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ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันและผู้บริโภค (หลักปฏบิัติอุตสาหกรรม-น ้าตาล) 2017 

บทสรุป 
 อุตสาหกรรมอ้อยของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในชนบท (Rural industry) ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ พื้นท่ีปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐ Queensland จากทางตอนเหนือของเมือง 
Mossman ไปจนถึงทางตอนเหนือของเมือง Grafton ท่ีอยู่ทางเหนือของรัฐ New South Wales 
อุตสาหกรรมนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะอ้อยเมื่อถูกตัดแล้วจะเน่าเสียได้ง่าย ท าให้มีข้อจ ากัด
ในการแข่งขัน จึงจ าเป็นต้องส่งไปเข้าหีบในโรงงานท่ีตั้งอยู่ใกล้ และผู้ปลูกอ้อยและโรงงานต้อง
พึ่งพาอาศัยกันเพื่อขายน้ าตาลในตลาดโลกได้ในราคาสูงท่ีสุด เนื่องจากรอบการปลูกและเก็บเกี่ยว
อ้อยมีระยะยาว และช่วงฤดูการหีบท่ีจ ากัด อีกท้ัง ต้องท าสัญญาซื้อขายน้ าตาลล่วงหน้าระยะยาว 

 จนกระท่ังปี 2006 อุตสาหกรรมอ้อยมีการก ากับดูแลอย่างเข้มงวด ส่งผลท าให้ศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถแข่งขันในระดับโลกและรับมือกับราคาน้ าตาลตลาดโลกที่ผันผวน อีก
ท้ัง ไม่สามารถท่ีจะปรับตัวตามกับนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมจึงได้ตกลงกันท่ีจะด าเนินงานในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และปรับโครงสร้างการตลาดโดย
ไม่ใช้กฎหมายในการก ากับดูแล (Non-legislative marketing structure) ในการนี้ รัฐบาลรัฐค
วีนส์แลนด์ เห็นชอบให้เสนอต่อรัฐสภา เพื่อแก้ไขกฎหมายท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง โดยในปี 2006 ได้มีการยกเลิกกฎระเบียบ ข้อจ ากัดในการส่งออก 
และสร้างระบบท่ีฝ่ายต่างๆ สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการท าสัญญาโดยเสรี 

 นับตั้ งแต่มีการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก โดยปราศจากสนับสนุนของรัฐบาล เช่นในหลายประเทศ
ท่ีรัฐบาลมีการอุดหนุนชาวไร่และโรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้อุตสาหกรรมอ้อยปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการค้าท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญา



ร่วมกันในอุตสาหกรรมได้มาถึงทางตัน และน าไปสู่การเจรจาต่อรองท่ียืดเยื้อ ส่งผลให้รัฐสภาของ
รัฐควีนส์แลนด์ต้องท าการแก้ไขพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ าตาลปี 1999 (Sugar Industry 
Act-1999) และรัฐสภาออสเตรเลียได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการแข่งขันและผู้บริโภค (หลักปฏิบัติ
อุตสาหกรรม-น้ าตาล) 2017 ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจมากขึ้นในแนวทางท่ีจะ
เลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

 ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันและผู้บริโภค (หลักปฏิบัติอุตสาหกรรม-น้ าตาล) 2017 ได้
ก าหนดหลักปฏิบัติอุตสาหกรรมน้ าตาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่5 เมษายน 2017 

 หลักปฏิบัตินี้ใช้ก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ปลูกอ้อย เจ้าของโรงงาน และองค์กรผู้ท า
ตลาดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ปลูกอ้อย (GEI) ตามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาอ้อย
หรือน้ าตาล โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้: 
 1. ทางเลือกในท าตลาดน้ าตาลของผู้ปลูกอ้อยท่ีต้องรับความเส่ียงด้านราคา (น้ าตาล GEI) 
 2. อนุญาโตตุลาการในสัญญาล่วงหน้าท่ีใช้บังคับระหว่างเจ้าของโรงงานและองค์กรผู้ท า
ตลาด (ข้อตกลงในการจัดหาน้ าตาล) 
 3. อนุญาโตตุลาการในสัญญาล่วงหน้าท่ีใช้บังคับระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงาน 
(ข้อตกลงในการจัดหาอ้อย) 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติจะต้องด าเนินการก่อน
ระยะเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ-ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2018 
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Section 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ชื่อ 
 ระเบียบนี้เรียกวา่ ระเบียบวา่ด้วยการแขง่ขนัและผู้บรโิภค (หลักปฏิบตัิอตุสาหกรรม-น้ าตาล) 
(Industry Code-Sugar) 
 

2. การเริ่มต้น 
 (1) บทบัญญัตแิต่ละบทของระเบียบท่ีระบุในคอลัมน์ที ่1 ของตาราง และการเริม่บังคับใช ้
หรือถูกเริม่บังคับใชต้ามคอลัมน์ที่ 2 ค าแถลงอื่นๆ ในคอลัมน์ที่ 2 จะมีผลตามที่ก าหนดไว้  

 
  หมายเหต:ุ ตารางข้างตน้เกี่ยวขอ้งเฉพาะกับบทบัญญัตขิองระเบียบฉบับนี้ตัง้แต ่
   เริ่มต้น จะไม่มีการแก้ไขไมว่า่จะในกรณีใดๆ ในภายหลงั 
 

 (2) ข้อมูลในคอลัมน์ที่ 3 ของตาราง มิได้เปน็ส่วนหนึ่งของระเบียบนี้ ข้อมูลอาจถูกน ามาบรรจุ
ไว้ในคอลัมน์นี้ หรืออาจมกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิได้ 
 

3. อ้านาจหน้าที่ 
 ระเบียบนี้อยู่ภายในกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและผู้บริโภค 2010 
 

4. หลักปฏิบัติ (Code of conduct) 
 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตาม Section 51 AE ของพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการแขง่ขนั
และผู้บริโภค 2010 
 หลักปฏิบตัิที่ก าหนดในหมวดที่ 1: 
 (ก) ถูกบญัญตัิขึน้ตาม Part IVB ของกฎหมายดังกล่าว 
 (ข) เป็นหลักปฏิบตัทีบ่ังคบัใช้ของอุตสาหกรรม 
 

5. การมอบอ้านาจในหลักปฏิบัติ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในขอ้ 51 (1)(a)(ii) ของพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการแขง่ขันและ
ผู้บริโภค 2010  
 การด าเนนิการใดๆ ตามหลกัปฏิบัตทิี่ก าหนดในส่วนที่ 1 ไดร้ะบแุละให้อ านาจเฉพาะไว้โดย
กฎหมายดังล่าว 
 
 
 



6. ค้าตดัสินของศาลสูงทีไ่ม่ได้รับผลกระทบ 
 หลักปฏิบตัิที่ก าหนดตามหมวดที ่1 มวีัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบต่อค าตดัสินของศาล
สูง ภายใต้ Section 75 ของรัฐธรรมนญู  
 

7. การทบทวนหลักปฏิบตั ิ
 (1) รัฐมนตรีที่บรหิารตาม Section 51AE แหง่พระราชบญัญัตวิ่าดว้ยการแข่งขันและ 
ผู้บริโภค 2010 จะต้องเปน็ผู้ทบทวนการด าเนนิการตามหลักปฏิบัติอตุสาหกรรมน้ าตาล 
 (2) การทบทวนจะต้องเริ่มก่อนการสิ้นสดุระยะเวลา 18 เดอืน หลังจากเริ่มตน้ด าเนนิการตาม  
Section นี ้
 

หมวดที่ 1 หลักปฏิบัตอิุตสาหกรรมน ้าตาล 
(หมายเหต:ุ ดูในหมวดที่ 4) 
 

บทที่ 1 บทน้า 
1. ชื่อหลักปฏิบตั ิ

 หลักปฏิบตัินีเ้รียกว่าหลักปฏิบัติน้ าตาล 
 

 2. วัตถุประสงค ์
 หลักปฏิบตัิมวีัตถุประสงค์ดงันี ้
  (ก) ก ากับดูแลการปฏิบัตขิองผูป้ลูกอ้อย เจ้าของโรงงาน และผู้ท าตลาดน้ าตาลตามสัญญา
หรือข้อตกลงส่งมอบออ้ยหรอืน้ าตาลและ 
  (ข) เพื่อให้มั่นใจวา่สัญญาส่งมอบระหว่างผู้ปลกูอ้อยและโรงงานมกีารรับประกันไดว้่า  
องค์กรผู้ท าตลาดน้ าตาลของผู้ปลูกเลอืก จะเกดิประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ 
   ผู้ปลูกอ้อย (GEI) 
  (ค) เพื่อก าหนดและจดัให้มอีนญุาโตตุลาการในสัญญาล่วงหน้า (Pre-contractual  
arbitration) ของข้อตกลงสง่มอบน้ าตาล หากฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัติามทีก่ าหนด 

  กรณีสัญญาหรือขอ้ตกลงมีเพียงฝ่ายสัญญาเดียวให้หมายถึงเปน็บริษัท (Corporation) 

  หมายเหตุ บริษัท (Corporation) ก าหนดตาม Section 4 ของกฎหมายว่าด้วยการแขง่ขนั
และผู้บริโภค 2010 
 

 3. ค้าจ้ากดัความ 
 ในหลักปฏบิัตนิี ้
 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร (Agriculture Minister) มีความหมายตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 2015 (Biosecurity Act 2015) 

 ผูแ้ทนเจรจาต่อรอง (bargaining representative) ส าหรับกลุ่มผู้ปลกูอ้อย หมายถงึ บุคคลที่
รับมอบอ านาจเปน็ลายลักษณ์อักษาเพื่อลงนามแทนผูป้ลูกอ้อยแต่ละรายที่เปน็สมาชิกในกลุ่ม 

 อ้อย (Cane) หมายถึง อ้อยเพือ่ผลิตน้ าตาล (Sugarcane) 



 ฤดเูก็บเกีย่ว (Crushing season) หมายถึง ฤดเูก็บเกี่ยวและหีบอ้อยที่เริม่ในปีฏิทนิ 
(Calendar year) นั้นๆ 

 ผู้ปลูกอ้อย (Grower) หมายถึง ผูจ้ดัหาหรือเสนอที่จะจดัหาอ้อยให้แก่โรงงาน 

 น ้าตาลเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ปลกูอ้อย (Grower economic interest 
sugar) ตีความตาม ข้อ 10(1)(ค.)(ii) 

 ผู้ท้าตลาด (Marketer) หมายถึง นิตบุคคล (Entity) ที่ท าข้อตกลงกับเจ้าของโรงงาน หรือ
ก าลังเจรจาท าข้อตกลงกบัเจ้าของโรงงาน เพื่อให้เจา้ของโรงงานจัดหาน้ าตาลที่ผลิตโดยเจ้าของโรงงาน
ส่งให้แกน่ติิบุคคลนัน้ แตไ่มร่วมถึงนิตบิุคคลท่ีจดัหาหรอืจะจัดหาอ้อยน าไปผลิตน้ าตาล 

 โรงงาน (Mill) หมายถงึ อาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ ทีต่ดิตัง้เครือ่งจักรผลิตน้ าตาลจากอ้อย 

 เจ้าของโรงงาน (Mill owner) หมายถึง นติิบคุคลที่เปน็เจ้าของหรือเป็นผู้ทีม่ีอ านาจควบคุม
โรงงาน และหมายความรวมถึงนิตบิุคคลทีค่วบคุมธุรกจิของโรงงานด้วย 

 นิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้งบริษัท (Mill-related entity) หมายถึง 
 (ก) เจ้าของโรงงาน หรือ 
 (ข) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของโรงงาน 

 ข้อตกลงการจดัหา (On-supply agreement) มีความหมายตามข้อ 13 

 น ้าตาลที่จัดหา (On-supply sugar) หมายถึง น้ าตาลทรายดิบที่ผลิต หรอืถูกผลติ จากอ้อยที่
จัดหา หรือจัดหาตามสญัญา  

 องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (Related body corporate) อค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทนั้น หากองค์กร
เหล่านัน้มคีวามเกี่ยวข้องกันตามความหมายที่ระบุไว้ใน Section 50 ของพระราชบญัญตัิบริษัท 2001 
(Corporate Act 2001) 

 น ้าตาล (Sugar) ไม่รวมถงึผลพลอยได้จากน้ าตาล (เช่น กากน้ าตาล) 

 อ้อยเพ่ือผลติน ้าตาล (Sugar cane)  หมายถึง พืชหรือ ส่วนของพืชตระกูลอ้อย (Genus 
Saccharum) หรืออ้อยลกูผสมที่ใช้ผลิตน้ าตาล 

 สัญญาจัดหา (Supply contract) หมายถึง สัญญาท่ีท าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามบทที่ 3 
จัดท าขึน้ระหว่างผูป้ลูกอ้อยกับเจ้าของโรงงาน เพื่อจัดหาอ้อยที่ปลูกโดยผูป้ลูกอ้อยสง่ให้กับโรงงาน และ
หมายความรวมถึงสญัญาจัดหาที่ท าขึ้นตามข้อ 12(2) และ 17 ของหลักปฏิบตั ิ
 

บทท่ีที่ 2 ข้อผกูพันการปฏิบัติโดยสุจรติ (Obligation to act in good faith)  

 4. การน้าบทบัญญัตินี ไปใช้ 
 บทบัญญัตนิี้น าไปใชก้ับ 
  (ก) คู่สญัญา (Parties) ตามสัญญาจดัหา หรือขอ้ตกลงจดัหา หรือ 
  (ข) คู่สัญญาซึ่งถูกเสนอตามสัญญา หรอืข้อตกลงจัดหาที่เสนอ  



 ในกรณี อย่างนอ้ยที่สุด หนึง่ในคู่สัญญา หรอืคู่สัญญาทีถู่กเสนอเปน็บริษัท 

 หมายเหตุ บริษัท (Corporation) ตามทีร่ะบุไว้ใน Section 4 แห่งพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการ
แข่งขันและผูบ้รโิภค 2010 
 

 5. ข้อผูกพันการปฏิบัตโิดยสุจริต 
  (1) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายของสัญญาหรือข้อตกลงจัดหา จะต้องปฏิบัตติ่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยสุจริต ตามความหมายในกฎหมายจารีตประเพณ ี(Unwritten law) ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
   (ก) สัญญาหรือข้อตกลง และ 
   (ข) หลักปฏิบตัินี ้

  (2) แต่ละบคุคลที่เสนอเป็นคู่สัญญาในสัญญา หรือข้อตกลงจัดหาที่เสนอ จะตอ้งปฏิบัติตอ่
คู่สัญญาอีกฝ่ายทีถู่กเสนอโดยสุจริต ตามความหมายของกฎหมายจารีตประเพณีท่ีช่วงใดในชว่งหนึ่ง ซึง่
เกี่ยวขอ้งกบั 

   (ก) การจดัการ (Dealing) หรอืข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่สนอ และ 
   (ข) การเจรจาในสญัญาหรือข้อตกลงที่เสนอ และ 
   (ค) หลักปฏิบตัินี ้

  (3) คู่สัญญาแต่ละฝา่ย หรือคู่สัญญาที่ถูกเสนอ จะต้องปฏิบัติ โดยไม่จ ากดัหลกัปฏิบตัิตาม
ข้อย่อยที่ (1) และ (2)  ดังนี ้
  (ก) ตอ้งปฏบิัติอย่างมีเหตุผล เปน็ธรรม โดยสุจริต และให้ความรว่มมือ และ 
  (ข) ต้องไม่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด คุกคาม ข่มขู่ หรือกดขี่คู่สัญญาอื่น หรือคู่สัญญาที่เสนอ 
 

บทท่ี 3 สัญญาจัดหา (Supply contracts) 
  ข้อที ่1 การเข้าร่วมสัญญา 

 6. การนา้บทบัญญัติไปใช ้
  บทบัญญัตนิี้ใช้กับการจดัหาอ้อยจากผู้ปลูกอ้อยท่ีส่งใหแ้ก่เจ้าของโรงงาน ในกรณี: 

(ก) ไม่วา่ผู้ปลูกออ้ยหรอืเจ้าของโรงงานเป็นบริษัทหรือไม่ หรือทั้งผู้ปลกูอ้อยและเจ้าของ 
โรงงานเป็นบริษัทเช่นเดียวกัน และ 
  หมายเหตุ บริษัท ตามที่ระบุใน Section 4 ของพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยการแข่งขันและ
ผู้บริโภค 2010 

  (ข) ผู้ปลูกอ้อยที่ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Related body corporate) กับเจ้าของโรงงาน และ 
  (ค) ไม่มีกฎหมายออสเตรเลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับสญัญาจดัหาโดยเฉพาะ และน ามาบงัคับใช ้
ตามสญัญาจดัหาระหว่างผูป้ลูกอ้อยและเจ้าของโรงงานในการจดัหาอ้อย 

 7. ข้อบังคับในสัญญาจัดหา  
  (1) ผู้ปลูกอ้อยอาจจัดหาอ้อยส่งให้กับโรงงานในฤดูการหีบอ้อย ต่อเมื่อผู้ปลกูอ้อยนัน้ได้มี
สัญญาจดัหากับเจา้ของโรงงานส าหรับฤดกูารหีบอ้อยนัน้ 
  (2) สัญญาจดัหาอาจก าหนดระยะเวลาหนึ่งฤดูการหีบออ้ยหรือมากกว่านัน้กไ็ด ้



  (3) สัญญาจดัหาอาจเป็น 
   (ก) สัญญาสว่นบคุคล (Individual contracts) (ดูข้อ 8) หรอื 
   (ข) สญัญากลุ่ม (Collective contracts) (ดูข้อ 9) 

  (4) บุคคลที่สามที่สนใจ อาจจะเปน็คู่สัญญาของสญัญาจดัหาระหว่างเจ้าของโรงงานและผู้
ปลูกอ้อยกไ็ด ้

  (5) คู่สัญญาแต่ละฝา่ยของสญัญาจดัหาต้องลงนามในสญัญา 
 

 8. สัญญาสว่นบุคคล (Individual contracts) 
 สัญญาสว่นบุคคล  
  (ก) เปน็สัญญาจดัหาที่จัดท าขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ปลูกออ้ยกับเจ้าของโรงงาน และ 
  (ข) อาจเปน็สัญญาส าหรับจดัหาอ้อยทั้งหมด หรืออ้อยบางส่วนที่ปลูกโดยผูป้ลูกอ้อย 
 

 9. สัญญากลุ่ม (Collective contracts) 
  (1) สัญญาร่วม คอืสัญญาจดัหาทีท่ าขึน้ระหว่างผู้ปลูกออ้ย 2 คน หรือมากกว่า (กลุม่ผู้ปลูก
อ้อย) กับเจ้าของโรงงาน 
  (2) ผู้ปลูกอ้อยแต่ละรายในกลุ่มผู้ปลูกอ้อยจะต้องลงนามในสัญญารว่ม 
  (3) กลุ่มผู้ปลกูอ้อยอาจแตง่ตั้งผูแ้ทนในการเจรจาเพื่อท าสัญญาร่วมในนามของกลุม่ได ้
  (4) สัญญาร่วมอาจมมีากกวา่หนึง่สัญญาที่บงัคับใช้ในคราวเดียวส าหรบัหนึ่งโรงงาน 
  (5) ผู้ปลูกอ้อยอาจเปน็คู่สญัญารว่มมากกว่าหนึ่งสญัญา 
 

 10. เงื่อนไขสัญญาจัดหาเกีย่วกับการขายน า้ตาลที่ส่งมอบ 
  (1) สัญญาจดัหาอ้อยระหว่างผู้ปลูกอ้อยและเจ้าของโรงงานต้องก าหนดเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
   (ก) ก าหนดจ านวนเงนิ หรือหลักเกณฑ์การค านวณเงนิทีจ่่ายส าหรบัจัดหาอ้อย (ค่าออ้ย)
ให้แก่ผูป้ลูกอ้อย 
   (ข) เว้นแต่ผู้ปลูกอ้อยและเจ้าของโรงงานตกลงเป็นอย่างอื่น – เงื่อนไข (การก้าหนด
ราคาน ้าตาลที่เกี่ยวข้อง-Related sugar pricing terms) ที่ก าหนดจ านวนเงินค่าอ้อยซึ่งคิดตามวิธีการ
ที่ระบุไว้ โดยมีความสัมพันธ์ (Link) กับราคาขายน้ าตาลที่จัดหาตามสัญญา 
   (ค) หากสัญญาจดัหามีการก าหนดเงือ่นไขการก าหนดราคาน้ าตาลที่เกี่ยวข้อง จะต้องมี
การก าหนดเงื่อนไขทัง้สองขอ้ต่อไปนี ้(เวน้แต่ผูป้ลูกอ้อยและเจา้ของโรงงานจะตกลงกันเปน็อย่างอื่น): 
    (i) เงื่อนไขที่ก าหนดให้เจ้าของโรงงานตอ้งแบกรับความเสี่ยงราคาขายน้ าตาลท่ี
จัดหา เปน็ไปตามสัดสว่นตามวิธกีารทีก่ าหนดไว ้
   (ii) เงื่อนไข (การเปิดเผยราคาน ้าตาลเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวไร่
อ้อย- GEI sugar price exposure term) ที่ก าหนดใหผู้้ปลูกอ้อยต้องแบกรับความเสี่ยงราคาขายน้ าตาลที่
จัดหาในสว่นทีเ่หลอื   

   (ง) กรณีสัญญาจัดหามีเงื่อนไขการเปดิเผยราคาน้ าตาล GEI: 



     (i) เงื่อนไข (การท าตลาดน้ าตาล GEI) ที่ก าหนดใหเ้จ้าของโรงงานตอ้งท าข้อตกลง
กับนติิบุคคล (นิตบิุคคลทีท่ าตลาดน้ าตาล GEI) ตามทีร่ะบุไว ้เพื่อจ าหน่ายน้ าตาลที่จดัหาในปรมิาณ
อย่างน้อยเทา่กับปริมาณน้ าตาล GEI และ 
     (ii) เงื่อนไขส าหรบันติิบุคคลที่ได้เสนอโดยผู้ปลกูอ้อยให้เป็นผู้ท าตลาดน้ าตาล GEI 
เว้นแต่ผูป้ลูกออ้ยและเจ้าของโรงงานจะตกลงเป็นอย่างอืน่ 

   (จ) กรณีสญัญาจัดหานติิบคุคลที่เสนอโดยผูป้ลูกอ้อยใหเ้ป็นผู้ท าตลาดน้ าตาล GEI –
เงื่อนไขทีก่ าหนดให้เจ้าของโรงงานตอ้งส่งมอบน้ าตาลทีจ่ัดหาเพื่อจ าหน่าย ใหไ้ดอ้ย่างน้อยเทา่กับ
ปริมาณน้ าตาล GEI ตามทีร่ะบุไว้ ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมตามที่ก าหนด 

 (2) อย่างไรกต็าม บทบญัญตัิตาม (1)(ง) จะไมน่ ามาบังคับใช้ หากสญัญาจดัหาระบวุ่า
เจ้าของโรงงานจะเป็นผูข้ายน้ าตาลที่จัดหา 
  (3) หากไม่จ ากัดบทบญัญตัติาม (1)(จ) ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้จะต้องสมเหตุสมผล โดย
ค านึงถึงระยะเวลาทีเ่จ้าของโรงงานสามารถส่งมอบน้ าตาลที่จัดหาส าหรับจ าหนา่ยให้กับบริษัทที่
เกี่ยวขอ้งของเจ้าของโรงงานนั้นได ้
 

 ข้อที่ 2 อนุญาโตตลุาการขอ้พิพาทในเงื่อนไขตามสัญญาจัดหา (Arbitration of 
disputed terms of intended supply agreements) 

 11. การน้าบทบัญญัตไิปใช ้
 บทบัญญัตนิี้ใช้ส าหรับการจดัหาอ้อยจากผู้ปลูกอ้อยใหแ้ก่เจ้าของโรงงาน ถ้า 
  (ก) ผู้ปลกูอ้อยหรือเจ้าของโรงงานตา่งเป็นบริษัท หรือทัง้ผู้ปลูกและเจา้ของโรงงานเป็น
บริษัท และ 
    หมายเหตุ บริษัท ตามทีร่ะบุใน Section 4 ของพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยการแข่งขันและ
ผู้บริโภค 2010 

  (ข) ผู้ปลกูอ้อยไม่เปน็บริษัทที่เกี่ยวขอ้งของเจ้าของโรงงาน 
 

 12. อนุญาโตตลุาการข้อพิพาทภายใตส้ัญญาจัดหา 
  (1) คู่สัญญาที่เจรจาสัญญาจัดหา อาจเสนอข้อพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลง ต่อ
อนุญาโตตุลาการอิสระท่ีแต่งตั้งโดยคู่สัญญาเพ่ือพิจารณา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง 
  (2) ตามข้อย่อย (3) ถึง (5) หากผู้ปลกูอ้อยหรือเจา้ของโรงงานเสนอข้อพิพาทเกี่ยวกบั
เงื่อนไขของสญัญาจดัหา ต่ออนุญาโตตุลาการ ข้อ 14 ถึง 19 ของหลักปฏบิัตนิี้ (นอกเหนือจากขอ้ 
14(1)) จะน าไปใช้บังคับกบัอนุญาโตตุลาการ เสมือนวา่ สัญญาจัดหาเป็นขอ้ตกลงจดัหา 
  (3) ข้อย่อย (4) จะน าไปบังคับใช้ กรณีเงื่อนไขการท าตลาดน้ าตาล GEI (GEI sugar 
marketing contract) เป็นเงื่อนไขของสญัญาจดัหาที่เสนอ และผูป้ลูกอ้อยเสนอตัง้นิตบิุคคลให้เปน็ผู้ท า
ตลาดน้ าตาล GEI 
  (4) เงื่อนไขสญัญาจัดหาจะต้องไม่มีผลกระทบในการปฏิบัติตอ่ผู้ปลูกออ้ยอย่างไม่
สมเหตุสมผล ด้อยกว่าที่ผูป้ลูกอ้อยจะได้ควรจะรับการปฏิบัต ิในกรณทีี่นติิบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงงาน
(Mill-related entity) เป็นผูท้ าตลาดน้ าตาล GEI  



  (5) หากไม่จ ากัดข้อย่อย (4) เงื่อนไขสัญญาจัดหาจะมีผลในการปฏิบัตติ่อผู้ปลกูอ้อยอย่างไม่
สมเหตุผล และด้อยไปกวา่ทีบ่ัญญตัิไว้ในข้อย่อยดงักล่าว หากผลกระทบนั้นท าให้ผู้ปลูกอ้อยต้องจะจ่าย
ค่าบรกิารอย่างไม่สมเหตุสมผล ในการรับการบริการจากเจ้าของโรงงานตามสญัญาจัดหา มากกวา่ท่ีผู้
ปลูกอ้อยจะจา่ยค่าบริการกรณีที่นติิบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัโรงงานเปน็ผู้ท าตลาดน้ าตาล GEI 
  (6) ข้อพิพาทใดๆ ซึง่อาจเสนอต่ออนญุาโตตุลาการภายใต้บทบญัญตัินี้จะไมถู่กเสนอต่อ
อนุญาโตตุลาการภายใตก้ฎหมายอืน่แห่งเครือจักรภพ แห่งรัฐ หรือแห่งอาณาเขต (Law of the 
Common Wealth, A State or Territory) 
 

 บทท่ี 4 อนุญาโตตุลาการเงื่อนไขข้อตกลงจดัหา (Arbitration of terms of intended 
agreements) 
 13. การน้าบทบัญญัตไิปใช ้
  บทบัญญัตนิี้น าไปใชก้ับการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลง (ข้อตกลงจัดหา) ระหว่างเจ้าของ
โรงงานและองค์กรผู้ท าตลาด (Marketer) ในการจดัหาน้ าตาล GEI ท่ีผลิตโดยเจา้ของโรงงาน ในกรณี
ดังนี้: 
  (ก) ทั้งเจ้าของโรงงานและนกัการตลาดเปน็บริษัท และ 
  (ข) อย่างน้อยหนึง่ในคู่สญัญาเป็นบริษัท และ 
  หมายเหตุ บริษัท ตามทีร่ะบุใน Section 4 ของพระราชบัญญตัวิ่าดว้ยการแข่งขันและ
ผู้บริโภค 2010 

  (ค) น้ าตาลเพื่อส่งออกจากออสเตรเลีย และ 
  (ง) เจ้าของโรงงานและองคก์รผู้ท าตลาดไมไ่ดร้วมอยู่ในข้อตกลงนัน้ และ 
  (จ) กรณีผู้จดัหาอ้อยบางส่วนหรอือ้อยทั้งหมดที่น าไปผลิตน้ าตาล เปน็บริษัท และบริษัทนัน้
และเจา้ของโรงงานไมไ่ด้เปน็บริษัททีเ่กี่ยวข้อง (Related bodies corporat) 
 

 14. การแต่งตั งอนุญาโตตลุาการอสิระ 
  (1) คู่สัญญา (ฝ่ายที่หน่ึง) ที่เจรจาข้อตกลงจัดหา อาจแจ้งข้อพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไข
ข้อตกลงไปยังอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอิสระ โดยต้องแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  (2) การแจ้งต้องระบุดังนี้: 
   (ก) เงือ่นไขที่เสนอในข้อพิพาท และ 
   (ข) ลักษณะของข้อพิพาทเกีย่วกับเงื่อนไข และ 
   (ค) ผลลัพธ์ทีคู่่สัญญาตอ้งการ 

  (3) กรณี: 
   (ก) คู่สญัญาทีเ่จรจาไม่สามารถตกลงกนัเกี่ยวกบัการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน 10 
วันหลังจากที่ได้แจง้ และ 



   (ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอาจ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอิสระได้  
  (4) กรณีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้แล้ว คู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งจะต้องส่งส าเนาการแจ้งข้อ
พิพาทใหแ้ก่อนุญาโตตุลาการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ หลังจากที่ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแล้ว 
 

 15. การก้าหนดเงื่อนไขข้อพิพาท 
  (1) อนุญาโตตุลาการต้องก าหนดเงื่อนไขข้อพิพาทภายใน 30 วนั หลังจากได้รับการแตง่ตั้ง 
หรือภายในระยะเวลาตามขอ้ย่อย (2) และตอ้งแจ้งให้คูส่ัญญาต่างๆ ทราบ 
  (2) อนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลา 30 วันออกไปได้อกี แตไ่ม่เกนิ 30 วัน หาก
อนุญาโตตุลาการเห็นว่ามีความจ าเปน็ตามสมควร และอนุญาโตตุลาการต้องแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุผลการขยายเวลาให้คู่สญัญาทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 
  (3) อนุญาโตตุลาการอาจวนิจิฉัยตดัสินข้อพิพาทนั้น โดยการวนิิจฉัยเงื่อนไขข้อพิพาท 
  (4) อนุญาโตตุลาการต้องไมก่ าหนดเงื่อนไขที่จะส่งผลน าไปสู่การยึดทรัพย์สิน (Acquisition 
of property)  
  (5) ในข้อนี้: 
  "การไดม้าซึ่งทรัพย์สนิ" มีความหมายเช่นเดียวกับวรรค 51(xxxi) ของรัฐธรรมนญู 
  “แต่ละเงื่อนไขก าหนด” มีความหมายเดียวกับในวรรค 51(xxxi) ของรัฐธรรมนญู 
 

 16. หลักปฏิบัติของอนุญาโตตลุาการ 
  (1) ในการพิจารณา อนญุาโตตุลาการอาจค านึงการเป็นตัวแทนบุคคลท่ีแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร ในกรณีอนุญาโตตุลาการพิจารณาเหน็วา่ บคุคลนั้นมคีวามเขา้ใจเพียงพอในเงื่อนไขของสัญญา 
  (2) อนุญาโตตุลาการต้องด าเนินการตามกฏ Resolution Institute Arbitration Rules 
2010 ยกเวน้ในกรณี (ถ้ามี) ท่ีกฎเหล่านั้นไม่สอดคล้องกบัหลักปฏิบัตนิี ้
 

 17. ข้อตกลงจัดหาที่จะตอ้งจัดท้าขึ น (On-supply agreement taken to have 
made) 
  หากเงื่อนไขในข้อพิพาททีก่ าหนดภายใต้ขอ้ 15 คู่สญัญาทีเ่จรจาจะต้องจัดท าข้อตกลง
จัดหา ซึง่ประกอบดว้ย: 
  (ก) เงือ่นไขท่ีได้เห็นพ้องกันระหว่างคู่สัญญา และ 
  (ข) เงื่อนไขแต่ละเรือ่งที่ก าหนดภายใตข้้อ 15 
 

 18. การยกเลิกอนุญาโตตลุาการ 
  คู่สัญญาในการเจรจาอาจยกเลิกอนญุาโตตุลาการ กอ่นทีอ่นุญาโตตุลาการจะประกาศค า
ตัดสนิก็ได้ หากคู่สัญญาดังกล่าวได้รว่มในข้อตกลงจดัหาแล้ว  
 

 19. ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ 
   คู่สัญญาที่เขา้ร่วมอนญุาโตตลุาการ ภายใต้บทบัญญัตนิี้: 



  (ก) ตอ้งรบัภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอนญุาโตตุลาการ และ 
  (ข) ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในระงับขอ้พิพาทดังต่อไปนี ้เท่าๆ กนั เวน้แต่จะตกลงเปน็อย่าง
อื่น: 
   (i) ค่าใช้จ่ายของอนญุาโตตลุาการ 
   (ii) ค่าเช่าห้องพิจารณา; 
   (iii) ค่าใช้จ่ายในจัดหาขอ้มูลเพิ่มเติม (รวมถึงรายงานของผู้เชี่ยวชาญ) ที่ตกลงกนัโดย
คู่สัญญา และเห็นว่ามคีวามจ าเป็นต่อการด าเนินการของอนุญาโตตุลาการ และ 

  (ค) คา่ใช่จา่ยอื่นๆ ที่ก าหนดโดยอนุญาโตตุลาการ 
 
 

------------------------------------ 

 


