานผลิ ตในแต่ล ะวันตาม
แบบฟอร์ ม SQ 01 ให้ ค ณะทำงานควบคุ ม การผลิ ต ประจำโรงงาน รั บ รองผลวิ เ คราะห์
คุ ณ ภาพน้ ำ ตาลทรายที่ โ รงงาน วิเคราะห์แล้ว จัดทำรายงานเป็นรายเดือนและนำส่งศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ต่อไป
2. การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิ บเพื่อการวิเคราะห์
คุณภาพเปรียบเทียบระหว่างโรงงานน้ำตาลและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1
(Sugar Quality Analysis for System Comparing and Rechecking)
2.1 ทุก ๆ เดือน พนักงานเจ้าหน้าเขตบริ หารอ้อยและน้ำตาลทราย ต้องเก็บตัวอย่างน้ำตาลทุกชนิดที่
โรงงานผลิตในเดือนนั้น ชนิดละ 1 ตัวอย่าง ส่งให้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายวิเคราะห์
โดยสุ ่ ม เก็ บ ตั ว อย่า งน้ำ ตาลทรายแบบสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยสุ ่ ม ตั ว อย่ างจาก
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายที่ผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดยเลือกตัวอย่างจากการเข้าสุ่มได้อย่างสะดวก (Convenience
Choose) สุ่มตัวอย่างจำนวน 2 กิโลกรัม ครั้งเดียว พยายามเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันก่อน
หากกรณีตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ให้ ค ลุ ก เคล้ า ให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น และแบ่ ง ตั ว อย่ า งเป็ น 3 ส่ ว น
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นำส่ ง ตั ว อย่ า งส่ ว นที่ 1 จำนวน 500 กรัม ให้โ รงงานทำการวิเ คราะห์ คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่เกี่ยวข้อง สำหรับตัวอย่างส่วนที่ 2 จำนวน 500 กรัม ให้คณะทำงาน
ฯ หรือผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีมีปัญหา
คุณภาพน้ำตาลทราย และนำส่วนที่ 3 จำนวน 1 กิโลกรัม พร้อมรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพจากตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ที่ดำเนินการวิเคราะห์โดยโรงงาน ที่คณะทำงาน ฯ ได้ลงนามรับรองผลวิเคราะห์แล้ว ส่งให้ศู นย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ยบเที ย บค่า โพลาไรเซชั่ น และค่า
สี กั บ ค่ า วิ เ คราะห์ ข องโรงงาน สำหรั บ ศู น ย์ ฯ ให้ ด ำเนิ น การวิเคราะห์ค่าคุณภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่า
ความชื้น ค่าเถ้า ค่า Reducing และแป้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำตาลทราย ต่อไป
ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการจัดส่งตัวอย่างส่วนที่ 3 พร้อมใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย
(Recheck) ที่มีค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี ให้ศูนย์ส่ งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่รับผิ ดชอบ
โดยเร็วที่สุด ให้ช่วงเวลาที่เก็บรักษาตัวอย่างไว้สั้นที่สุ ด (น้ำตาลทรายดิบต้องไม่เกิน 5 วัน นับจากวันเก็บ
ตัวอย่าง) เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ ำ ตาลทรายโดยขอให้ ป ระสานงานกั บ เขต
บริ ห ารอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งวั น เก็ บ ตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมของแต่ละโรงงาน หรือแต่
ละเขตบริ ห ารอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย เนื่องจากเขตบริ ห ารอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย ต้องนำส่งตัวอย่างให้
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงต้นเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือน) และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จภายในเดือนนั้น แล้ว
รายงานผลให้สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผล
การวิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป
ในกรณีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามข้างต้นแล้วพบว่า มีความไม่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่เขตบริหาร
อ้อยและน้ำตาลทรายกับโรงงานน้ำตาล และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อตกลงกัน เลือก
วันเวลาในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่างของโรงงาน การจัดส่งตัวอย่างพร้อมรายงานผลต่อศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี ให้มีความ
เหมาะสม เพื่อลดความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ แล้วรายงานผลให้สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล
ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป
2.2 ในกรณีที่โรงงานมีการละลายน้ำตาลต่อเนื่อง ก็ให้เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ตัวอย่างต่อชนิดน้ ำ ตาลที่
โรงงานผลิ ต และดำเนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ ในช่ ว งเปิ ด หี บ อ้ อ ยผลิ ต น้ำตาล จนกว่าโรงงานจะหยุดละลาย
น้ำตาลต่อเนื่องและโรงงานต้องมีการวิเคราะห์ค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี ลงในใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตาลทราย(Recheck) เพื่อใช้เปรียบเทียบผลกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
3. การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายแดง และน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ
ประจำวัน (Other Sugars Quality Analysis for Statistics Information)
3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายแดง เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ
3.1.1 การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ ำ ตาลทรายแดง ให้ สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งเดื อ นละ 1 ครั้ ง ๆ ละประมาณ
2 กิ โ ลกรั ม นำมาคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 1
กิโลกรัม
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ส่วนที่ 1 ส่งให้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทรายภาคที่ 1 -4 ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
พร้ อ มใบรายงานผลวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ตาลทราย(Recheck) ของโรงงานที่มีค่าโพลาไรเซชั่นและ
ค่าสี ที่คณะทำงาน ฯ ได้ลงนามรับรองผลวิเคราะห์แล้ว ส่ วนที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารอ้อยและ
น้ำตาลทราย เก็บไว้ที่โรงงานเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีมีปัญหาการวิเคราะห์ สำหรั บ น้ ำ ตาลส่ ว นที่ 1 ให้ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ค่าโพลาไรเซชั่น ค่าสี เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า วิ เ คราะห์ ข องโรงงาน สำหรับ ศู น ย์ ฯ ให้ ด ำเนิ น การวิเคราะห์ค่าคุณภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น ค่าความชื้น ค่าเถ้า ค่า Reducing เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำตาลทรายแดง ต่อไป แล้วรายงานผล
ให้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป
3.2 การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ
3.2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการผลิตประจำโรงงาน เป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาล
ทรายชนิดพิเศษ ที่โรงงานจะทำการผลิตให้ได้จำนวนตัวอย่างประมาณ 10 ตัวอย่าง ในการผลิตแต่ละครั้ง
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผลิตตามแผนการผลิตของโรงงาน
3.2.2 การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ให้สุ่มเก็บตัวอย่างตั ว อย่ า งเดื อ นละ1 ครั้ ง ๆละ
ประมาณ 2 กิโลกรัมนำมาคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 1 กิโลกรัม
ส่วนที่ 1 ส่งให้ศู นย์ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทรายที่ รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ ม ใบรายงานผล
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ตาลทราย(Recheck) ของโรงงานที่มีค่าโพลาไรเซชั่นและค่าสี ที่คณะทำงานฯได้
ลงนามรับรองผลวิเคราะห์แล้ว ส่ วนที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการผลิตฯเก็บไว้ที่โรงงานเพื่อเป็น
หลักฐานในกรณีมีปัญหาการวิเคราะห์ สำหรั บ น้ ำ ตาลส่ ว นที่ 1 ให้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและ
น้ ำ ตาลทรายที่ รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ค่าโพลาไรเซชั่น ค่าสี เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า วิ เ คราะห์ ข อง
โรงงาน สำหรั บ ศู น ย์ ฯ ให้ ด ำเนิ น การวิเคราะห์ค่าคุณภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าความชื้น ค่าเถ้า ค่า
Reducing เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำตาลทราย ต่อไป แล้วรายงานผลให้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป
4. การส่งคืนตัวอย่างน้ำตาลทรายส่วนที่ 2 ให้โรงงาน
ตัวอย่างส่วนที่ 2 ของน้ำตาลทุกชนิดซึ่งเก็บไว้ที่โรงงานน้ำตาล เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีมีปัญหา
คุณภาพน้ำตาลนั้น ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการผลิตส่งคืนน้ำตาลส่วนที่ 2 ที่เก็บไว้ให้โรงงานต่อไป
เมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิต หรือเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาการวิเคราะห์แล้ว

การเก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ
1. การเก็บตัวอย่า งกากน้ำ ตาลสุ ด ท้า ยเพื่ อ การวิ เ คราะห์ค ุ ณ ภาพ ประจำเดือน (Final Molasses
Quality Analysis for Statistics Information)
1.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย (Final Molasses)
จากถังพักซึ่งเตรียมปั๊มขึ้นถังใหญ่เดือนละ 1 ตัวอย่างคือเก็บในช่วงปลายเดือน เวลาที่เหมาะสมกับการส่ง
ตัวอย่างให้เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทราย
1.2 ในการเก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย ให้เก็บในภาชนะพลาสติกสะอาดขนาดประมาณ 1 ลิตร โดย
ให้เก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้ายในปริมาณความสูงเกือบถึงคอขวดเท่านั้น ไม่ควรเก็บให้เต็มขวดเพราะเมื่อทิ้ง
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ไว้อาจจะล้นได้ ในขณะที่เก็บตัวอย่าง หากตัวอย่างยังร้อนอยู่ควรเปิดฝาทิ้งไว้ให้ตัวอย่างเย็นก่อน แล้วจึงปิดฝา
ให้สนิท เพื่อป้องกันการขยายตัว และดันฝาภาชนะบรรจุของกากน้ำตาลสุดท้าย
1.3 ให้เขียนข้อความลงในใบรับรองตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย ให้ชัดเจน และจัดส่งตัวอย่างให้ศูน ย์
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทรายที่ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ค่ า บริ ก ซ์ , Polarization,
Apparent Purity, Reducing Sugar, Total Sugar as Inverted และ pH Value แล้วรายงานผลให้สำนัก
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่ อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป
1.4. สำหรั บ กากน้ ำ ตาลสุ ด ท้ า ย เมื่ อ โรงงานปิ ด หี บ ไม่ ต้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า ง ในกรณี ที่ โ รงงานมี ก าร
ละลายน้ ำ ตาลต่อเนื่อง ก็ให้เก็บตัวอย่างกากน้ำตาลเดือนละ 1 ตัวอย่างจนกว่าโรงงานจะหยุดละลายน้ำตาล
ต่อเนื่อง
1. การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบ
เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ ประจำวัน (Sugar Quality Analysis for Statistics Information)
ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายทุกวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 200 กรัม (ประมาณ 8 ชม./ครั้ง)
ครั้งที่ 1 เก็บ

ครั้งที่ 2 เก็บ

ครั้งที่ 3 เก็บ

ตัวอย่างน้ำตาล
200 กรัม

ตัวอย่างน้ำตาล
200 กรัม

ตัวอย่างน้ำตาล
200 กรัม

นำตัวอย่างน้ำตาลทั้ง
3 ครั้ง มาผสมให้เข้า
กัน รวมเป็น 600
กรัม
นำตัวอย่างน้ำตาล

นำตัวอย่างน้ำตาล

300 กรัม

300 กรัม
เก็บไว้ที่คณะทำงานฯ

ส่งให้ รง.วิเคราะห์
ค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี

หมายเหตุ : ลงข้อมูลค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี ลงในแบบฟอร์ม SQ 01
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2. การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบ
เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเปรียบเทียบระหว่างโรงงานน้ำตาล และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายภาค 1-4(Sugar Quality Analysis for System Comparing and Rechecking)
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์
น้ำตาลทรายที่ผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดยเลือกตัวอย่างจากการเข้าสุ่มได้อย่างสะดวก (Convenience Choose)
สุ่มตัวอย่างจำนวน 2 กิโลกรัม ครั้งเดียว

สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาล
2,000 กรัม ครั้ง
เดียว

นำตัวอย่างน้ำตาล
มาผสมให้เป็น

เนื้อเดียวกัน
นำตัวอย่างน้ำตาล

นำตัวอย่างน้ำตาล

500 กรัม

500 กรัม

ส่งให้ รง.วิเคราะห์

เก็บไว้ที่คณะทำงานฯ

ค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี
นำตัวอย่างน้ำตาล
1,000 กรัม
ส่งให้ ศอภ. วิเคราะห์
ค่าโพลาไรเซชั่น และค่าสี
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การละลายน้ำตาลทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและแปรสภาพ
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ำตา ล
ทรายที่แตกต่างไปจากชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการ กำหนด พ.ศ.2554 วันที่ 16 กันยายน 2554
1. การละลายน้ำตาลทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ หมายความว่า การนำน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ หรือน้ำตาลทรายเสื่อม
คุณภาพไปละลายเพื่อปรับปรุงให้เป็นน้ำตาลทรายที่ได้คุณภาพชนิดเดิม
แนวทางปฏิบัติ
การนำน้ำตาลทรายปีก่อนปีปัจจุบันมาละลายเพื่อปรับปรุงคุณภาพในปีปัจจุบัน ให้ดำเนินการดังนี้
การขออนุญาต
▪ ให้โรงงานขออนุญาตเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำ ณ โรงงาน ไม่จำกัดจำนวน โดย
แนบใบรายงานผลวิเคราะห์น้ำตาลทรายที่จะนำไปปรับปรุงคุณภาพ ที่คณะทำงานควบคุมการ
ผลิตประจำโรงงาน ลงนามทั้ง 3 ฝ่ายแล้ว
▪ โรงงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายของปีการผลิต
นั้น
▪ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายได้ ให้
โรงงานขออนุญาตต่อคณะกรรมการน้ำตาลทราย ว่าจะดำเนินการเองหรือให้โ รงงานอื่น
ดำเนินการแทน
อัตราค่าสูญเสีย
➢ ร้อยละ 6 สำหรับน้ำตาลทรายดิบ
➢ ร้อยละ 4 สำหรับน้ำตาลทรายขาว
➢ ร้อยละ 3 สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
➢ การนำน้ำตาลทรายปีปัจจุบันมาละลายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีค่าสูญเสีย
➢ พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการดำเนินในโปรแกรม Son Factory และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการเสนอ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ตามขั้นตอนต่อไป
2. การละลายน้ำตาลทรายเพื่อแปรสภาพ
แปรสภาพ หมายความว่า การนำน้ำตาลทรายชนิดหนึ่งไปละลายเพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาล
ทรายอีกชนิดหนึ่งที่ได้คุณภาพตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนด
การขออนุญาต
• โรงงานใดมีความประสงค์จะนำน้ำตาลทราย มาทำการแปรสภาพในแต่ละฤดูการผลิต ณ
โรงงานของตนเอง หรือโรงงานอื่น ให้ขออนุญาตเป็นหนั งสือต่อคณะกรรมการน้ำตาลทราย
หรือผู้ที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายมอบหมาย
• กรณีขออนุญาตแปรสภาพในโรงงานของตนเอง และปริมาณไม่เกินวันละ 300 เมตริกตัน ให้
ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงงาน
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• โรงงานต้องดำเนินการแปรสภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้าย
• การแปรสภาพต่อเนื่องหลังจากอ้อยเข้าหีบหมดแล้ว ให้โรงงานนำน้ำตาลที่ผลิตได้ออกจากหม้อ
ปั่นให้หมด หากไม่สามารถไล่น้ำตาลออกจากหม้อปั่นให้หมดได้ โรงงานต้องแจ้งประมารการ
วันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้ายให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
กำหนด และนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำตาลทรายที่ตกค้างหลังจากอ้อยคันสุดท้ายได้เข้าหีบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการน้ำตาลทราย ดำเนินการต่อไป
อัตราค่าสูญเสีย
1. การนำน้ำตาลทรายฤดูการผลิตก่อนปีปัจจุบันมาแปรสภาพ ในฤดูการผลิตปีปัจจุบัน
- น้ำตาลทรายดิบ แปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ 10
- น้ำตาลทรายขาวแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ 4
- น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายดิบ ไม่กำหนดค่า
สูญเสีย
2. การแปรสภาพน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบัน ในระหว่างฤดูการผลิต ณ โรงงานตนเอง
ไม่กำหนดค่าสูญเสีย
3. การแปรสภาพน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบัน ในระหว่างฤดูการผลิต และนอกฤดูการผลิต ณ
โรงงานอื่น
- น้ำตาลทรายดิบ แปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ 6
- น้ำตาลทรายขาวแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่กำหนดค่าสูญเสีย
4. การแปรสภาพน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปีปัจจุบัน นอกฤดูการผลิต ณ โรงงานตนเอง ให้บันทึก
ปริมาณน้ำตาลทรายที่ได้หลังจากสิ้นสุดการแปรสภาพแล้วเป็นปริมาณน้ำตาลทรายคงเหลือ
- พนักงานเจ้า หน้า ที ่บ ั น ทึ กผลการดำเนิน ในโปรแกรม Son Factory และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการเสนอ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ตามขั้นตอนต่อไป
หมายเหตุ กรณีการละลายน้ำตาลทรายก่อนปีการผลิตปัจจุบัน ในการลงบันทึกและรายงานไม่ต้องระบุว่า
ละลายในฤดูหรือนอกฤดูการผลิต
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งานด้านเลขานุการคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการในคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อยผู้แทนฝ่ายโรงงาน
และผู้แทนฝ่ายราชการ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่คณะกรรมการกำหนดตาม
กรอบอำนาจหน้าที่ องค์คณะทำงานฯ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาตัดสินปัญหาข้อโต้แย้งใน
เรื่องต่างๆ ผู้แทนสำนักงาน (เจ้าหน้าที่ สอน.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ โดยตำแหน่ง จึง
จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงานพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่คณะกรรมการกำหนด ตามกรอบอำนาจ
หน้าที่ของคณะทำงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อำนาจหน้าที่คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
1. ควบคุมดูแลประมาณการผลผลิตอ้อย การจัดสรรโควตาอ้อย การส่งมอบอ้อยให้เกิดความเป็นธรรม
2. กำหนดจุดมอบอ้อย บัตรส่งมอบอ้อย การบรรทุก และการรายงานอ้อยเฉพาะปีการผลิตปัจจุบัน
3. พิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งในเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพอ้อย การดำเนินการเกี่ยวกับอ้อยไฟไหม้
หรืออ้อยที่มีความบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด
4. รายงานข้อเท็จจริงกรณีชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือโรงงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดต่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น
5. พิจารณากรณีชาวไร่อ้อย หรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับการจัดสรร
โควตาส่งมอบอ้อยประจำงวด
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย และการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย และการทำความตกลงหรือ
พิจารณาตัดสินแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้แล้ว
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
หัวหน้าหน่วยโรงงาน
เป็นผู้จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมคณะทำงาน ฯ ตั้งเรื่องตามระเบียบวาระ จัดเตรียมข้อมูล
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานฯเสนอ ห.ขบอ.
เพื่อสรุปปัญหาต่างรายงานต่อ อนุกอ.และอนุกบ. ต่อไป
เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยโรงงาน
- นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยโรงงาน
- เจ้าหน้าที่ข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยโรงงาน
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แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ตามระเบียบฯ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อย/
คู่สัญญาตามแบบพิมพ์ 1 ก่อนการเปิด
หีบไม่น้อยกว่า 15 วัน

การปฏิบัติของฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ
- ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบรายละเอียด
สรุปเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

2. ตรวจสอบการจัดสรรโควตาการ
ส่งอ้อย ประจำงวด ครั้งที่ 1

- ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบรายละเอียด
สรุปเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
3. ตรวจสอบการจัดสรรโควตาส่งอ้อย - ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบรายละเอียด
ครั้งสุดท้ายให้สอดคล้องข้อเท็จจริง
สรุปเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบ
4. ตรวจสอบรายงานการรับอ้อย ของ - ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบรายละเอียด
แต่ละคู่สัญญาเป็นประจำงวด (งวดชำระ สรุปเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตัดสิน
ราคาอ้อย)
(กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ)
5.ตรวจสอบรายงานการรับอ้อย และการ - ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบรายละเอียด
ส่งมอบอ้อยของคู่สัญญา(80/20%)
สรุปเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตัดสิน
6. ตรวจสอบการตัดราคาอ้อยไฟไหม้
- สรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงานฯ
อ้อยยอดยาวและหรืออ้อยที่มีกาบใบ
พิจารณาตัดสิน
7. ตรวจสอบการจ่ายเงินคืนค่า
- สรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงาน ฯ
อ้อยไฟไหม้คืนให้กับอ้อยสดคุณภาพดี
พิจารณา จ่ายคืนให้อ้อยสดคุณภาพดี ตามที่
ระเบียบกำหนด
8. การพิจารณาตัดสินกรณีค่าซี.ซี.เอส. - สรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงาน ฯ
ผิดปกติ
พิจารณาตัดสิน
9. การพิจารณาตัดสิน กรณีอุทธรณ์ ค่า - สรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงาน ฯ
ซี.ซี.เอส
พิจารณา-ตัดสิน
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
- สรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงาน ฯ เพื่อ
มอบหมาย
ทราบหรือดำเนินการต่อไป

ผลการดำเนินการ
- โรงงาน ฯ นำส่ง สบน.
- เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน
ตามสาย บังคับบัญชา
- ปิดประกาศตามระเบียบ ก่อน
เปิดหีบไม่น้อยกว่า 7 วัน
- รายงาน ตามสายบังคับบัญชา
- เจ้าหน้าที่สรุปรายงาน ตาม
สายบังคับบัญชา
- สรุปรายละเอียด เสนอ
คณะอนุ.กบ. เพื่อทราบ
- สรุปรายละเอียด เสนอ
คณะอนุ.กบ. เพื่อทราบ
- เจ้าหน้าที่สรุปรายงาน ตาม
สายบังคับบัญชา
-เจ้าหน้าที่สรุปมติรายงานตาม
สายบังคับบัญชา เพื่อนำเสนอ
คณะอนุ.กบ.พิจารณา เห็นชอบ
- เจ้าหน้าที่สรุปมติ แล้วนำเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชา
- เจ้าหน้าที่สรุปมติ แล้วนำเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชา
- เจ้าหน้าที่สรุปรายงาน เสนอ
ตามสายบังคับบัญชา

แผนจัดประชุมคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานฯ
1. ให้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งแรกก่อนเปิดหีบอ้อยภายใน 15 วัน
2. การจัดประชุมครั้งแรก หน่วยโรงงานจัดทำระเบียบวาระการประชุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่
คณะทำงานฯ ต้องปฏิบัติตามกรอบของระเบียบ ฯ เพื่อขอมติคณะทำงานฯ เป็นหลักการไว้ก่อน
3. การจัดประชุมคณะทำงานฯครั้งต่อไป หน่วยโรงงานควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง หรือ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้เรียกประชุม คณะทำงานฯ ได้ทันที และตามความเหมาะสม

- 28 -

4. กรณีการประชุมคณะทำงานฯเรื่องใด ฝ่ายเลขา ฯ เห็นว่าจำเป็นต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนอื่น ๆ มา
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทำงาน ฯ ให้หัวหน้าหน่วยโรงงานทำหนังสือเชิญผู้นั้น
หรือส่วนงานนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย
5. จัดทำแฟ้มเอกสารการประชุมคณะทำงาน ฯ โดยแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน และเป็นระเบียบสะดวก
ในการค้นหาเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง ต่อไป
การรายงานความเคลื่อนไหวและสถานการณ์โดยทั่วไป
หลักการปฏิบัติ
1. การจัดสรรปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ตามปริมาณอ้อยของคู่สัญญา
2. กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือกรณีมีปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยส่วนรวม ให้หน่วยโรงงานแจ้ง ผอ.สบน. และ ห.ขบอ. ทางโทรศัพท์ให้
ทราบโดยเร่งด่วน เป็นเบื้องต้นก่อน
3. ในกรณีเกิดเหตุ ตามข้อ 1 ให้ หน่วยโรงงาน แจ้งคณะทำงานฯ รับทราบแล้วรีบทำรายงานสรุปส่ง
ห.ขบอ. โดยเร่งด่วน
4. ในกรณีเกิดเหตุ ตามข้อ 1 ถ้าต้องมีการพิจารณา และ/หรือต้องมีการบันทึกในรูปคณะทำงาน ฯ
ต้องเรียกประชุมคณะทำงาน ฯ โดยด่วน เพื่อหาข้อสรุปตามลักษณะปัญหาที่เกิด แล้วทำบันทึกคณะทำงาน
พร้อมลงมือชื่อคณะทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5. ในกรณีเกิดเหตุ ตามข้อ 1 หากสถานการณ์ไม่สามารถจบได้ในวันเดียว ให้หน่วยโรงงานรายงาน
ห.ขบอ. ทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าปัญหาจะจบสิ้น แล้วสรุปปัญหาในภาพรวมทั้งหมด รายงานแจ้ง ห.ขบอ.
ทราบต่อไป

การบริหารจัดการงานควบคุมคลังสินค้า ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
1. การรับเข้าน้ำตาลทราย ณ คลังสินค้า
ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพ น้ำตาลทรายที่
ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (13) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล
ทราย พ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงกำหนดชนิดและ
คุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตดังต่อไปนี้ ข้อ 5 น้ำตาลทรายตามประกาศนี้มี 5 ชนิด คือ
(1) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์สูงมากสีขาวสะอาดมี
สิ่งเจือปนอื่นๆ ติดอยู่เป็นส่วนน้อยที่สุด ข้อ 6 ให้โรงงาน ผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพขณะทำการผลิต ดังนี้
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.800Z และค่าสี ตั้งแต่ 0 ถึง 45 หน่วย ICMSA
ที่ 420 nm.
(2) น้ำตาลทรายขาว หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์สูง สีขาว มีสิ่งเจือปน อื่น ๆ ติด
อยู่เป็นส่วนน้อย ข้อ 6 ให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพขณะทำการผลิตดังนี้ (2) น้ำตาลทรายขาว
1.2.1 เกรด 1 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.50 0Z และค่าสี ตั้งแต่ 46 ถึง 200
หน่วย ICMSA ที่ 420 nm.
1.2.2 เกรด 2 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.50 0Z และค่าสี ตั้งแต่ 201 ถึง 400
หน่วย ICMSA ที่ 420 nm.

- 29 -

1.2.3 เกรด 3 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.00 0Z และค่า สีตั้งแต่ 401 ถึง 1,000
หน่วย ICMSA ที่ 420 nm.
(3) น้ำตาลทรายดิบ หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์ต่ำ มีสีอ่อนถึงสีเข้มตามสีของ
กากน้ำตาลที่หุ้มอยู่รอบผลึก ข้อ 6 ให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพขณะทำการผลิต ดังนี้ (3) น้ำตาล
ทรายดิบ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 97.000Z และค่าสีตั้งแต่ 1,001 หน่วย ICMSA ที่ 420 nm.
(4) น้ำเชื่อมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้องผ่านการต้มระเหย (Evaporation) ที่มีค่าความเข้มข้นของ
ของแข็งที่ละลาย (Brix) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(5) น้ำตาลทรายชนิดพิเศษต้องมีโพลาไรเซชั่น 60.00 หรือต้องมีค่าน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar
as invert Sugar) ไม่น้อยกว่า 70.00
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเข้าน้ำตาลทราย
1.1 การรับเข้าน้ำตาลทรายจากโรงงาน
การขนย้ายน้ำตาลทรายจากสถานที่เก็บต้นทาง (โรงงาน) เพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็ บ มา
ปลายทางคลังสินค้า ณ จุดห้องชั่งตรวจสอบเอกสารหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่
เก็ บ ตามแบบ กน.4 พร้ อ มสำเนาหนั ง สื อ ใบกำกั บ การขนย้ า ยฯ ตามระเบี ย บคณะกรรมการอ้ อ ยและ
น้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ
การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 หมวด 4 การขนย้าย
ข้อ 20 การขนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บรักษาจะทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และในการขนย้ายต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายทุกครั้ง การขนย้ายน้ำตาล
ทรายเพื่อการส่งออก หรือน้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เพื่อเปลี่ยนสถานที่
เก็บรักษา ต้องข้นย้ายไปยังสถานที่ปลายทางที่ได้รับอนุญาต ฯ

หนั ง สื อ อนุ ญ าตและวิ ธ ี ก ารขออนุ ญ าตขนย้ า ยน้ ำ ตาลทรายให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการ กำหนด
ข้อ 21 การขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกหรือน้ำทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย
จำกัด เพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษาโรงงานต้องส่งมอบสำเนาหนังสือกำกับการขนย้ายกับ เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
เก็บรักษาปลายทางที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง
กรณีไม่สามารถขนย้ายน้ำตาลทรายไปสถานที่ เก็บรักษาปลายทางที่ได้รับอนุญาตให้โรงงานนำสำเนา
หนังสือกำกับการขนย้ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เก็บรักษาปลายทางตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงบันทึก
เหตุจำเป็น ที่ต้องขนย้ายน้ำตาลทรายดังกล่าวไปยังสถานที่อื่นตามที่โรงงานแจ้งให้ทราบ และให้โรงงานส่งมอบ
สำเนาหนังสือกำกับการขนย้ายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ ณ สถานที่ที่ได้ บันทึกไว้
ข้อ 22 โรงงานต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับน้ำตาลทราย ในระหว่างการ
ขนย้ า ยน้ ำตาลทรายตามข้อ 20 และข้ อ 21 โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารคิ ดราคาตามมูล ค่า น้ ำ ตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเข้า
1. ตรวจสอบเอกสารการขนย้ายและชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อตรวจสอบน้ำหนักสุทธิและ
จำนวนน้ำตาลทราย
2. เก็บรักษาน้ำตาลทราย ณ สถานที่เก็บ (โกดังหรือไซโล) ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้ ำ ตาลทราย ว่ า ด้ ว ย การผลิ ต การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษา สถานที ่ เ ก็ บ รั ก ษา การสำรวจการขนย้าย
การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 หมวด 3
การเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา ข้อ 16 การเก็บรักษาน้ำตาลทรายของโรงงานให้แยกชนิดและ ปีการผลิต
ให้ชัดเจน ข้อ 17 สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายต้องเป็นสถานที่ที่โรงงานมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
สถานที่นั้นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่อยู่
ภายในบริเวณโรงงาน กรณีที่คลังสินค้าไม่สามารถรับฝากเก็บน้ำตาลได้ จำเป็นต้องตีคืนกลับโรงงาน เจ้าหน้าที่
ต้องสลักสำเนาหนังสือใบกำกับการขนย้าย ระบุจำนวนที่รับเข้าคลังฯ และจำนวนที่ตีคืนกลับโรงงาน
1.2 การรับเข้าน้ำตาลทรายที่ตีคืนจากเรือ
การรับเข้าน้ำตาลทรายที่ตีคืนจากเรือเป็นการรับเข้าในกรณีที่มีการจ่ายออกน้ ำตาล
เพื่อการส่งออกตามแบบ กน. 6 โดยพาหนะบรรทุกโดยเรือ เมื่อถึงปลายทางเรือใหญ่เกิดมีน้ำตาลเสียหาย หรือ
ไม่ได้คุณภาพและไม่สามารถส่งออกได้ และได้ตีคืนกลับมาคลังสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเข้า
1. ตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนย้ายเพื่อการส่งออกตามแบบ กน. 6
2. ตรวจสอบจำนวนน้ำตาลที่ขนย้ายตีคืน
3. นำน้ำตาลทรายที่ตีคืนมาชั่งน้ำหนักสุทธิ
4. จัดทำรายงานนำเสนอต่อไป
1.3 การรับเข้าน้ำตาลทรายที่ระบุสถานที่รับเข้าไม่ตรงตามที่ระบุตามหนังสืออนุญาตตาม
แบบ กน. 4
ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเข้า
1. เจ้าหน้าที่รับเข้าปลายทางที่ระบุในหนังสือที่ขออนุญาตการขนย้ายฯ ตามแบบกน. 4
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับเขตฯ กับเจ้าหน้าที่ ที่จะนำน้ำตาลทรายไปฝากเก็บ โดยแจ้งความประสงค์จะขนย้าย
น้ำตาลทรายโดยการสลักหลังหนังสือใบกำกับการขนย้าย ฯ
2. เจ้าหน้าที่ปลายทางที่ ระบุในหนังสืออนุญาตการขนย้ายตามแบบกน. 4 ต้องสลักหลัง
หนังสือใบกำกับการขนย้าย โดยระบุเหตุผลประกอบการขนย้าย
3. เจ้าหน้าที่จะรับน้ำตาลทรายเข้าฝากเก็บดำเนินการและตรวจสอบ
4. สรุป ตามแบบ คร. 1 และตามเอกสาร คร. 2
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ประเด็นปัญหาการรับเข้าน้ำตาลทราย
1. กรณีสำเนาหนังสือใบกำกับการขนย้ายน้ำตาลทราย สูญหายระหว่างการขนย้าย
- แนวทางแก้ไข
1. ตรวจสอบการขนย้ายกับพนักงานเจ้าหน้าที่โรงงานที่ขนย้าย
2. เมื ่ อ ได้ ร ั บ การยื น ยั น การขนย้ า ยให้ พ นั ก งานขั บ รถไปแจ้ ง ลงบั น ทึ ก ประจำวั น ณ
สถานที่เกิดเหตุ
3. ดำเนินการรับเข้าน้ำตาลทรายตามขั้นตอนต่อไป
2. กรณีรถบรรทุกน้ำตาลทรายเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้ายน้ำตาลทราย
- กรณี ท ี ่ ม ี น ้ ำ ตาลบางส่ ว นไม่ เ สี ย หาย ให้ ข นย้ า ยไปยั ง สถานที ่ เ ก็ บ ปลายทางคลั ง สิ น ค้ า ได้
บางส่วน
- กรณีที่รถบรรทุกขนย้ายกลับคืนโรงงานทั้งหมด
- แนวทางแก้ไข
1. ให้พนักงานขับรถบรรทุกดำเนินการแจ้งความ ณ ท้องที่เกิดเหตุ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าดำเนินการตรวจสอบหนังสือแจ้งความและใบกำกับการ
ขนย้าย ดำเนินการรับเข้าน้ำตาลทรายบางส่วนที่เหลือตามขั้นตอนการรับเข้า
3. ส่วนน้ำตาลทรายที่คลังสินค้าไม่สามารถรับฝากเก็บได้ให้ดำเนินการตีคืนกลับโรงงานต้นทาง
4. สรุปรายงาน เสนอเขตฯ
3. กรณีที่รถบรรทุกน้ำตาลทราย ขนย้ายน้ำตาลทรายกลับคืนโรงงานทั้งหมด
- แนวทางแก้ไข
- ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าทราบเรื่องให้ติดต่อประสานงานกับเขตฯ เพื่อได้
ดำเนินการต่อไป
4. กรณีการรับเข้าน้ำตาลทรายตีคืนจากเรือลำเลียง (เรือโป๊ะ เรือฉลอม) น้ำตาลที่ตีคืนยังมาไม่ถึงคลัง
- แต่โรงงานมีความจำเป็นต้องนำน้ำตาลทรายส่งออกทดแทนไปก่อน ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ
จำนวนที่ระบุจากการตีคืน
- แนวทางแก้ไข
ถ้าสามารถดำเนินการตรวจสอบน้ำตาลตีคืนได้ ก็สามารถจ่ายออกไปทดแทนได้ แต่กรณีน้ำตาล
ทรายยังมาไม่ถึงและไม่สามารถตรวจสอบจำนวนที่ระบุได้ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะจ่ายออกไป
ทดแทน ให้โรงงานทำหนังสือแจ้งความประสงค์ยืนยันความรับผิดชอบตามจำนวนน้ำตาลทรายที่ตีคืน
จากเรือสามารถออกทดแทนได้ตามจำนวนที่ขาด และได้รับอนุญาต
กรณีการตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนย้ายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บตามแบบ กน. 4 เมื่อครบ
จำนวนหรือหมดอายุการขนย้าย จำนวนที่ระบุระหว่างต้นทางกับปลายทางแตกต่างกัน
- แนวทางแก้ไข
1. ตรวจสอบสำเนาหนังสือ ใบกำกับการขนย้ายระหว่างต้นทางกับปลายทาง ตามจำนวนที่ระบุ
ของต้นทาง
2. เมื่อพบประเด็นปัญหาให้ดำเนินการนำเสนอรายงานยืนยันข้อเท็จจริงเสนอ เขตฯ
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2. การจ่ายออกน้ำตาลทราย ณ คลังสินค้า
2.1 การจ่ า ยออกตามแบบ กน. 2 หนั ง สื อ อนุ ญ าตการขนย้ า ยน้ ำ ตาลทรายเพื ่ อ บริ โ ภค
ภายในประเทศ เป็นการจ่ายออกน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์เพื่อบริโภคภายในประเทศตามระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ
การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ น้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร หมายความว่า น้ำตาลทรายที่ได้จำหน่ายและขนย้าย
เพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร หมวด 2 การบรรจุ ข้อ 14 ให้โรงงานบรรจุน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร
และน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกโดยใช้กระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความหรือเครื่ องหมายที่แตกต่าง
กันตามที่คณะกรรมการกำหนด โรงงานในกลุ่มเครือบริษัทเดียวกันสามารถนำกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใด
ของโรงงานอื่นในกลุ่มเดียวกันมาใช้บรรจุน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน
ทราบก่อนดำเนินการ ข้อ 15 น้ำตาลทรายภายในราชอาณาจัก รจะใช้กระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดสำหรับ
บรรจุน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกมิได้ ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุ น้ำตาลทราย พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ให้โรงงานบรรจุน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรโดยใช้กระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดซึ่งอย่างน้อยต้อง
พิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความดังนี้ (1) ชื่อโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทราย (2) เครื่องหมายการค้า (3)
ชนิดน้ำตาลทรายและน้ำหนักสุทธิ
2.2 การจ่ายออกตามแบบ กน. 4 หนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
เป็นการจ่ายออกน้ำตาลทรายจากต้นทางคลังสินค้าปลายทางคลังสินค้า (ย้ายคลังฯ) หรือปลายทางโรงงาน โดย
มีหนังสือกำกับการขนย้าย
2.3 การจ่ายออกตามแบบ กน. 6 หนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอก
ราชอาณาจักร แนวทางปฏิบัติในการส่งมอบน้ำตาลทรายไปต่างประเทศ เป็นการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยเรือเดินสมุทร
บริษัทส่งออกน้ำตาลทรายต่าง ๆ ต้องดำเนินการขอยื่นคำร้องขออนุญาตการส่งออก น้ำตาลทราย
(ตามแบบ กน. 9) โดย Online มายังฝ่ายบริหารจำหน่าย ตรวจสอบและออกหนังสืออนุญาต (ตามแบบ กน.
10) ระบุชื่อโรงงานน้ำตาล ชนิดน้ำตาลทราย จำนวนโควตา และชื่อเดินเรือสมุทรพร้อมทั้งส่ง Mail Online
ไปยัง สอน. เพื่อออกหนังสืออนุญาต (อ. 4) และคลังสินค้าต่างๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลจ่าย
ออกน้ำตาลทราย ตามที่ได้รับอนุญาต ฯ
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ขั้นตอนการขอรับหนังสืออนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักรและการส่งออกน้ำตาลทราย
• การขอรับหนังสืออนุญาต ฯ ตามแบบ กน. 10
1. โรงงานหรือตัวแทนผู้ขออนุญาต (บริษัทฯส่งออก) จะยื่นคำร้องแบบ กน. 9 เพื่อขอรับ
หนังสืออนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร ตามแบบ กน. 10 ตามชนิดปีการผลิต และ
ปริมาณที่ประสงค์จะส่งออกของแต่ละโรงงาน (ตามสิทธิ์หรือโควตา)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด ปีการผลิตและปริมาณตามสิทธิหรือโควตาของโรงงานแล้วว่า
มีเพียงพอจึงออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 10 ให้กับโรงงานหรือตัวแทนผู้ขออนุญาตต่อไป
• การขอรับใบอนุญาต ตามแบบ อ. 4
เมื่อโรงงานหรือตัวแทนผู้ขออนุญาต (บริษัทฯ ส่งออก) ได้รับหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 10 แล้วจึงไปยื่น
คำร้องตามแบบ อ. 3 เพื่อขอรับใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) ตามแบบ อ. 4
• การขอรับหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 6
1. เมื่อโรงงานหรือตัวแทนผู้ขออนุญาต (บริษัทส่งออกฯ) ได้รับอนุญาต ตามแบบ กน. 10
และใบอนุญาต ตามแบบ อ. 4 จึงนำเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาต ตามแบบ อ. 4 ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ สถานีส่งออก (คลังสินค้าต่าง ๆ) เพื่อยื่นคำร้อง ตามแบบ กน. 5 ตามชนิดปีการผลิต และปริมาณที่ประสงค์
จะขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก ของโรงงานที่มีเนื้อน้ำตาลทรายอยู่จริง ณ สถานีส่งออกนั้น
(คลังสินค้า)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานีส่งออก (คลังสินค้า) ตรวจสอบชนิดปีการผลิตและปริมาณที่ขอ
อนุญาตขนย้ายเพื่อการส่งออกของโรงงานแล้วว่ามีเพียงพอ (มีเนื้ออยู่จริง) และเป็นไปตามรายละเอียดน้ำตาล
ทรายที่ได้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ตามแบบ อ. 4 จึงออกหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 6 ให้กับโรงงานหรือ
ตัวแทน ผู้ขออนุญาตเพื่อใช้ควบคุมเรือโป๊ะที่ขนย้ายน้ำตาลทรายไปยังเรือเดินสมุทรหรือเรือเดินสมุทรที่จอดรับ
น้ำตาลทรายที่หน้าที่เทียบเรือ
• การขอรับหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 6.1
1. เมื่อโรงงานหรือตัวแทนผู้ขออนุญาต (บริษัทส่งออก) ได้รับหนังสืออนุญาตฯแบบ กน. 10
แล้ ว ยื ่ น คำร้ อ ง ตามแบบ กน. 5.1 เพื ่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตขนย้ า ยน้ ำ ตาลทราย เพื ่ อ ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบ กน. 6.1
2. เมื่อได้รับหนังสืออนุญาต ตามแบบ กน. 6.1 แล้วนำหนังสืออนุญาตไปขนย้ายน้ำตาล
ทราย ณ ต้นทางโรงงานหรือคลังสินค้าเพื่อส่งมอบน้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากรต่างๆ ตามที่ขออนุญาต
ตามที่คณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า -ส่งออก และ
ป้ อ งกั น อุ บ ั ต ิ เหตุ จ ากการขนส่ ง ทางน้ำ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 เมื ่ อ วั น ที ่ 30 เมษายน 2558
ได้พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งออกน้ำตาลทายต้นทางจะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
โดยเฉพาะเครื่องชั่ง จึงมีมติให้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเครื่องชั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องในการส่งมอบ
น้ำตาลไปต่างประเทศปฏิบัติ ดังนี้
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1. ให้คลังสินค้ามีการตรวจสอบเครื่องชั่ง (Calibrate) โดยสำนักช่างตวงวัด กรมการค้า
ภายในกระทรวงพาณิชย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. การส่งมอบน้ำตาลทรายทุกครั้ง ให้คลังสินค้าทำการ Verify เครื่องชั่งเพื่อเปรียบเทียบ
ความถูกต้องเครื่องชั่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อ(1) โดยความคลาดเคลื่อนต้องในเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย์ และให้บันทึกการ Verify ตามแบบตรวจสอบเครื่องชั่งที่แนบ ถ้าการตรวจสอบมีค่าความ
คลาดเคลื่อนต่างจากข้อ (1) จะต้องแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์มาทำการ Calibrate เครื่องใหม่ทันที
3. ให้คลังสินค้าส่งมอบสำเนาVerify เครื่องชั่ง ตามข้อ (2) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหาร
อ้อยและน้ำตาลทรายทุกครั้ง เพื่อรายงานคณะทำงานฯ ทราบเป็นรายเดือน
4. เมื่อเครื่องชั่งน้ำตาลเสียหรือมีการซ่อมบำรุงให้คลังสินค้าแจ้งสำนักชั่งตวงวัดเพื่อ
ดำเนินการตามข้อ (1) และให้แจ้งผู้แทนสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย บริษัทส่งออก และเซอร์เวย์เยอร์
เข้าร่วมการตรวจสอบทุกครั้ง
5. การขนย้ายน้ำตาลโดยเรือโป๊ะต้องมีการซีลเรือทุกครั้ง และให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร
อ้อยและน้ำตาลทราย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพทุกครั้ง และเมื่อขนย้ายน้ำตาลขึ้นเรือใหญ่หมดแล้ว ให้มี
การบันทึกภาพอีกครั้ง
6. ให้ เ ซอร์ เ วย์ เ ยอร์ เ ข้ ม งวดกั บ การขนถ่ า ยน้ ำ ตาลทรายลงเรื อ ทั ้ ง การเก็ บ กวาด
น้ำตาลทรายจากเรือโป๊ะ หรือการตกหล่นลงทะเล
7. ให้บริษัทส่งออกรายงานผลการรับน้ำตาลปลายทางให้คณะทำงานฯ ทราบทุกเดือน
2.4 จ่ายออกตามแบบกน. 6.1 หนังสืออนุญาต การขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกผ่านด่าน
ศุลกากร
2.5 จ่ายออกตามแบบกน. 6.2 หนังสืออนุญาต การขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้า เพื่อการ
ส่งออก
2.6 จ่ายออกตามแบบกน. 6.3 หนังสืออนุญาต การขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อการจำหน่าย
น้ำตาลทรายดิบในราชอาณาจักร
3. การจัดทำบัญชีการรับเข้า จ่ายออก คงเหลือน้ำตาลทราย ณ คลังสินค้า
ตามระเบีย บคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้ว ยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อย
และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ปริมาณน้ำตาลทรายคงเหลือ หมายความว่า ปริมาณน้ำตาล
ทรายทุกชนิดที่คงเหลือทุกปีการผลิต ณ โรงงาน และสถานที่เก็บรักษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร หมวด 3 การเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา ข้อ 18 ให้โรงงานจัดทำบัญชีน้ำตาลทรายนอก
โรงงาน และให้รายงานเป็นสองงวดต่อเดือน โดยงวดแรกให้รายงานสำหรับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าภายในวันที่
ยี่สิบของทุกเดือน และงวดที่สองให้รายงานสำหรับวันที่สิบหกถึงสินเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป
ในการจัดทำบัญชีการรับเข้า จ่ายออก คงเหลือน้ำตาลทราย ให้จัดทำตามบัญชีปีการผลิตน้ำตาลทรายและ
ตามประเภท ชนิดน้ำตาลทราย
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