รางฯ ทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหผูแทนหนวยงานไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
เหตุผล
โดยที่ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีความสําคัญดานความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
ของประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามันของประเทศใหมีศักยภาพและมีมาตรฐานอยางครบวงจร ใหสามารถแขงขันภายใตระบบ
การคาเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประเทศ จําเปนตองมีผูรับผิดชอบการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและติดตาม
ใหมีการดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการบูรณาการการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา และการชวยเหลือสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้ พื่อสรางความเขมแข็งใหกับการเกษตร
และอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน สมควรจัดตั้งกองทุนปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันเพื่อสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการทําสวนปาลมน้ํามันและการตลาด และสงเคราะหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในกรณีที่จําเปน
รวมทั้งใหมีการกํากับกิจการรับซือ้ ผลปาลมน้ํามันเทาที่จําเปนเพื่อคุมครองเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ใหไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและพัฒนาคุณภาพของปาลมน้ํามัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ปรับหลังประชุมคณะอนุฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
(๖ ม.ค.๕๙)

ราง
พระราชบัญญัติ
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พ.ศ. ....
........................................
........................................
........................................
....................................................................................................................................
............................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้าํ มันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศ
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแลว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ปาลมน้ํามัน” หมายความวา ปาลมน้ํามันในสกุล Elaeis sp. และจากการผสม
ขามพันธุระหวาง Elaeis guineensis Jacq. และ Elaeis oleifera และใหหมายความรวมถึง
ปาลมน้ํามันอื่นตามที่ กนป. ประกาศกําหนด
“ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากปาลมน้ํามัน
หรือน้ํามันปาลม โดยผานกรรมวิธีตาง ๆ หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน
“เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผูทําสวนปาลมน้ํามัน

๒
“องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา สหกรณการเกษตร
หรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพทําสวนปาลมน้ํามัน
“ผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน หมายความวา ผูประกอบกิจการรับซื้อ
และรวบรวมผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน และใหหมายความรวมถึงโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมที่รับซื้อผลปาลมน้ํามันโดยตรงจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
“โรงงานสกัดน้ํามันปาลม” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ซึ่งผลิตน้ํามันดิบที่ไดจากการสกัดหรือหีบผลปาลมน้ํามัน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายปาลม
น้ํามันแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนป.” ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
พาณิชย ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง

๓
(๔) กรรมการผูแทนภาคเอกชน จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทน
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสามคน ผูแทนองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
จํานวนหนึ่งคน ผูแทนผูประกอบกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานการเกษตร ดานการผลิต และดานอุตสาหกรรม จํานวนสามคน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปาลมน้ํามันดานบริหารธุรกิจ ดานเทคโนโลยีทางการเกษตร
หรือดานเศรษฐศาสตร
ใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหมี
อํานาจแตงตั้งขาราชการของสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๔) และ (๕)
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ กนป.
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนไลออก ปลดออก ใหออก
หรือเลิกจาง เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
เวนแตขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระหรือ
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการที่แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๕ (๔) และ (๕) ขึ้นใหม ใหกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไป จนกวากรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึง่ ไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่
กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

๔
มาตรา ๘ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ให กนป. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคาปาลมน้ํามัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันที่เปนประโยชนอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑)
(๓) ติดตาม ประสานงาน หรือเรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ในการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) และแนวทางหรือมาตรการตาม (๒)
(๔) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙
(๕) จัดใหมี สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาการปลูก
การเก็บเกี่ยว การผลิตปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๖) สงเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
อยางครบวงจร และสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตของการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและของที่เหลือใชจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๗) สงเสริมการตลาดและการจัดการปาลมน้ํามันและการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคคลากรดานปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๑๐) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน
(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินการฟองคดีตอศาลปกครอง
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(๑๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใชจายเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน การเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน
และทรัพยสินของกองทุน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียน
(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายนี้กําหนด หรือตามทีร่ ัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบและประกาศตาม (๑๒) และ (๑๓) นั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๐ การประชุมของ กนป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให กนป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ กนป.
มอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนป. หรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อใหขอเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของ กนป. รวมทั้งใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กนป. และคณะอนุกรรมการ
(๒) จัดทํารางแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันเสนอตอ กนป.
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลรวมถึงสภาพปญหาและความเห็น
เพื่อประโยชนในการพิจารณาของ กนป. ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการเกษตรและ
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อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน รวมทั้งจัดหาและพัฒนาขอมูลเพื่อสนับสนุน
งานดานวิชาการใหแก กนป. และคณะอนุกรรมการ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและประชาชนภาคสวนตาง ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เผยแพรขอมูลผลการศึกษา วิจัย และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิต
การตลาด และการจําหนายปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน ตลอดจนสภาวะการตลาด
ของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสิ่งที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กนป.และคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ ในการจัดทํารางแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน ใหสํานักงานจัดใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชน
และผูที่เกี่ยวของ และใหเสนอความเห็นดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาของ กนป.
มาตรา ๑๕ สํานักงานอาจจัดใหมีการประชุมรวมระหวางเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ผูประกอบกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
และผูที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรมจากปาลมน้ํามัน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
เพื่อรวบรวมทําเปนความเห็นเสนอตอ กนป. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
หมวด ๒
กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรียกวา “กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
และสงเสริมเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันเกี่ยวกับการเพาะปลูก การปลูกทดแทน เพื่อยกระดับ
คุณภาพปาลมน้ํามัน สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผลิต การตลาด ภัยพิบัติ
ภัยจากศัตรูพืช และโรคระบาด และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันรวมกลุมกันเปนองคกร
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มาตรา ๑๗ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
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(๓) เงินคาปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน
(๖) ดอกผล ผลประโยชน หรือรายไดอื่นที่ไดจากเงินหรือทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุน
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
มาตรา ๑๘ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคของกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนเงินทุนในการศึกษา วิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต
การแปรรูป การตลาด การใชประโยชนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๒) สนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
(๓) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผลิต การตลาด ภัยพิบัติ
ภัยจากศัตรูพืช และโรคระบาด
(๔) สงเคราะหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในการปลูกทดแทนดวยปาลมน้ํามัน
และพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม และการปลูกทดแทนสวนปาลมน้ํามันอันเกิดจากภัยพิบัติ ภัยจาก
ศัตรูพืช หรือโรคระบาด ตามแนวทางที่ กนป. กําหนด
(๕) สงเสริม สนับสนุน การสรางความเขมแข็งในการรวมกลุมเกษตรกร
ในลักษณะขององคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
(๖) เปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนตามที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๑๙ ใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
(๔) กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่ง กนป. กําหนด จํานวนไมเกินสามคน
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
และเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารกองทุน รับผิดชอบในการบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๑๖ และมีหนาทีแ่ ละอํานาจ ดังตอไปนี้

๘
(๑) พิจารณาอนุมัติการสงเสริม สนับสนุน หรือสงเคราะหตามมาตรา ๑๘
โดยไมกอใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนป. กําหนด
(๒) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน และการจัดการ
กองทุนตามระเบียบที่ กนป. กําหนด
(๓) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน
และทรัพยสินของกองทุนที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๒) และการดําเนินการอื่นที่จําเปน
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
หรือสงเคราะหจากกองทุน
(๕) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ กนป. และคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และเปดเผยรายงานดังกลาวใหประชาชนทราบ
เปนการทั่วไป
(๖) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่ กนป. กําหนดเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุน
(๗) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปของกองทุนเสนอ กนป. เพื่อพิจารณา
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๒๑ เงินกองทุนใหนําฝากกระทรวงการคลัง ในกรณีที่มีความจําเปนหรือ
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานอาจนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถ
จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนไดอยางถูกตอง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานจัดทํารายงานการเงินของกองทุนสงผูสอบบัญชีภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ปบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามปงบประมาณ
มาตรา ๒๔ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปบัญชี
ใหผูสอบบัญชีของกองทุนทํารายงานการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนนําสงรายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี

๙
หมวด ๓
การสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการประกอบกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน
มาตรา ๒๕ ให กนป. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันและองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่สอดคลองกับ
แผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
และไมซ้ําซอนกับการชวยเหลือที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไวแลว
การสงเสริมและสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรือโดยใชเงินกองทุน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
การชวยเหลือตามหมวดนี้ ไมถือเปนการชวยเหลือตามกฎหมายเฉพาะตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เฉพาะในสวนที่ไมซ้ําซอนกัน
มาตรา ๒๖ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ทีป่ ระสงคจะขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตอสํานักงาน ตามระเบียบที่
กนป. กําหนด
มาตรา ๒๗ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ที่ขึ้นทะเบียนแลวตามมาตรา ๒๖ หากประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกทดแทน
และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามันตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอที่สํานักงานตาม
แบบและวิธีการที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๒๘ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ที่ประสงคจะขอรับการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือในดานวิชาการ การตลาด ใหยื่นคําขอ
ตอสํานักงานตามแบบและวิธีการที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการกํากับคุณภาพปาลมน้ํามันและการซื้อขายปาลม
น้ํามันอยางเปนธรรม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ กนป. มีอํานาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหนาที่ของผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน เชน จัดใหมีเครื่องชั่งตวงวัด
สําหรับชั่งน้ําหนักทะลายปาลมน้ํามันหรือผลปาลมน้ํามันที่มคี วามเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวงวัด
ตามกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด ใหปดปายแสดงราคารับซือ้ ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลายตามอัตราน้ํามัน
หรือใหแจงปริมาณการซื้อขาย การจัดเก็บ สถานที่เก็บ ตนทุน และคาใชจาย
(๒) กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และเงื่อนไขใหตองปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อ
ผลปาลมน้ํามัน

๑๐
หมวด ๔
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๐ ในปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน หรือสถานที่ทํางาน ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจคนและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือพยานหลักฐานอื่น
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําผลปาลมน้ํามันหรือผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันไปเปนตัวอยางในปริมาณ
เทาที่จําเปนไปเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะหโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงคําชี้แจง
เอกสาร ขอมูล หรือวัตถุใดที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่หรือเพื่อ
การดําเนินคดี
(๔) ถายภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเปน
พยานหลักฐาน
มาตรา ๓๑ พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีหนาที่และอํานาจ
ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา ๓๐ ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใด
กอนดําเนินการ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหนาที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่แตละตําแหนง
หรือแตละระดับใหเปนไปตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ใหทําเอกสาร
มอบหมายไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น เพื่อแสดงตอบุคคลที่เกี่ยวของ
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการนโยบาย
ปาลมน้ํามันแหงชาติ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑
หมวด ๕
โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๕ ผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๑) ตองชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีก
ในอัตราไมเกินหนึ่งพันบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๓๖ ผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามันผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๒) ตองชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษปรับทางปกครอง
เปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาว
มีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๓๘ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ใหสํานักงาน
เปนผูพิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนป. กําหนด
โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแตไมสามารถ
ดําเนินการบังคับทางปกครองได ใหสํานักงานมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ
ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา และบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานนําสงคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
เขากองทุนโดยเร็วเมื่อพนระยะเวลาฟองคดีหรือเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ทั้งนี้ ตองไมเกินเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๑๒
มาตรา ๔๑ ให กนป. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามันและองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันตามมาตรา ๒๕ ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ให กนป.
รายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผูรับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

