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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง) และขอวิเคราะห
ประเด็นตาม
พ.ร.บ.
เหตุผลและ
ความจําเปน

นิยาม

กนป.

ความเห็น
- เพิ่มเติมการใหมีมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมฯ
- การมี พ.ร.บ. เพื่อแกไขปญหาปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม จําเปนตองบังคับทุกภาคสวนในระบบใหปฏิบัติ
เพื่อรักษาเสถียรภาพและสรางความเปนธรรม
- คําวา“ปาลมน้ํามัน” หมายความวา ปาลมน้ํามันใน
สกุล Elaeis sp. และจากการผสมขามพันธุระหวาง...
เห็นควรตัด “sp.” ออก เนื่องจากมีคําวา “สกุล” แลว
- เพิ่มเติม ผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมใหครบถวน
- เพิ่มเติม เมล็ดในปาลมน้ํามันและน้ํามันเมล็ดในปาลม
น้ํามัน ปาลมน้ํามันกอนปลูก
- เพิ่มเติม ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน ใหรวมถึงของ
เหลือทิ้งและของเสียจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามัน
- เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน คือ ผูทําสวนปาลม
กวางเกินไป ทําใหนิติบุคคลที่ทําสวนปาลม และมีสวน
เกี่ยวของในโรงงานแปรรูป ซึ่งเปนภาคเอกชน เปน
เกษตรกรชาวสวนปาลมดวยและอาจมีบทบาทใน กนป.
ตาม ม. 5 (4) ไดมากขึ้น
- ใหรัฐมนตรีเปนผูประกาศ กําหนดน้ํามันปาลมอื่นๆ
- องคประกอบควรมีผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมใหครบถวน
- เพิ่มองคประกอบ ผูแทนกรมวิชาการเกษตร/ลานเท
และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมดานเทคโนโลยีทางการ
ผลิตน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑตอเนื่องจากปาลมน้ํามัน
- กําหนดหนาที่ใหชัดเจนในรายละเอียด เพื่อกํากับให
เกิดความเปนธรรม
- เพิ่มเติมหนาที่ ในเรื่องยุทธศาสตร และตองดําเนินการ
ตามมติ กนป. เรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันฯ
- การประชุม กําหนดองคประชุม มาตรา 10 ไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง ควรกําหนดองคประกอบเพิ่มดวย คือ ใหมี
กรรมการ มาตรา 5(4) อยางนอย 5 คน (2+1+2)

ขอวิเคราะห

- เพื่อใหครอบคลุมตาม พ.ร.บ. ปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
อาจเพิ่มเติมใหครบถวนได

- การไดมาซึ่งผูแทนเกษตรกรฯ
เปนไปตามกระบวนการคัดเลือก ซึ่ง
ยังไมไดกําหนด

- เพื่อใหครอบคลุมตาม พ.ร.บ. ปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามัน อาจเพิ่มเติมใหครบถวนได ซึ่ง
อาจสงผลตอขนาดของ คกก.
- ไมมีความจําเปน เนื่องจากได
กําหนดไวแลววา “รัฐมนตรี แตงตั้ง
จากผูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ปาลมน้ํามันดานตางๆ”
- หากกําหนดองคประกอบกรรมการ
ควรกําหนดทุกภาคสวน ซึ่งควรเปน
หนาที่ฝายเลขานุการในการประสาน
ใหมีกรรมการเขารวมประชุมทุกทาน
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ประเด็นตาม
พ.ร.บ.

ความเห็น
- วาระการดํารงตําแหนงจากคราวละ 2 ป เปน 4 ป

สํานักงาน

กองทุน

หนาที่และอํานาจ
- ใหสํานักงานสามารถดําเนินคิดทางแพง ทางอาญา และ
ทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหรือ
การบริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจการของกองทุนได
- รางแผนบริหารจัดการฯ ตองใหความสําคัญกับการ
ควบคุมและปองกันการบุกรุกพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศเพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามัน
- การรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนบริหาร
จัดการฯ ซึ่งจะทําใหมีการดําเนินการหลายขั้นตอน อาจ
กอใหลาชาในการจัดทําแผนฯ ตองใชเวลาและ
งบประมาณในการจัดทําเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผล
กระทบตอภาระตอสํานักงานอีกดวย
องคประกอบ
- กรรมการ ตาม มาตรา 19 (4) ที่มาจากกรรมการตาม
มาตรา 5 (4) (5) ควรระบุใหมาจากเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและผูประกอบการ ฝายละ 1 ทาน
- การอนุมัติแผนดําเนินงาน ดานวิจัยพัฒนา ควรมี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในสายงาน และควรรวมถึง
การจัดการของเหลือทิ้ง ของเสียจากอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันรายได
เงินสมทบ
1) ควรกําหนดรอยละของเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะ
จัดสรรใหชัดเจน
2) ควรกําหนดเงินสงเคราะห ความชวยเหลือใหชัดเจน
3) ผูเกี่ยวของ ตองรวมสงเงินเขากองทุน /ควรเก็บจาก
โรงสกัดเปนหลัก
4) ไมควรเรียกเก็บจากโรงสกัด/ภาคสวนอื่นๆ

ขอวิเคราะห
- หากการไดมาซึ่งผูแทนของกรรมการ
มีความยุงยาก อาจขยายวาระเปน 4
ป ทั้งนี้ กนป. ปจจุบัน ระบุผูแทน คือ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
ชุมพร และสุราษฎรธานี และนายก
สมาคมที่เกี่ยวของ
- สํานักงานเปนนิติบุคคล สามารถ
ดําเนินการได โดยไมตองระบุใน
กฎหมาย
- แผนการบริหารจัดการควรเปนแผน
ดําเนินงานระยะสั้น 1-2 ป เมือ่ รวม
กระบวนการรับฟงและขั้นตอนเสนอ
ของบประมาณ จําทําใหตอง
วางแผนลวงหนา 3 ป ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการปรับเปลี่ยนแผน
บริหารฯ ที่ควรจะปรับตาม
สถานการณที่เปลีย่ นแปลงไป
- หากมีความจําเปนตองกําหนด ควร
กําหนดเรื่องความรู ความสามารถ
มากกวาที่มาของกรรมการ เพื่อให
การนําเงินจากกองทุนไปใชเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

การดําเนินงานภายใตวัตถุประสงค
กองทุน จําเปนตองใชงบประมาณ
จํานวนมากในแตละป หากมีการ
กําหนดงบขั้นต่ําที่จะไดรับ ก็จะชวย
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานวิจัยพัฒนาที่
อาจเปนโครงการตอเนื่องหลายป ตาม
อายุปาลมน้ํามัน
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ประเด็นตาม
พ.ร.บ.
การซื้อขาย
ปาลมน้ํามัน
อยางเปนธรรม
มาตรา 29

บทลงโทษ

ความเห็น

ขอวิเคราะห

- กําหนดมาตรฐานเปอรเซ็นตน้ํามันปาลมขั้นต่ํา ในการ
รับซื้อเปอรเซ็นตน้ํามันปาลม
- ควรใช มกษ. ในการกําหนดราคารับซื้อตามกลไกราคา
น้ํามันปาลมตลาดโลก
- การกําหนดอัตราน้ํามัน ใหคํานวณจากราคาน้ํามัน
ปาลม และเมล็ดในปาลมน้ํามัน
- ตามอัตราน้ํามัน เปลี่ยนเปน ตามคุณภาพทางกายภาพ
เนื่องจากไมมีเครื่องวัด
- โครงสรางราคาเกษตรกรควรไดรับคาเมล็ดใน
- การรับซื้อตามกลไกตลาดใหรวมถึงปลายน้ําคือโรงกลั่น
ดวย
- ไมควรใชเปอรเซ็นตน้ํามันปาลมเปนตัวกําหนดราคา
รับซื้อผลปาลม
- กําหนดโทษ ลานเททะลายปาลมน้ํามันที่แยกลูกรวง/
รดน้ํา (โทษจําคุก)
- ตองประกอบดวยโทษทางอาญารวมดวย
- เพิ่มโทษปรับสําหรับผูประกอบการที่ลักลอบการนําเขา
- ชื่อหมวด 5 ควรปรับจาก “โทษทางปกครอง” เปน
“บทกําหนดโทษ” เนื่องจาก ราง พ.ร.บ.ฯ มีบทกําหนด
โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

หลักเกณฑที่ใชกําหนด ควรอยูบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร เปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือได ซึ่งปจจุบัน กษ.สงเสริม
การเก็บเกี่ยวปาลมสุก ใหเกษตรกร
รับรูมาตรฐาน มกษ. โดยเผยแพร
ลักษณะทางกายภาพทะลายปาลม
น้ํามัน ในสวนโรงงานตองมี
เครื่องตรวจวัดเปอรเซนตน้ํามัน ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการวิจัยพัฒนา
เพื่อใหผูซื้อและผูขายไดรับทราบ
คุณภาพที่เปนที่ยอมรับทั้ง 2 ฝาย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
1. จํานวนผูต อบขอมูลผานเวปไซด 94 ราย แสดงความเห็น 37 ราย (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561)
ประเภทผูแสดงความเห็น
รวม
เห็นดวย มีความเห็นเพิ่มเติม ไมมีความเห็น
1. ภาครัฐ/บุคลากรของรัฐ
18
15
2
1
2. เกษตรกร/องคกรเกษตรกร
14
11
3
3. ผูประกอบการภาคเอกชน
1
1
4. นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
4
3
1
รวม
37
18
15
4
2. รายชื่อหนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล ที่แสดงความเห็น 19 หนวยงาน
หนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล
ชองทางการแสดงความเห็น
วันที่ สศก. ลงรับ
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
หนังสือราชการ
12 มกราคม 2561
(องคการมหาชน) (สบพน.)
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
หนังสือราชการ
16 มกราคม 2561
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
หนังสือราชการ
17 มกราคม 2561
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
หนังสือราชการ
23 มกราคม 2561
(องคการมหาชน) (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
5. กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือราชการ
23 มกราคม 2561
6. องคการสวนสัตว
หนังสือราชการ
24 มกราคม 2561
7. กรมศุลกากร
หนังสือราชการ
25 มกราคม 2561
8. องคการจัดการน้ําเสีย
หนังสือราชการ
25 มกราคม 2561
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
หนังสือราชการ
29 มกราคม 2561
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. จังหวัดกระบี่
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
11. สมาคมการคาลานเทปาลมน้ํามัน
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
จังหวัดสุราษฎรธานี
12. สภาเกษตรกรแหงชาติ
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
13. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
14. สมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
15. สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หนังสือราชการ
31 มกราคม 2561
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
16. กรมการคาภายใน
หนังสือราชการ
1 กุมภาพันธ 2561
17. สํานักงานนโยบายและแผน
หนังสือราชการ
6 กุมภาพันธ 2561
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
หนังสือราชการ
12 กุมภาพันธ 2561
19. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
หนังสือราชการ
14 กุมภาพันธ 2561
20. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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3. ความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันฯ (ฉบับกฤษฎีกา)
3.1 ความคิดเห็น ผานเว็บไซต คําตอบ 37 ขอ
เห็นดวย (4)
ใน พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันควรมีการกําหนดมาตรฐาน % น้ํามันปาลมขั้นต่ําเอาไวดวย พรอมทั้งราคารับซื้อ
เพื่อปองกันการกดราคาจากลานเทหรือโรงหีบ และเพื่อใหคณะกรรมการทํางานไดงายขึ้นแทนที่จะ
ออกเปนขอกําหนดในภายหลัง
ควรคิดคาเมล็ดในใหกับเกษตรกรดวยครับ
ควรจะจับลานพวกที่แยกลูกรวงไปขาย เพราะเอาผลประโยชนของชาวสวนไป ตองหามทําปาลมรวงไป
แยกขายเด็ดขาด
ไมใหลานปาลมรดน้ําแยกปาลมรวงไปขาย และซื้อขายปาลมสุกเทานั้น
ขอใหเพิ่มเรื่องการรับซื้อทะลายปาลมตาม % น้ํามัน
ควรลงโทษครับ ทั้งจํา ทั้งปรับ ครับ
ดีมากครับ ที่มี พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันครับ
องคประกอบสําคัญถูกตัดออกไปมาก ควรพิจารณาและระบุใหครบองคประกอบของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ในรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันฯดวย
เกษตรกรขอใหราคาปาลมน้ํามีเสถียรภาพ ทําไดเทานี้ก็พอแลว
ดวยราง พ.ร.บ.นี้จะใชบังคับผูที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามัน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมี
จุดประสงคใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย แตเมื่อถึงเวลาบังคับใชจริง อาจไมเปนไปตามที่ตั้งใจรวมกัน
เพราะมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหกลไกการคาในธุรกิจปาลมฯ ถูกเบี่ยงเบนไป แตไมเปนที่เปดเผยแกปชช.
กอรปกับการปฏิบัติที่ไมจริงจังของจนท.ภาครัฐ มาเกี่ยวของ ขอเสนอแนะคือ 1.รัฐจะตองบังคับกลุม
ปลายน้ํา เชน โรงกลั่น ฯลฯ ใหรับซื้อน้ํามันปาลมดิบจากกลางน้ํา เชน โรงสกัด ฯลฯ ในราคาและ
คุณภาพตามตลาดโลก โดยปฏิเสธมิได 2.รัฐจะตองบังคับกลุมกลางน้ํา ใหรับซื้อผลปาลมทะลายสุกจาก
ชาวสวน และลานรับซื้อ ในราคาและคุณภาพตามหลักสากล 3.รัฐจะตองยกเลิกการกําหนด เปอรเซ็นต
น้ํามันในทะลายปาลมจากชาวสวน ที่นําไปขายยังโรงสกัด เพราะชาวสวนรูแตเพียงผลปาลมสุก ดิบ และ
กึ่งสุกกึ่งดิบ เทานั้น สวนเปอรเซ็นตน้ํามันนั้น เปนเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโรงสกัด ที่
นําไปขายตอใหกับกลุมปลายน้ํา และเปนที่มาของการพัฒนาของชาติที่แทจริง 4.รัฐจะตองบังคับ และ
กําหนดบทลงโทษอยางจริงจังกับ 2กลุมคือ ปลายน้ํา และกลางน้ํา ยกเวนกลุมตนน้ํา เชน ชาวสวน ลาน
เทตางๆ เพราะถูกโรงสกัดบังคับการขาย และไมอาจขัดขืนได
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เห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยยกระดับคุณภาพปาลมน้ํามัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่เปนประโยชนอยางยั่งยืน
ไมเห็นรางเลยอะ
เกษตรกรชาวสวนปาลม
ขอเสนอใหทําการแกไข รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน เพื่อใหมี
ความหมายชัดเจนและตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย
ก. ในสวนของคํานิยาม มีดังนี้
ขอที่ 1. ตามคํานิยาม มาตรา 3 วรรค 2 เขียนวา “ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” หมายความวา
ผลิตภัณฑที่ไดจากปาลมน้ํามัน หรือน้ํามันปาลม โดยผานกรรมวิธีตาง ๆ หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน
จากคํานิยามดังกลาว เมื่อไดอานแลวยอมทําใหเขาใจหรืออาจตีความไดวา ผลิตภัณฑที่ไดจากตนปาลม
น้ํามันหลังจากปลูกตนปาลมลงดินเปนตนไป แตไมอาจตีความหรือใหความหมายใหครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑปาลมน้ํามันกอนนําตนกลาปาลมปลูกลงดิน เพราะฉะนั้นคํานิยามในสวนนี้ เห็นควรใหมีการ
ปรับเปลี่ยน ใหมีความหมายครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑปาลมน้ํามันกอนปลูกตนปาลมลงดิน ซึ่งหมายถึง
กลุมที่ทําเกีย่ วตนกลาปาลมน้ํามันและอื่นๆ
ขอที่ 2. ตามคํานิยาม มาตรา 3 วรรค 3 เขียนวา “เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผูทํา
สวนปาลมน้ํามัน จากคํานิยามดังกลาวนั้น ผูทําสวนปาลมน้ํามัน ในปจจุบันแบงออกไดเปน 2 กลุม 1.
กลุมบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนกลุมเกษตรกรรายยอยทําสวนปาลมน้ํามันแปลงเล็กแปลงนอย แตมีจํานวน
มาก 2. กลุมนิติบุคคล ซึ่งกลุมนี้มีจํานวนไมมาก แตทําสวนปาลมน้ํามันแปลงใหญๆ และกลุมนี้ยังแบง
ออกอีกเปน 2 กลุมยอย ดังนี้ 2.1 กลุมที่ทําสวนปาลมน้ํามันอยางเดียว (กลุมนี้แมจะไมมโี รงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปปาลมน้ํามัน แตก็แฝงตัวเขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารของกลุมขอ 2.2 ได
เชนกัน) 2.2 กลุมที่ทําสวนปาลมน้ํามัน พรอมกับทําโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลปาลมน้ํามันและอื่นๆ
ไปพรอมกัน จากคํานิยามในวรรคนี้ เห็นควรแกไขหรือปรับปรุงใหมีความหมายไดชัดเจนกวานี้ เพราะ
อะไร เนื่องจาก เกษตรกรชาวนสวนปาลมน้ํามัน ตามมาตรา 3 วรรค 3 นี้ไดรบั สิทธิในการแตงตั้งใหไป
เปนกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป) จํานวน 7 คน ตามมาตรา 5 (4) หากไมทําการแกไข
หรือปรับปรุง อาจทําใหกลุมผูทําสวนปาลม ตามขอ 2.1 และ 2.2 แอบแฝงเขาไปเปน กนป ได ( ซึ่ง
กลุมผูทําสวนปาลมน้ํามัน ตามขอ 2.1 และ 2.2 ก็ไดรับสิทธิในการเปน กนป. ตาม มาตรา 5 (4) อยู
แลว 3 คน ใน 7 คน ) หากมีการแผงตัวปะปนเขาไปเปน กนป. ในกลุม ขอ 1. อีก ก็จะทําใหสัดสวนของ
กนป. ไมไดตรงตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ได ตลอดจนอาจทําใหการทําหนาที่ของ กนป. ขาด
ความเปนธรรมทําเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นจากเหตุผลดังกลาว คํานิยามในสวนนี้ เห็นวาควรมีการแกไข
หรือปรับเปลี่ยนใหมีความหมายชัดเจนขึ้นกวาที่ไดกลาวไวในรางดังกลาว
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ข. สวนของ คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนป.” ประกอบดวย (๑) รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนรองประธาน
กรรมการคนที่สอง (๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและประธานสภาหอการคา
แหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง (๔) กรรมการผูแทนภาคเอกชน จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูแทนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสามคน ผูแทน องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลม
น้ํามันจํานวนหนึ่งคน ผูแทนผูประกอบกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานการเกษตร ดานการผลิต และดานอุตสาหกรรม จํานวนสามคน (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปาลมน้ํามันดาน
บริหารธุรกิจ ดานเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือดานเศรษฐศาสตรใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหมีอํานาจแตงตั้งขาราชการของสํานักงานจํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๔) และ
(๕)ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ กนป.
มาตรา ๙ ให กนป. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคา
ปาลมน้ํามัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่เปนประโยชนอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ (๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการ ใหเปนไปตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) (๓) ติดตาม ประสานงาน หรือ
เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) และแนวทาง
หรือมาตรการตาม (๒) (๔) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙
(๕) จัดใหมี สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาการปลูกการเก็บเกี่ยว การผลิต
ปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน (๖) สงเสริมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน อยางครบวงจร และสงเสริมการใชประโยชน
จากผลผลิตของการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและของที่เหลือ
ใชจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน (๗) สงเสริมการตลาด
และการจัดการปาลมน้ํามันและการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
อยางมีประสิทธิภาพ (๘) สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคคลากรดานปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน (๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่
หนวยงานของรัฐไมดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) (๑๐) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปของ

8

กองทุน (๑๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินการฟองคดีตอศาลปกครอง (๑๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
กองทุน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชจายเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุน การเก็บรักษาและการเบิกจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียน (๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ (๑๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายนี้กําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมายระเบียบและประกาศตาม (๑๒) และ (๑๓) นั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได มาตรา ๑๐ การประชุมของ กนป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน
ตามลําดับเปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่
ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เมื่อพิจารณารางทั้ง 3 มาตรานี้แลวจะเห็นไดวา กนป นั้นมีสวนสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งหากเปรียบกับ
รางกายมนุษย คือสมองมนุษยนั้นเอง เพราะฉะนั้นเห็นวา ในสวนนี้ควรทําการแกไขปรับเปลี่ยนใหเกิด
ความเปนธรรมยิ่งขึ้น ดังเหตุผลดังนี้
1. ในสวนของ กนป. มาตรา 5(4) เห็นควรปรับเปลี่ยนจํานวนใหเพิ่มมากขึ้นกวาในรางที่กฎหมาย
กําหนดไว กลาวคือ ในการประชุมหรือองคประชุมของ กนป. ตามมาตรา 10 เพื่อทําหนาที่ ตามมาตรา
9 ตองมีจํานวน กนป. เขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ กนป. ทั้งหมด( 23 คน) เพราะฉะนั้น กนป.
จํานวนทั้งหมด 23 คน มาเขาประชุมเพียงจํานวน 12 คน ก็สามารถเปดทําการประชุม กนป. ไดแลว
ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นอาจไมจําเปนตองมี กนป. ตามมาตรา 5 (4) เขารวมประชุมอยูดวยก็ได ทั้งที่
กฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการดํารงชีพ ของเกษตรกรชาวนสวนปาลมน้ํามัน
โดยตรง ยอมขาดความชอบธรรมอยางแนนอน
2. หากไมสามารถเพิ่มจํานวน กนป. ได เห็นควรแกไขราง มาตรา 10 ว.1 เสียใหม เปนวาในการประชุม
กนป. เพื่อทําหนาที่ ตามมาตรา 9 เห็นควรให กนป ตามมาตรา 5 (4) อยางนอยจํานวน 5 คน เขารวม
ประชุมดวย (ประกอบดวย เกษตรการชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวน 2 คน ผูแทนองคกรการเกษตรฯ 1
คน และ ผูประกอบกิจการปาลมน้ํามันฯ จํานวน 2 ทาน) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
ค. สวนกองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน มาตรา 19 มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนประกอบดวย (๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ (๒) เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนรองประธานกรรมการ (๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานัก
งบประมาณ และผูแทนสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
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(๔) กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่ง กนป. กําหนด จํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ (๕)
ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการจํานวนหนึ่งคน และเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการจํานวนหนึ่งคน ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยอนุโลม
เห็นควรใหทําการแกไขใหเกิดความเปนธรรม โดยกําหนดให ควรมี กนป ตามมาตรา 5(4) ที่จะมาเปน
กรรมการบริหารกองทุนฯ ควรเปน เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 1 คน ผูแทนองคการการเกษตรฯ 1
คน และผูแทนผูประกอบกิจการปาลมน้ํามันฯ 1 คน เพื่อใหเกิดความชอบธรรม จากเหตุผลและ
ประกอบขอรางกฎหมาย ขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาไดโปรดทบทวนและทําการแกไขเพื่อใหเกิด
ความชอบธรรมแกทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ดวย
ครอบคลุมทุกดานแลว อยากใหเรงใหคลอดออกมาเร็ว ๆ
ไมมี
ทําปาลมคุณภาพ ไมแยกรวง (อยากใหกฏหมายบังคับ)
เห็นควรเพิ่มเติม ผูแทนจากกรมวิชาการเกษตรเปนคณะกรรมการ กนป. เนื่องจากเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบงานวิจัยดานพืชและ พรบ.พันธุพืช ในสวนของปาลมน้ํามันอยูเดิม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการในมาตรา 9 12 และ 30 ของราง พรบ.ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
กฟผ. เห็นดวยกับหลักการของรางพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศใหมีศักยภาพ มีมาตรฐาน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศ จะชวยสงเสริมใหการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศมีความเขมแข็ง เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได ลดการอาศัยการประกันราคาจากรัฐบาลลง และไดรับความคุมครองความเปนธรรมในการซื้อ
ขายปาลมน้ํามัน
คือดวยครับ ถารักษาผลประโยชนแกเกษตรและกลุม เกษตรกรที่เกี่ยวของ
เห็นดวยครับ
เห็นดวยกับราง พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันฯ (ฉบับกฤษฎีกา)
กรมพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาแลว เห็นวารางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามัน พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันของประเทศใหมีศกั ยภาพและมีมาตรฐานอยางครบวงจร ใหสามารถแขงขันภายใตระบบ
การคาเสรี และชวยเหลือสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีการกํากับกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามันเทาที่จําเปน
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เพื่อคุมครองเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันใหไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและพัฒนาคุณภาพของปาลม
น้ํามัน ซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงานแตอยางใด
ไมมีประโยชนตอชาวสวนปาลมเทาที่ควร...ควรกําหนดไปเลยวา...ในกรณีขาดเเคนน้ํามันปาลมนําเขาได
เทาไหร...กรณีไมขาดเเคลน หามนําเขาอะไรงี!้ !!!
ควรรับฟงเหตุผลที่เปนจริงจากเกษตรกรที่ปฏิบัติจริงและฟงอยางรอบดานกอนฟงเสียงเกษตรตัวจริง
ไมใชนอมีนี
พระราชบัญญัติมีความครอบคลุมแลว
ตามที่ไดมี พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ขึ้นนั้นในความคิดเห็นนี้จะชวยสามารถผลักดันไดในหลาย
ดาน เชน ในสวนของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมซึ่งจะเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมในประเทศไดอยางดียิ่ง
เห็นชอบในหลักการ
1. มาตรา 17: ควรพิจารณาจัดเก็บเงินสมทบจากผูประกอบการโรงสกัดน้ํามันปาลม เนื่องจาก
1.1 การใชงบประมาณของรัฐเพียงอยางเดียวในการสนับสนุนปาลมน้ํามันอาจไมเปนธรรมตอสินคา
เกษตรอื่นๆ เชน ยางพารา มีการเก็บเงินสมทบจากการสงออก
1.2การใชงบประมาณของรัฐเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล
2. มาตรา 19 (4): ควรระบุใหกรรมการ 1 ใน 3 เปนตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน หรือผูแทน
องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน เนื่องจาก 2.1 การจัดใหมีเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน หรือ
ผูแทนองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันเปนกรรมการ เพื่อสะทอนความคิดเห็นของเกษตรกรตอการ
บริหารกองทุนและสงเสริมการมีสวนรวม
เห็นชอบกับราง พ.ร.บ.นี้
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เห็นชอบในหลักการของ ราง
พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. .... อยางไรก็ตาม ขอเรียนวา ขณะนี้ มก
อช. อยูระหวางการจัดทํารางมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) เรื่อง หลักการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมอยางยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินคาเกษตรและขั้นตอนการรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสียแลว ซึ่งหาก มกษ. ดังกลาวมีผลบังคับใช
มกอช. ขอเสนอใหนําหลักเกณฑการกําหนดคุณภาพของผลปาลมน้ํามันที่ใชในการซื้อขายไปบังคับใช
ภายใตมาตรา 29 ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรไดเขาสู
ระบบและเปนที่ยอมรับไดมากกวาทองตลาดทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในระดับสากลตอไป
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เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ........
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตามที่ สศก. ไดแจงประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งพี่นองเกษตรกรชาวสวน
ปาลมน้ํามันภาครัฐและเอกชน แสดงความคิดเห็นตอราง พรบ. ปาลมน้ํามัน ระหวางวันที่ 3-31
มกราคม 2561 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น สมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไดรับฟง ความ
คิดเห็นจากสมาชิกของสมาคมแลวมีขอสรุปความคิดเห็น 3 ประเด็น ตอรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลม พ.ศ. ดังนี้
ประเด็นที่ 1 มาตรา 17 จากรางฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี มาตรา 17 (3) เงินสมทบที่จัดเก็บจาก
ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตามมาตรา 37 ซึ่งตอมา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)ได
พิจารณารางใหมในมาตรา 17 ไมมีขอความดังกลาว สมาชิกสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม เห็นดวย
กับ ยกขอความดังกลาวออกไป เนื่องจากเงินกองทุนนี้นําไปใชกับทุกหวงโซการผลิต ดังนั้นการมาเรียก
เก็บจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จึงเปนการไมถูกตอง หรือการเรียกเก็บจากภาคสวนอื่นๆ ในหวงโซการ
ผลิต จึงไมถูกตอง
ประเด็นที่ 2 มาตรา 29 (1) จากราง “ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหผูแทนหนวยงานไป
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น”มาตรา 29 (1) คําวา “ตามอัตราน้ํามันปาลมนั้น” ไมเห็นดวย มี
ความเห็นวา ตองเปลี่ยนเปน “ตามคุณภาพ ทางกายภาพ”เนื่องจาก ผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน
ไมสามารถที่จะวัดอัตราน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ ของผูประกอบการได เนื่องจากไมมีเครื่องมือวัดใดๆ ที่
สามารถบอกไดวาทะลายปาลมน้ํามันหรือผลปาลมน้ํามันที่เกษตรกรชาวสวนปาลมนํามาขายนั้น มีอัตรา
น้ํามันเทาไร ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย แจงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2560 วา “เครื่องมือวัดเปอรเซ็นตน้ํามัน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.)
ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผน
งานวิจัยมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ กลุมสินคาปาลน้ํามัน ขณะนี้อยูระหวาง
ติดตามผลการศึกษาวิจัย รวม 3 เทคนิค ไดแก
1) ความสัมพันธของเปอรเซ็นตปาลมน้ํามันกับคาทางไฟฟา
2) ตรวจวิเคราหจากสีผิวของผลปาลม
และ 3) เทคนิค Near Infrared (NIR)”) ดังนั้น การกําหนดราคารับซื้อ จึงไมสามารถประกาศ ราคารับ
ซื้อเปน อัตราน้ํามันได ดังกลาว
ประเด็นที่ 3 ชื่อรางพระราชบัญญัติ ชื่อรางเสนอคณะรัฐมนตรี “ พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม พ.ศ........” ชื่อรางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) “พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ.......” "เห็นดวย" กับ รางของ คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)
เนื่องจากครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน จะทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาในสินคา ที่จะมีผลทําให
ราคาผลปาลมของเกษตรกรสูงขึ้นดวย
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เห็นดวยในหลักการ ที่มงุ หวังจะพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม แตในรายละเอียดของ
กฏเกณฑตางๆ ที่ออกมา ไมสอดคลอง ประเทศไทยอยากพัฒนาเลียนแบบประเทศมาเลเซีย แตกลับ
หยิบยกแคบางประเด็นมากลาวอาง ไมไดนํามาใชทั้งระบบอยางบูรณาการ ไมมีการแกปญหาที่ตนเหตุ
เจาหนาที่ภาครัฐเองก็ขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงในอุตสาหกรรม ออกมาตรการตางๆ มาเพื่อ
ปกปองภาคเกษตรโดยเฉพาะ ไมไดคํานึงถึงองครวม อีกทั้งมาตรการทั้งหลายทั้งปวงเปนแคการแกปญหา
เฉพาะหนาเพียงเพื่อใหพนวาระไปเทานั้น ไมมองถึงระยะยาว ไมมองถึงมูลคาทางเศรษฐกิจที่แทจริง

13
3.2 ความคิดเห็นโดยแจงเปนหนังสือ
หนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องคการมหาชน) (สบพน.)

ความเห็น
เห็นชอบ

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
1. มาตรา 7 กรรมการตามมาตรา 5 (4) และ ชวงระยะเวลาในการดํารงตําแหนงที่นอยไป ทําใหไมสามารถดําเนินการ
(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ตามนโยบายไดอยางตอเนื่อง และประเมินผลผลิต/กิจกรรมตางๆ ยังไม
เปนรูปธรรม และเมื่อครบกําหนดวาระจะมีการสรรหาแตงตั้งกรรมการ
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและความเห็นของ
คณะกรรมการได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง จึงเห็นควรใหมี
การดํารงตําแหนงวาระ 4 ป
2. มาตรา 13 ใหสํานักงานเศรษฐกิจ
เห็นควรเพิ่มหนาที่และอํานาจ เนื่องจาก
การเกษตร ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ 1. มาตรา 17 (2) กองทุนประกอบดวย เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
ของ กนป. รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ จากงบประมาณรายจายประจําป จึงควรใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปและความเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงานฯ ใหคณะกรรมการทราบ
2. มาตรา 17 (3) เงินคาปรับทางปกครองตามมาตรา 35 มาตรา 36
และมาตรา 37 จึงเห็นควรใหสํานักงานสามารถดําเนินคิดทางแพง ทาง
อาญา และทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหรือการ
บริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุนได
3. ควรเพิ่มอํานาจและหนาที่ใหสํานักงานถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
และมีทรัพยสินใด และกอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินได
3. มาตรา 14 ในการจัดทํารางแผนการบริหาร - เปนการดําเนินการที่ดีในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่
จัดการจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลม เกี่ยวของในการจัดทํารางแผนบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ แต
น้ํามันและผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน ใหสํานักงาน อยางไรก็ดี สํานักงานไดจัดทํารางแผนดังกลาวตามนโยบายและแผนการ
จัดใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชนและผู บริหารการจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ ตามที่ กนป. เสนอตอ
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หนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล

ความเห็น

2. สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เห็นชอบ

4. องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) (อบก.)
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
5. กรมพัฒนาที่ดิน

เห็นชอบ

6. องคการสวนสัตว

เห็นชอบ

เห็นดวย
มีความเหมาะสมแลว

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
ที่เกี่ยวของ และใหเสนอความเห็นดังกลาวเพื่อ คณะรัฐมนตรี (หนาที่และอํานาจ มาตรา 9 (1)) แลว ประกอบกับมาตรา
ประกอบการพิจารณาของ กนป.
15 สํานักงานอาจจัดใหมีการประชุมรวมระหวางเกษตรกรชาวสวนปาลม
และผูเกี่ยวของ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว ซึ่ง
หากจัดรับฟงความคิดเห็นจะทําใหมีการดําเนินการหลายขั้นตอนเปน
จํานวนมาก อาจกอใหลาชาในการจัดทําแผนฯ แตละครั้งตองใชเวลาและ
งบประมาณในการจัดทําเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาระตอ
สํานักงานอีกดวย
เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจาก
ปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
โดยภาพรวมราง พ.ร.บ. นี้ ไดปรับปรุงหลักการใหเปนการสงเสริม
สนับสนุนและมีการบริหารความเสี่ยง การตลาด การใชจายเงินกองทุน
ปรับลดจํานวนคณะกรรมการ กนป. และวางกรอบการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ชัดเจน โดยกําหนดแผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไม
ซ้ําซอนกับกฎหมายอืน่ พพ. จึงเห็นดวยกับราง พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
อบก. มีความเห็นสอดคลองกับราง พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจาก
ปาลมน้ํามัน พ.ศ. .... ดังกลาว
เห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามัน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมแลว
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หนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล
7. กรมศุลกากร
8. องคการจัดการน้ําเสีย
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ผูใหความเห็น นายยุทธนา ฐานมงคล
นักวิจัย ประจําศูนยเชี่ยวชาญ
นวัตกรรมพลังงานสะอาดและ
สิ่งแวดลอม (ศนพ.))

ความเห็น
เห็นชอบดวย

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

รายละเอียด

เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามัน พ.ศ. ....
ไมมีผลกระทบตอการการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการจัดการน้ําเสีย
ที่ดําเนินงานอยู
เสนอแนะใหปรับนิยามคําวา “ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” หมายความวา
1. มาตรา 3 “ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน”
หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากปาลมน้ํามัน ผลิตภัณฑที่ไดจากปาลมน้ํามันหรือน้ํามันปาลมโดยผานกรรมวิธีตางๆ
หรือน้ํามันปาลม โดยผานกรรมวิธีตาง ๆ หรือ หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน รวมถึงของเหลือทิ้งและของเสียจาก
แปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน
กระบวนการผลิตปาลมน้ํามันดวย (โดยอาศัยหลักการ Zero waste)
2. มาตรา 3 “องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลม ความหมายของคําทั้งหมด คือ จะตองเปนรูปแบบนิติบุคคล เทานั้น ใช
น้ํามัน” “ผูประกอบการรับซื้อผลปาลม
หรือไม
น้ํามัน”“โรงงานสกัดน้ํามันปาลม”
.......ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปาลมน้ํามันดานบริหารธุรกิจ ดาน
3. มาตรา 5 (5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก เทคโนโลยีทางการเกษตร ดานเทคโนโลยีทางการผลิตน้ํามันปาลมหรือ
ผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปาลม
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากปาลมน้ํามัน หรือดานเศรษฐศาสตร
น้ํามันดานบริหารธุรกิจ ดานเทคโนโลยีทาง
การเกษตร หรือดานเศรษฐศาสตร
4. มาตรา 9 (10) พิจารณาอนุมัติแผนการ ในที่นี้ “พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน” หมายความรวมถึง การ
ดําเนินงานประจําปของกองทุน
พิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองทุน เพื่อการดําเนินงานในทุกๆ ดาน
ดวยใชหรือไม (ในสวนของการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนาฯ ควรไดรับความคิดเห็นหรือรวมพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิในสายงานหรือไม)
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
5. มาตรา 12 ...กนป. หรือ คณะอนุกรรมการ คําวา “บุคคลใด” มีความหมายครอบคลุมอยางไร (บุคคลใดๆ ทั้งที่มี
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อใหขอเท็จจริง........
และ/หรือ ไมมี ความรู ความเชี่ยวชาญ ความเกี่ยวของ หรืออื่นๆ ได
หรือไม)
....การใชประโยชนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน เพื่อ
6. มาตรา 18 (1) สนับสนุนเงินทุนใน
การศึกษา วิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก การ ยกระดับคุณภาพของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน รวมถึง
ผลิต การแปรรูป การตลาด การใชประโยชน การจัดการของเหลือทิ้งจากปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
เพื่อยกระดับคุณภาพของปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
7. มาตรา 18 (2) สนับสนุนการใชเทคโนโลยี สนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ของเหลือทิ้งหรือ
การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรม ของเสียจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามัน
.....เชน จัดใหมีเครื่องชั่งตวงวัด สําหรับชั่งน้ําหนักทะลายปาลมน้ํามันหรือ
8. มาตรา 29 (1) กําหนดหนาที่ของ
ผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน เชน จัด ผลปาลมน้ํามั้นที่มีความเที่ยงตรงกับแบบมาตราชั่งตวงวัดตามกฎหมายวา
ใหมีเครื่องชั่งตวงวัดสําหรับชั่งน้ําหนักทะลาย ดวยมาตราชั่งตวงวัด ใหปดปายแสดงราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันทั้งแบบ
ปาลมน้ํามันหรือผลปาลมน้ํามันที่มคี วามเที่ยง ลูกรวงและแบบทั้งทะลายตามอัตราน้ํามัน หรือใหแจงปริมาณการซื้อ
กับแบบมาตราชั่งตวงวัด ตามกฎหมายวาดวย
มาตราชั่งตวงวัด ใหปดปายแสดงราคารับซื้อ ขาย การจัดเก็บ สถานที่เก็บ ตนทุนและคาใชจาย
ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลายตามอัตราน้ํามัน หรือ
ใหแจงปริมาณการซื้อขาย การจัดเก็บ สถานที่
เก็บ ตนทุน และคาใชจาย
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10.จังหวัดกระบี่

ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
9. มาตรา 29 (2) กําหนดหลักเกณฑ
มาตรการ และเงื่อนไขใหตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับซื้อผลปาลมน้ํามัน
หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ

หมวด 2
กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามัน

รายละเอียด
กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และเงื่อนไขใหตองปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อ
ผลปาลมน้ํามัน โดยผานความเห็นชอบของ กนป. ดวย
- ควรกําหนดสาระสําคัญที่จะตองปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ใหชัดเจน อางอิง
แนวทางการดําเนินงานของ MPOB (Malaysian Palm Oil Board) ซึ่งทําหนาที่
กําหนดนโยบาย ควบคุม ออกระเบียบตางๆ เชน สามารถออกราคาซื้อ - ขาย
กอนเวลา 12.00 น. MPOA (Malaysian Palm Oil Association) สมาคมของ
เกษตรกรที่อยูในคณะกรรมการฯ ที่ดูแลผลประโยชนใหกับเกษตรกร และ
องคกรภายใต พ.ร.บ. ปาลมน้ํามันฯ ตองมีอํานาจและหนาที่จริงตามมาตรา 29
เพื่อกํากับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํ มันกับผูป ระกอบการ กําหนดรายละเอียดให
ความเปนธรรมเกิดขึ้นไดจริง
- เห็นดวย สําหรับโครงสรางคณะกรรมการนโยบายปาลมน้าํ มันแหงชาติ ซึ่งมี
ผูแทนเกษตรกร 3 ทาน
1. ควรกําหนดรอยละของเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณ
รายจายประจําปใหชัดเจน
เหตุผลประกอบ
- รายไดของกองทุนปาลมน้ํามันฯ ตาม พ.ร.บ. ไดจากเงินของรัฐ ซึ่งไมได
กําหนดเปนรอยละของวงเงินที่เขากองทุนปาลมน้ํามันฯ ในแตละปงบประมาณ
ชัดเจน ซึ่งหากมีวงเงินนอยหรือไมเพียงพอ การนําเงินกองทุนมาชวยเหลือหรือ
พัฒนาเกษตรกรทําไดยาก
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

10.จังหวัดกระบี่ (ตอ)

หมวด 3
การสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการรับซื้อผลปาลมน้าํ มัน

รายละเอียด
2. ผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองรวมสงเงินเขากองทุน
ปาลมน้ํามัน
เหตุผลประกอบ
- กองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปาลมน้ํามัน รับผิดชอบตอสังคม
และเกษตรกร
3. ควรมีการกําหนดอัตราเงินสงเคราะหแกเกษตรกรในการโคนปาลมน้ํามัน
เพื่อปลูกใหมทดแทนหรือการชวยเหลือในกรณีอื่นๆ ตองกําหนดใหชัดเจน
เหตุผลประกอบ
- การโคนปาลมน้ํามัน เพื่อปลูกใหมทดแทนเกษตรกรตองใชเงินลงทุนสูงทัง้ คา
พันธุและคาบริหารจัดการ
- มาตรา 29 ขอใหเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาการออกกฎกระทรวง
- กําหนดกติกาการซื้อ - ขายที่เปนธรรมจากอัตราเปอรเซ็นตน้ํามัน ซึ่งสามารถ
กําหนดเกณฑจากการหีบสกัดจริงหรือยึดตามกฎหมายมาตรฐานสินคาเกษตร
ผนวกกับราคาอางอิงราคาตลาดสากล เพื่อใหราคาเปนไปตามกลไกราคา
ตลาดโลก
เหตุผลประกอบ
- มาตรา 29 อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันที่จะกําหนดราคารับซื้อใหสอดคลองกับ
ราคาอางอิงราคาตลาดโลก เนื่องจากในตลาดหลักทรัพยซื้อขายลวงหนา CPO
น้ํามันปาลมดิบอางอิงราคาจากตลาดกลางมาเลเซีย ในประเทศไทย
ผูประกอบการเปนผูกําหนดราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันสดกอเกิดความไมเปน
ธรรมดานราคา พ.ร.บ.ปาลมน้าํ มันฯ (ฉบับกฤษฎีกา) ใหบัญญัติในกฎกระทรวง
ตองการใหบัญญัติอัตราเปอรเซ็นตน้ํามันจากผลปาลมน้ํามันสดตามอัตรา
เปอรเซ็นตวาดวยกฎหมายมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งบรรจุอยูในพ.ร.บ.
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 เนื่องจากความเปนสากลของกฎหมายที่
สอดคลองกับ กฎการคาระหวางประเทศ ปจจุบันผูประกอบการรวมตัวกําหนด
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

10.จังหวัดกระบี่ (ตอ)
หมวด 5
โทษทางปกครอง
อื่นๆ

11. สมาคมการคาลานเทปาลม
น้ํามัน จังหวัดสุราษฎรธานี

1. มาตรา 5 (4) และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

รายละเอียด
ราคา ตองปรับเพิ่มแกไขในมาตรา 29 บัญญัติสาระสําคัญลงในพ.ร.บ.ปาลม
น้ํามันฯ (ฉบับกฤษฎีกา) เพื่อไมใหใชดุลยพินิจกําหนดเปนกฎกระทรวง
- ตองประกอบดวยโทษทางอาญารวมดวย
- เพิ่มโทษปรับสําหรับผูป ระกอบการที่ลักลอบการนําเขามากกวาหนึ่งแสนบาท
- ขอใหภาครัฐสงเสริมสนับสนุนการรับซื้อกระแสไฟฟาที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตในโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ เชน การกําหนดสัญญาซื้อ - ขายการผลิต
กระแสไฟฟา Biogas จากโรงงานอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน การขยายสายสง
กระแสไฟฟา
- การลดภาษีสงออกน้ํามันปาลม เพื่อสงเสริมการสงออก

1. มาตรา 5 (4) กรรมการผูแทนภาคเอกชน จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูแทนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสามคน ผุแทน
องคการเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนหนึ่งคน ผูแทน
ผูประกอบการกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญดานการเกษตร ดานการผลิต และดานอุตสาหกรรม
จํานวนสามคน ขอเพิ่มเติม “ ผูประกอบการรับซื้อปาลม” จํานวนสองคน
เพื่อจะไดครอบคลุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
2. ขอเสนอพิจารณาทบทวนรางเดิมที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นําเสนอไปแลว และไดทําประชาพิจารณในหลายจังหวัดพื้นที่ที่ปลูกปาลม
น้ํามัน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การผลิตปาลมคุณภาพผูประกอบการรับซื้อผลปาลม (ลานเทปาลม) มี
สวนสําคัญมากตั้งแตการคัดเลือกปาลมสุกมาจากสวนปาลมสูโรงงานสกัด
เนื่องจากผูประกอบการรับซื้อผลปาลม (ลานเทปาลม) อยูในกระบวนการ
ทั้งหมด ตั้งแตจัดคนลงแปลง ตัดปาลม บรรทุกมาสูลานเทรับซื้อ สงตอ
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

รายละเอียด
โรงงานสกัด การเพิ่มเติม กรรมการผูประกอบการรับซื้อผลปาลม (ลาน
เทปาลม) จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ถาตองการให
อุตสาหกรรมดานปาลมน้ํามันมีการพัฒนาเทียบเทาประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย
2. ผูประกอบการรับซื้อผลปาลม (ลานเทปาลม) ไดมีการเสียภาษี ณ ที่
จาย 0.005 ทุกครั้งที่นําสงปาลมสูโรงงานสกัด ทุกเมล็ดทุกทะลาย โดย
ไมไดคิดราคาตนทุนใหกับผูประกอบการรับซื้อผลปาลม (ลานเทปาลม)
นับวาเปนการเสียภาษีที่สูงมาก
3. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ จะมีการกลาวหาผูประกอบการรับซื้อผล
ปาลม (ลานเทปาลม) วา “การที่ปาลมไมไดคุณภาพเกิดจากลานเท”
ทั้งๆ ที่ลานเทชวยภาครัฐที่เกี่ยวของกับวงการปาลม พรอมทั้งรณรงค
ประชาสัมพันธเรื่องการทําปาลมคุณภาพมาโดยตลอด เปนเวลาหลายป
มาแลว และสมาคมการคาลานเทปาลมฯ เปนผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย
ทั้งสิ้น
4. ในนามสมาคมการคาลานเทปาลมน้ํามัน จังหวัดสุราษฎรธานี และ
สมาพันธลานเทปาลมประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงความเปนมา และ
ความสําคัญของการเพิ่มเติม กรรมการผูประกอบการรับซื้อผลปาลม
(ลานเทปาลม) ที่สมควรจะมีอยูใน พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันฯ อยางยิ่ง ทั้งนี้
สมาคมการคาฯ และสมาพันธฯ ไดนําเสนอหนังสือถึง สนช.ฯ ไปครั้งหนึ่ง
แลว ที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
5. สําหรับการคัดเลือก กรรมการ กนป. สมควรใหตัวแทนของกลุมตางๆ
ที่เกี่ยวของ คัดเลือกตัวแทนกันเอง เพื่อจะไดตัวแทนกลุมที่สมาชิกแตละ

21
หนวยงาน/สมาคม/กลุมบุคคล

12. สภาเกษตรกร

ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีกฎหมาย
2. นิยาม

3. กนป.

4. เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีกฎหมาย

รายละเอียด
กลุมยอมรับ ในการเขาไปรวมทํางานใน กนป.
6. กองทุนปาลมน้ํามัน นอกเหนือเงินรัฐบาลสนับสนุน สมควรจัดเก็บจาก
โรงงานสกัดปาลมน้ํามันเปนหลัก
7. ควรพิจารณาราง พ.ร.บ.เดิม ที่ไดทําประชาพิจารณแลว เนื่องจากมี
ความเห็นวา ราง พ.ร.บ.ฯ ดังกลาว มีความครอบคลุมทุกภาคสวนแลว
และใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการทําประชาพิจารณในหลาย
จังหวัด ผูเกี่ยวของดานปาลมน้ํามันทุกภาคสวนไดมีมติตามรางเดิมแลว
ไมสมควรแกไขรางฯ ดังกลาวมากเกินไป ควรเชิญผูเกี่ยวของตั้งแตตนน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา ไดรวมแสดงความเห็นรวมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เพื่อทราบถึงปญหาตางๆ ในเรื่องปาลมน้ํามันทั้งระบบครบ
วงจร
เพิ่มเติมการใหมีมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ
เพิ่มเติมผูประกอบการในอุตสาหกรรม(คลายฉบับเสนอ คณะรัฐมนตรี)
และเมล็ดในปาลมน้ํามันและน้ํามันเมล็ดในปาลมน้ํามัน โดยปรับ ผลปาลม
น้ํามันใหรวมถึงเมล็ดในปาลมน้ํามันและกะลาปาลม และใหรัฐมนตรีเปนผู
ประกาศ กําหนดน้ํามันปาลมอื่นๆ
1. เพิ่มกรรมการผูแทนภาคเอกชน 5 ทาน ซึ่งเปนผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม ตามที่เพิ่มเติมในนิยาม
2. เพิ่มหนาที่และอํานาจ ในเรื่องการเสนอยุทธศาสตร และการกํากับ ดูแล
3. มาตรา 13 และ 14 เพิ่มหนาที่และอํานาจ ให สศก. จัดทําราง
ยุทธศาสตรและแผนฯ
เพิ่มเติมการใหมีมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ
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ความเห็น

12. สภาเกษตรกร (ตอ)

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
5. หมวด 2 กองทุนฯ
มาตรา16
มาตรา 17
6. หมวด 3 การสงเสริมและสนับสนุน
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
มาตรา 29
7. เพิ่ม หมวด 4 ผูประกอบการปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
8. เพิ่ม หมวด 5 การนําเขาและสงออก
9. เพิ่ม หมวด บทกําหนดโทษ แทนโทษทาง
ปกครอง

13. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไมขัดของกับราง
พ.ร.บ.ฯ

รายละเอียด

เพิ่มการศึกษา วิจัยและพัฒนาปาลน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
1. เงินสมทบที่จัดเก็บจากผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตาม
มาตรา (33)
2. เงินคาปรับ(เพิ่มบทลงโทษ)
เพิ่มเติมผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่จะไดรับการสนับสนุน หลักเกณฑ
การสนับสนุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนฯ
เพิ่ม อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันโดยการคํานวณจากราคาน้ํามันปาลม และ
เมล็ดในปาลมน้ํามัน
เชนเดียวกับฉบับเสนอ คณะรัฐมนตรี แตตัดผูประกอบการรับจางเหมาตัด
ผลปาลมน้ํามัน ซึ่งกําหนดหนาที่ของผูประกอบการฯ และการนําเงิน
สมทบสงเขากองทุนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (มาตรา 33)
เชนเดียวกับฉบับเสนอ คณะรัฐมนตรี ใหมีการขออนุญาต และรายงาน
ขอมูลการนําเขาและสงออก
คลายฉบับเสนอ คณะรัฐมนตรี กําหนดโทษสําหรับการไมอํานวยความ
สะดวก การฝาฝน หรือแจงขอมูลเท็จ
จะมีการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
มีกลไกสงเสริม สนับสนุน กํากับคุณภาพและซื้อขายปาลมน้ํามันอยาง
เปนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพปาลมน้ํามัน อีกทั้งการจัดตั้งกองทุน
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันจะเปนแหลงสนับสนุนดาน
การเงินสําหรับการศึกษา วิจัย พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การแปรรูปของ
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

13. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตอ)
14. สมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

1. มาตรา 17

รายละเอียด
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศใหมี
ศักยภาพมีมาตรฐานอยางครบวงจร
ประเด็นที่ 1 มาตรา 17
จากรางฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี มาตรา 17 (3) เงินสมทบที่
จัดเก็บจากผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตามมาตรา 37 ซึ่ง
ตอมา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณารางใหมในมาตรา
17 ไมมีขอความดังกลาว
สมาชิกสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม เห็นดวย กับยก
ขอความดังกลาวออกไป เนื่องจาก เงินกองทุนนี้นําไปใชกับทุกหวงโซการ
ผลิต ดังนั้น การมาเรียกเก็บจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จึงเปนการไม
ถูกตองหรือการเรียกเก็บจากภาคสวนอื่นๆ ในหวงโซการผลิตจึงไมถูกตอง
ประเด็นที่ 2 มาตรา 29 (1)
จากราง “ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหผูแทน
หนวยงานไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็น” มาตรา 29 (1)
คําวา “ตามอัตราน้ํามันปาลมนั้น” ไมเห็นดวย มีความเห็น
วา ดัองเปลี่ยนเปน “ตามคุณภาพทางกายภาพ” เนื่องจาก ผูประกอบการ
รับซื้อปาลมน้ํามันไมสามารถที่จะวัดอัตราน้ํามัน ณ จุดรับซื้อของ
ผูประกอบการได เนื่องจากไมมีเครื่องมือวัดใดๆ ที่สามารถบอกไดวา
ทะลายปาลมน้ํามันหรือผลปาลมน้ํามันที่เกษตรกรชาวสวนปาลมนํามา
ขายนั้น มีอัตราน้ํามันเทาไร ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ กรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย แจงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วา “เครื่องมือวัด
เปอรเซ็นตน้ํามัน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
(สวก.) ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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14. สมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
(ตอ)

15. สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)

ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

รายละเอียด
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยมุงเปาตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ กลุมสินคาปาลมน้ํามัน ขณะนี้อยูระหวาง
ติดตามผลการศึกษาวิจัย รวม 3 เทคนิค ไดแก 1) ความสัมพันธของ
เปอรเซ็นตปาลมน้ํามันกับคาทางไฟฟา 2) ตรวจวิเคราะหจากสีผิวของผล
ปาลม และ 3) เทคนิค Near Infrared (NIR)” ดังนั้น การกําหนดราคารับ
ซื้อจึงไมสามารถประกาศราคารับซื้อเปนอัตราน้ํามันได ดังกลาว
ประเด็นที่ 3 ชื่อรางพระราชบัญญัติ
ชื่อรางเสนอคณะรัฐมนตรี “พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลม พ.ศ. ....” ชื่อรางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
“พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....”
เห็นดวย กับรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เนื่องจากครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน จะทําใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาในสินคา ที่จะมีผลทําใหราคาผลปาลมของเกษตรกรสูงขึ้นดวย
ราง พ.ร.บ.ฯ ดังกลาวไมมีผลกระทบโดยตรงตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสํานักงาน กกพ.
อยางไรก็ตาม หากการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ตามที่กําหนดไวในราง
มาตรา 9 เชน การเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน การสงเสริมการใช
ประโยชนจากผลผลิตของการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน และของที่เหลือใชจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน มีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
นโยบายหรือภารกิจดานพลังงาน ตามรางมาตรา 5 ก็ไดกําหนดให
ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนกรรมการใน กนป. รองรับไวดวยแลว
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ความเห็น

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)

16. กรมการคาภายใน

17. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เห็นดวยในหลักการ 1. มาตรา 5

2. มาตรา 13

รายละเอียด
1. มติคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงขาติ (กนป.) (26 ต.ค.59)
ใหนํายุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ บรรจุใน
รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันฯ ซึ่งราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับเดิม ไดดําเนินการ
ตามมติ กนป. ดังกลาว โดยกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
นโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ในการกํากับ ดูแล การบริหารจัดการหรือ
การดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ และทบทวนปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สถานการณ แตในราง พ.ร.บ.ปาลืมน้ํามันฯ ฉบับปรับปรุงไมไดดําเนินการ
ตามมติ กนป. ขางตน อาทิเชน ขอบังคับดานมาตรฐาน (ทะลายปาลม
ลานเท โรงงานสกัดฯ) การขึ้นทะเบียนของผูประกอบการ เปนตน
2. กองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม รางฉบับปรับปรุง อาศัย
งบประมาณจากรัฐบาลเปนหลัก ซึ่งอาจจะไดรับการจัดสรรไมเพียงพอใน
การดําเนินการ
3. วัตถุประสงคการมี พ.ร.บ.ปาลมน้ํามันฯ เพื่อแกไขปญหาปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมทั้งระบบ จําเปนตองมีกฎหมายบังคับทุกภาคสวนใน
ระบบใหปฏิบัติ เพื่อรักษาเสถียรภาพและสรางความเปนธรรมทุกภาคสวน
องคประกอบคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ในมาตรา 5
ของราง พ.ร.บ.ฯ มีปลัดกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการ จึง
เห็นควรเพิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ดวย
แผนบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันที่จะนําเสนอตอ กนป. ตามมาตรา 13 ควรใหความสําคัญ
กับการควบคุมและปองกันการบุกรุกพื้นที่ที่มีความสําคัญทางธรรมชาติ
และระบบนิเวศเพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน รวมทั้งการกํากับดูแลการ
บริหารจัดการและใชประโยชนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
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ความเห็น

18. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
19. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

20. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....
(ฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง)
ชื่อหมวด 5 “โทษทางปกครอง”

เห็นดวยในหลักการ

รายละเอียด
ใหเปนไปในทิศทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและยั่งยืน เพื่อใหเกิดความ
สมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ราง พ.ร.บ.ฯ มีบทกําหนดโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง จึงเห็นควรตัด
ถอยความ หมวด 5 “โทษทางปกครอง” ออก และใหเพิ่มถอยความ หมวด 5
“บทกําหนดโทษ” โดยเริ่มตั้งแตบทบัญญัติมาตรา 34 ถึงมาตรา 39
เห็นดวยในหลักการของราง พ.ร.บ.ฯ เพื่อเปนการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศไทย
ใหมีศักยภาพและมาตรฐานอยางครบวงจร และชวยเหลือสนับสนุน
การเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
- นิยามคําวา“ปาลมน้ํามัน” หมายความวา ปาลมน้ํามันในสกุล Elaeis sp.
และจากการผสมขามพันธุระหวาง Elaeis guineensis Jacq. และ Elaeis
oleifera และใหหมายความรวมถึงปาลมน้ํามันอื่นตามที่ กนป. ประกาศ
กําหนด เห็นควรตัด “sp.” ออก เนื่องจากมีคําวา “สกุล” แลว
- นิยามคําวา“องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา
สหกรณการเกษตร หรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
เห็นควรปรับ สหกรณการเกษตร เปน สหกรณ เพื่อใหครอบคลุมการ
รวมกลุมเกษตรกรภายใตองคกรอื่น เชน สหกรณนิคม ดวย
- ราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการรวมกลุมและพัฒนา
คุณภาพปาลมน้ํามัน โดยใชกองทุนและกลไกตลาดเปนเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการ แตแหลงที่มาของเงินทุนมาจากงบประมาณภาครัฐซึ่งมี
จํานวนจํากัด อาจทําใหประสิทธิผลที่ไดจากกฎหมายดังกลาวไมเปนไป
ตามที่คาดหวังไว

