รางฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหผูแทนหนวยงานไปดําเนินการรับฟ(งความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พ.ศ. ....
หลักการ
ให%มีกฎหมายวาด%วยปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
เหตุผล
โดยที่ปาลมน้ํามันเป-นพืชที่มีความสําคัญด%านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
ของประเทศ เพื่อเป-นการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลม
น้ํามันของประเทศให%มีศักยภาพและมีมาตรฐานอยางครบวงจร ให%สามารถแขงขันภายใต%ระบบ
การค%าเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประเทศ จําเป-นต%องมีผู%รับผิดชอบการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและติดตาม
ให%มีการดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และเป-นการบูรณาการการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา และการชวยเหลือสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันอยางเป-นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อสร%างความเข%มแข็งให%กับการเกษตร
และอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน สมควรจัดตั้งกองทุนปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันเพื่อสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน สนับสนุนให%มีการรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการทําสวนปาลมน้ํามันและการตลาด และสงเคราะหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในกรณีที่จําเป-น
รวมทั้งให%มีการกํากับกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามันเทาที่จําเป-นเพื่อคุ%มครองเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ให%ได%รับการปฏิบัติที่เป-นธรรมและพัฒนาคุณภาพของปาลมน้ํามัน จึงจําเป-นต%องตราพระราชบัญญัตินี้

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

ราง
พระราชบัญญัติ
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พ.ศ. ....
........................................
........................................
........................................
....................................................................................................................................
............................................
โดยที่เป-นการสมควรมีกฎหมายวาด%วยปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให%กระทําได%โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเป-นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้าํ มันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันของประเทศ
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล%องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว%ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแล%ว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให%ใช%บังคับเมื่อพ%นกําหนดเก%าสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป-นต%นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ปาลมน้ํามัน” หมายความวา ปาลมน้ํามันในสกุล Elaeis sp. และจากการผสม
ข%ามพันธุระหวาง Elaeis guineensis Jacq. และ Elaeis oleifera และให%หมายความรวมถึง
ปาลมน้ํามันอื่นตามที่ กนป. ประกาศกําหนด
“ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ได%จากปาลมน้ํามัน
หรือน้ํามันปาลม โดยผานกรรมวิธีตาง ๆ หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน
“เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผู%ทําสวนปาลมน้ํามัน

๒
“องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา สหกรณการเกษตร
หรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาด%วยสหกรณ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายวาด%วยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพทําสวนปาลมน้ํามัน
“ผู%ประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน หมายความวา ผู%ประกอบกิจการรับซื้อ
และรวบรวมผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน และให%หมายความรวมถึงโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมที่รับซื้อผลปาลมน้ํามันโดยตรงจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
“โรงงานสกัดน้ํามันปาลม” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาด%วยโรงงาน
ซึ่งผลิตน้ํามันดิบที่ได%จากการสกัดหรือหีบผลปาลมน้ํามัน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
“พนักงานเจ%าหน%าที่” หมายความวา ผู%ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให%ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผู%รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให%รฐั มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให%มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจ%าหน%าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได%ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล%ว
ให%ใช%บังคับได%
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
มาตรา ๕ ให%มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายปาลม
น้ํามันแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนป.” ประกอบด%วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป-นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป-นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เป-นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
พาณิชย ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และประธานสภาหอการค%าแหงประเทศไทย เป-นกรรมการโดยตําแหนง

๓
(๔) กรรมการผู%แทนภาคเอกชน จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู%แทน
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสามคน ผู%แทนองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
จํานวนหนึ่งคน ผู%แทนผู%ประกอบกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญด%านการเกษตร ด%านการผลิต และด%านอุตสาหกรรม จํานวนสามคน
(๕) กรรมการผู%ทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผู%ซึ่งมีความรู%ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปาลมน้ํามันด%านบริหารธุรกิจ ด%านเทคโนโลยีทางการเกษตร
หรือด%านเศรษฐศาสตร
ให%เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป-นกรรมการและเลขานุการ และให%มี
อํานาจแตงตั้งข%าราชการของสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเป-นผู%ชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเป-นกรรมการตาม (๔) และ (๕)
ให%เป-นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ กนป.
มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ต%องมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะ
ต%องห%าม ดังตอไปนี้
(๑) เป-นคนไร%ความสามารถหรือคนเสมือนไร%ความสามารถ
(๒) เป-นบุคคลล%มละลายหรือเคยเป-นบุคคลล%มละลายทุจริต
(๓) เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เว%นแตเป-นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป-นบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนไลออก ปลดออก ให%ออก
หรือเลิกจ%าง เพราะเหตุทุจริตตอหน%าที่หรือประพฤติชั่วอยางร%ายแรง
(๕) เป-นข%าราชการหรือเจ%าหน%าที่ของรัฐ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
เว%นแตข%าราชการหรือเจ%าหน%าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) เป-นข%าราชการการเมือง ผู%ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาท%องถิ่น
ผู%บริหารท%องถิ่น กรรมการหรือผู%ดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ%าหน%าที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปQ
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) หรือ (๕) พ%นจากตําแหนงกอนวาระหรือ
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการที่แตงตั้งไว%แล%วยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ให%ผู%ได%รับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเป-นกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได%แตงตั้งไว%แล%ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได%มีการแตงตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๕ (๔) และ (๕) ขึ้นใหม ให%กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งพ%นจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไป จนกวากรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งได%รับแตงตั้งใหม
เข%ารับหน%าที่
กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งพ%นจากตําแหนงตามวาระอาจได%รับแตงตั้งอีกได%
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได%

๔
มาตรา ๘ นอกจากพ%นจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕)
พ%นจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให%ออก เพราะบกพรองตอหน%าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต%องห%ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ให% กนป. มีหน%าที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันให%มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคาปาลมน้ํามัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันที่เป-นประโยชนอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อให%ความเห็นชอบ
(๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให%หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข%องดําเนินการ
ให%เป-นไปตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑)
(๓) ติดตาม ประสานงาน หรือเรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ในการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) และแนวทางหรือมาตรการตาม (๒)
(๔) ให%คําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙
(๕) จัดให%มี สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาการปลูก
การเก็บเกี่ยว การผลิตปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๖) สงเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
อยางครบวงจร และสงเสริมการใช%ประโยชนจากผลผลิตของการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและของที่เหลือใช%จากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๗) สงเสริมการตลาดและการจัดการปาลมน้ํามันและการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด%านปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓)
(๑๐) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปQของกองทุน
(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินการฟUองคดีตอศาลปกครอง
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(๑๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช%จายเงินกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน การเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน
และทรัพยสินของกองทุน โดยพิจารณาให%สอดคล%องกับกฎหมายวาด%วยการบริหารทุนหมุนเวียน
(๑๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให%การดําเนินการเป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี
อยางน%อยปQละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ปฏิบัติหน%าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายนี้กําหนด หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบและประกาศตาม (๑๒) และ (๑๓) นั้น เมื่อได%ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล%วให%ใช%บังคับได%
มาตรา ๑๐ การประชุมของ กนป. ต%องมีกรรมการมาประชุมไมน%อยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป-นองคประชุม
ให%ประธานกรรมการเป-นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหน%าที่ได% ให%รองประธานกรรมการทําหน%าที่แทนตามลําดับเป-นประธานในที่ประชุม
ถ%าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหน%าที่ได% ให%ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป-นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให%ถือเสียงข%างมาก กรรมการคนหนึ่งให%มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ%าคะแนนเสียงเทากัน ให%ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป-นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให% กนป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ กนป.
มอบหมายได%
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให%นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช%บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน%าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนป. หรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให%ข%อเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข%องเพื่อประกอบการพิจารณาได%ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๓ ให%สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําหน%าที่เป-นสํานักงานเลขานุการ
ของ กนป. รวมทั้งให%มีหน%าที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กนป. และคณะอนุกรรมการ
(๒) จัดทํารางแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันเสนอตอ กนป.
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหข%อมูลรวมถึงสภาพปVญหาและความเห็น
เพื่อประโยชนในการพิจารณาของ กนป. ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการเกษตรและ

๖
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข%อมูลเพื่อสนับสนุน
งานด%านวิชาการให%แก กนป. และคณะอนุกรรมการ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและประชาชนภาคสวนตาง ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เผยแพรข%อมูลผลการศึกษา วิจัย และข%อมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิต
การตลาด และการจําหนายปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน ตลอดจนสภาวะการตลาด
ของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสิ่งที่ประชาชนสามารถเข%าถึงได%งาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กนป.และคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ ในการจัดทํารางแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน ให%สํานักงานจัดให%มีการรับฟVงความเห็นของประชาชน
และผู%ที่เกี่ยวข%อง และให%เสนอความเห็นดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาของ กนป.
มาตรา ๑๕ สํานักงานอาจจัดให%มีการประชุมรวมระหวางเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
องคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ผู%ประกอบกิจการปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
และผู%ที่เกี่ยวข%องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมจากปาลมน้ํามัน เพื่อรับฟVงข%อเสนอแนะและปVญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
เพื่อรวบรวมทําเป-นความเห็นเสนอตอ กนป. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
หมวด ๒
กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
มาตรา ๑๖ ให%จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรียกวา “กองทุนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
และสงเสริมเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันเกี่ยวกับการเพาะปลูก การปลูกทดแทน เพื่อยกระดับ
คุณภาพปาลมน้ํามัน สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
จากปาลมน้ํามัน สงเสริมให%มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผลิต การตลาด ภัยพิบัติ
ภัยจากศัตรูพืช และโรคระบาด และสงเสริมให%เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันรวมกลุมกันเป-นองคกร
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให%เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล%อม อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มาตรา ๑๗ กองทุนประกอบด%วย
(๑) เงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให%
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให%จากงบประมาณรายจายประจําปQ
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(๓) เงินคาปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผู%บริจาคหรือมอบให%แกกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเป-นของกองทุน
(๖) ดอกผล ผลประโยชน หรือรายได%อื่นที่ได%จากเงินหรือทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุน
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่งไมต%องนําสงคลังเป-นรายได%แผนดิน
ตามกฎหมายวาด%วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาด%วยเงินคงคลัง
มาตรา ๑๘ เงินกองทุนให%ใช%จายเพื่อวัตถุประสงคของกองทุน ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนเงินทุนในการศึกษา วิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต
การแปรรูป การตลาด การใช%ประโยชนปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
(๒) สนับสนุนการใช%เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
(๓) สงเสริมให%มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผลิต การตลาด ภัยพิบัติ
ภัยจากศัตรูพืช และโรคระบาด
(๔) สงเคราะหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในการปลูกทดแทนด%วยปาลมน้ํามัน
และพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม และการปลูกทดแทนสวนปาลมน้ํามันอันเกิดจากภัยพิบัติ ภัยจาก
ศัตรูพืช หรือโรคระบาด ตามแนวทางที่ กนป. กําหนด
(๕) สงเสริม สนับสนุน การสร%างความเข%มแข็งในการรวมกลุมเกษตรกร
ในลักษณะขององคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
(๖) เป-นคาใช%จายในการดําเนินงานของกองทุนตามที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๑๙ ให%มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด%วย
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป-นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป-นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู%แทนกระทรวงการคลัง ผู%แทนสํานักงบประมาณ และผู%แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เป-นกรรมการ
(๔) กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ซึ่ง กนป. กําหนด จํานวนไมเกินสามคน
เป-นกรรมการ
(๕) ผู%แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป-นกรรมการและเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
และเป-นกรรมการและผู%ชวยเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
ให%นํามาตรา ๑๐ มาใช%บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารกองทุน รับผิดชอบในการบริหารกองทุน
ให%เป-นไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๑๖ และมีหน%าที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

๘
(๑) พิจารณาอนุมัติการสงเสริม สนับสนุน หรือสงเคราะหตามมาตรา ๑๘
โดยไมกอให%เกิดการขัดกันแหงผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนป.
กําหนด
(๒) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน และการจัดการ
กองทุนตามระเบียบที่ กนป. กําหนด
(๓) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบวาด%วยการเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน
และทรัพยสินของกองทุนที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๒) และการดําเนินการอื่นที่จําเป-น
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได%รับการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
หรือสงเคราะหจากกองทุน
(๕) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ กนป. และคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร%อยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปQบัญชี และเปWดเผยรายงานดังกลาวให%ประชาชนทราบ
เป-นการทั่วไป
(๖) ปฏิบัติหน%าที่ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่ กนป. กําหนดเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุน
(๗) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปQของกองทุนเสนอ กนป. เพื่อพิจารณา
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติหน%าที่อื่นที่จําเป-นเพื่อให%บรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๒๑ เงินกองทุนให%นําฝากกระทรวงการคลัง ในกรณีที่มีความจําเป-นหรือ
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานอาจนําฝากธนาคารที่เป-นรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด โดยได%รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒ ให%สํานักงานวางและรักษาไว%ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให%สามารถ
จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนได%อยางถูกต%อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มาตรา ๒๓ ให%สํานักงานจัดทํารายงานการเงินของกองทุนสงผู%สอบบัญชีภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปQบัญชี
ปQบัญชีของกองทุนให%เป-นไปตามปQงบประมาณ
มาตรา ๒๔ ให%สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินให%ความเห็นชอบเป-นผู%สอบบัญชีของกองทุน และให%ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปQบัญชี
ให%ผู%สอบบัญชีของกองทุนทํารายงานการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายในหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแตวันสิ้นปQบัญชี
ให%คณะกรรมการบริหารกองทุนนําสงรายงานการเงินพร%อมด%วยรายงานการสอบ
บัญชีของผู%สอบบัญชีตอกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได%รับรายงานจากผู%สอบบัญชี

๙
หมวด ๓
การสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการประกอบกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน
มาตรา ๒๕ ให% กนป. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันและองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่สอดคล%องกับ
แผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน
และไมซ้ําซ%อนกับการชวยเหลือที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไว%แล%ว
การสงเสริมและสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข%องหรือโดยใช%เงินกองทุน
ต%องเป-นไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
การชวยเหลือตามหมวดนี้ ไมถือเป-นการชวยเหลือตามกฎหมายเฉพาะตามที่กําหนด
ไว%ในกฎหมายวาด%วยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เฉพาะในสวนที่ไมซ้ําซ%อนกัน
มาตรา ๒๖ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให%ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตอสํานักงาน ตามระเบียบที่
กนป. กําหนด
มาตรา ๒๗ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ที่ขึ้นทะเบียนแล%วตามมาตรา ๒๖ หากประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกทดแทน
และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข%องกับปาลมน้ํามันตามพระราชบัญญัตินี้ ให%ยื่นคําขอที่สํานักงานตาม
แบบและวิธีการที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๒๘ เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ที่ประสงคจะขอรับการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือในด%านวิชาการ การตลาด ให%ยื่นคําขอ
ตอสํานักงานตามแบบและวิธีการที่ กนป. กําหนด
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการกํากับคุณภาพปาลมน้ํามันและการซื้อขายปาลม
น้ํามันอยางเป-นธรรม ให%รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ กนป. มีอํานาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหน%าที่ของผู%ประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน เชน จัดให%มีเครื่องชั่งตวงวัด
สําหรับชั่งน้ําหนักทะลายปาลมน้ํามันหรือผลปาลมน้ํามันที่มีความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวงวัด
ตามกฎหมายวาด%วยมาตราชั่งตวงวัด ให%ปWดปUายแสดงราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันทั้งทะลายตามอัตราน้ํามัน
หรือให%แจ%งปริมาณการซื้อขาย การจัดเก็บ สถานที่เก็บ ต%นทุน และคาใช%จาย
(๒) กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และเงื่อนไขให%ต%องปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อ
ผลปาลมน้ํามัน

๑๐
หมวด ๔
พนักงานเจ%าหน%าที่
มาตรา ๓๐ ในปฏิบัติการให%เป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให%พนักงานเจ%าหน%าที่
มีหน%าที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เข%าไปในสถานประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน หรือสถานที่ทํางาน ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบให%เป-นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค%นและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือพยานหลักฐานอื่น
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําผลปาลมน้ํามันหรือผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันไปเป-นตัวอยางในปริมาณ
เทาที่จําเป-นไปเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะหโดยไมต%องชําระราคาสินค%านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให%ถ%อยคําหรือให%สงคําชี้แจง
เอกสาร ข%อมูล หรือวัตถุใดที่จําเป-นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ%าหน%าที่หรือเพื่อ
การดําเนินคดี
(๔) ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป-น
พยานหลักฐาน
มาตรา ๓๑ พนักงานเจ%าหน%าที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีหน%าที่และอํานาจ
ตามที่ได%กําหนดไว%ในมาตรา ๓๐ ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะต%องได%รับอนุมัติจากบุคคลใด
กอนดําเนินการ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน%าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ%าหน%าที่แตละตําแหนง
หรือแตละระดับให%เป-นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน%าที่ให%ทําเอกสาร
มอบหมายไว%ประจําตัวพนักงานเจ%าหน%าที่ผู%ได%รับมอบหมายนั้น เพื่อแสดงตอบุคคลที่เกี่ยวข%อง
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน%าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให%พนักงานเจ%าหน%าที่แสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวข%อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ%าหน%าที่ ให%เป-นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน%าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให%กรรมการนโยบาย
ปาลมน้ํามันแหงชาติ อนุกรรมการ และพนักงานเจ%าหน%าที่เป-นเจ%าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔ ผู%ใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจ%าหน%าที่
ซึ่งปฏิบัติหน%าที่ตามมาตรา ๓๐ ต%องระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑
หมวด ๕
โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๕ ผู%ประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามันผู%ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๑) ต%องชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีก
ในอัตราไมเกินหนึ่งพันบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝYาฝZนอยู
มาตรา ๓๖ ผู%ประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามันผู%ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๒) ต%องชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู%กระทําความผิดซึ่งต%องรับโทษปรับทางปกครอง
เป-นนิติบุคคล ถ%าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู%จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาว
มีหน%าที่ต%องสั่งการหรือกระทําการและละเว%นไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเป-นเหตุให%นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู%นั้นต%องรับโทษตามที่บัญญัติไว%สําหรับความผิดนั้น ๆ ด%วย
มาตรา ๓๘ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให%สํานักงาน
เป-นผู%พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนป. กําหนด
โดยคํานึงถึงความร%ายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
ในกรณีที่ผู%ถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ให%นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาด%วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช%บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไมมีเจ%าหน%าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแตไมสามารถ
ดําเนินการบังคับทางปกครองได% ให%สํานักงานมีอํานาจฟUองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ
ในการนี้ ถ%าศาลปกครองเห็นวาคําสั่งให%ชําระคาปรับนั้นชอบด%วยกฎหมาย ให%ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา และบังคับให%มีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได%
มาตรา ๓๙ ให%สํานักงานนําสงคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
เข%ากองทุนโดยเร็วเมื่อพ%นระยะเวลาฟUองคดีหรือเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แล%วแตกรณี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ให%กรรมการผู%ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด%วยคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช%บังคับ ปฏิบัติหน%าที่กรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๕ (๔) และ (๕) ทั้งนี้ ต%องไมเกินเก%าสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช%บังคับ

๑๒
มาตรา ๔๑ ให% กนป. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามันและองคกรเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันตามมาตรา ๒๕ ให%แล%วเสร็จภายใน
หนึ่งร%อยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช%บังคับ หากไมสามารถดําเนินการได% ให% กนป.
รายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได%ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู%รับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

