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คำชี้แจงกำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย (Checklist 10 ประกำร)
พระรำชบัญญัติปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ม พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่

 แก้ไข/ปรับปรุง

 ยกเลิก

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้เสนอ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจคืออะไร
เพื่อพัฒ นาปาล์ มน ามันและน ามันปาล์ มของประเทศให้มีศักยภาพการผลิ ต การแปรรูป มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยมีกองทุนที่จัดตังขึนเป็นกลไกในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตมีเสถียรภาพ
1.2 ควำมจำเป็นทีต่ ้องทำภำรกิจ
อุ ตสาหกรรมปาล์ มน ามั น และน ามั นปาล์ มของไทยมี ศั กยภาพการผลิ ตต่ าเช่ น ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง
(เกษตรกรมี ผ ลผลิ ตต่อไร่ ต่า และเปอร์ เซ็น ต์นามันต่าและโรงงานสกัดนามันปาล์ มผลิ ตนามันปาล์ มดิบได้
เปอร์เซ็นต์นามันต่า) และประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานต่า (ใช้กาลังการผลิตเพียงร้อยละ 30 - 40 ของ
ทังหมด) เป็นต้น ทาให้อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มสูญเสียรายได้ไปในระบบอย่างน่าเสียดาย ซึ่ง
เปอร์เซ็นต์นามันปาล์มที่หายไป 1 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 600 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้เกษตรกรต่า
กว่ า ที่ ค วรจะเป็ น ราคาน ามั น ปาล์ ม ดิ บ สู ง กว่ า ตลาดต่ า งประเทศ ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ และผู้ บ ริ โ ภค
ภายในประเทศต้องรับภาระ รวมทังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระดับสูง ดังนัน จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปาล์มนามันและนามันปาล์มของประเทศอย่างเร่งด่วน
1.3 กำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทำงเลือก มีทำงเลือกอะไรบ้ำง แต่ละทำงเลือกมีข้อดี
ข้อเสียอย่ำงไร
มีทางเลือกเดียว คือ ใช้พระราชบัญญัติซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ ที่มี
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรั ฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็ น เลขานุ การ โดยมี ส านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการและมีกองทุนปาล์ มนามันและนามันปาล์มดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานนโยบายของ
คณะกรรมการ โดยเงินกองทุนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ปาล์มนามัน และอาจแต่งตังคณะอนุกรรมการ บริหารจั ดการ และแก้ไขปัญหาปาล์มนามันและนามันปาล์ม
อย่างเป็นระบบครบวงจร
โดยที่ปัจจุบัน มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเลขานุการ แต่การดาเนินงานยัง
ขาดกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานการกากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มการ
ดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ทาให้ระบบข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ทันเหตุการณ์ ที่จะใช้ในการกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหรือนโยบายต่างๆ ส่งผลให้การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาปาล์มนามันและนามันปาล์ม ขาดความต่อเนื่องของแผนงานและงบประมาณ
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1.4 มำตรกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจคืออะไร
1) คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ มีผู้แทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
และนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ ซึ่งจะทาหน้าที่ เสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ ตลอดจน
กากับ ดูแล รับผิดชอบ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ อย่างมีส่วนร่วมและ
เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนในแต่ละห่วงโช่อุปทาน
2) มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการเงินสาหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต การแปรรูป
การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์มนามัน นามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ปาล์มนามัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมนามันปาล์มส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มนามัน โดยการให้ทุนสงเคราะห์ในการปลูกทดแทนสวนปาล์มนามันและ
พืชทดแทนอืน่ การส่งเสริมการดาเนินการลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การทาประกันภัยความเสี่ยง
รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรในลักษณะของสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนามัน
3) การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่กาหนดไว้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียว
มีเงินกองทุนสนับสนุนทาให้ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเป็นภาระของรัฐ
1.5 ภำรกิจนั้นจะแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
การพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล์ มน ามันและนามันปาล์ มทังระบบให้มีศักยภาพในการผลิ ตการแปรรูป
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จาเป็นต้องมีความเป็นส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและมีระเบียบ ข้อบังคับให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ ซึ่ง ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์ม กาหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติทปี่ ระกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
ปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ ทาหน้าที่เสนอแนวทางการพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
ต้องขึนทะเบียนและร่วมจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมทังมีบทลงโทษ หากมีการ
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจคืออะไร ตัวชี้วัดควำมสัมฤทธิ์ของกฎหมำยมีอย่ำงไร
ศักยภาพการผลิต การแปรรูป ปาล์มนามันและนามันปาล์มของประเทศเพิ่มขึน บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ปาล์มนามันและมีปริมาณนามันปาล์มเพียงพอและต้นทุนต่าสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พลังงาน
ทดแทน
1.7 กำรทำภำรกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและควำมผูกพันตำมหนังสือสัญญำที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่ำงประเทศหรื อองค์กำรกำรค้ำในเรื่ องใด กำรดำเนินกำรดั งกล่ำวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภำระแก่
ประเทศไทยหรือไม่อย่ำงไร
-
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2. ผู้ทำภำรกิจ
ตามร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามัน
แห่งชาติ มีบทบาทภารกิจในลักษณะที่ทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลนโยบายสินค้าปาล์มนามัน (Regulator) ของ
ประเทศ ซึ่งในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นจานวน
มาก รัฐจึงต้องเป็นผู้ทาภารกิจ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ สามารถรักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยภารกิจตามพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์ม
จะมีการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจตามอานาจหน้าที่ ของ
หน่วยงาน
3. ควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
3.1 กำรจัดทำภำรกิจนั้นมีควำมสอดคล้องกับเรื่องใด อย่ำงไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพืนฐาน (Function)) ในเรื่อง .....
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง .......
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง .....
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง .......
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง การขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(กขป. คณะที่ 5) ด้านการเกษตร
3.2 กำรทำภำรกิจนั้นสำมำรถใช้มำตรกำรทำงบริหำรโดยไม่ต้องออกกฎหมำยได้หรือไม่
ถ้ำใช้มำตรกำรทำงบริหำรจะมีอุปสรรคอย่ำงไร
รัฐมีความจาเป็นในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และให้อุตสาหกรรมปาล์มนามัน
และนามันปาล์มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการกากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ที่ผ่านมา ไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและไปในทิศทางเดียวกัน
3.3 ในกำรทำภำรกิจนัน้ เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรำกฎหมำยในขณะนี้
การยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2555
โดยท าการศึกษาอุตสาหกรรมปาล์ มน ามันของประเทศและเทียบเคียงกับ ประเทศผู้ ผ ลิ ตรายใหญ่ ได้แ ก่
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตลอดจนศึกษาพระราชบัญญัติสินค้าเกษตรที่มีอยู่ เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการ
จั ด การสิ น ค้ า เกษตรที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และก าหนดกลไกการบริ ห ารจั ด การที่ ค วรจะเป็ น ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปาล์มนามัน จากนันมีคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ดาเนิน การยกร่างพระราชบัญญัติปาล์ม
นามันและนามันปาล์ม และดาเนินการรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสามารถดาเนินการและปฏิบัติได้จริง
3.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย
(ก) กำรใช้บังคับกฎหมำย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากกฎหมายจะใช้บังคับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมกัน
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป เนื่องจาก .....
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก ....
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(ข) ระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก .......
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทั่วประเทศได้รับรู้โดยทั่วกันและมีระยะเวลาเตรียมการเพื่อให้เข้ามามี
ส่ว นร่ ว มในระบบอุตสาหกรรม และมีร ะยะเวลาการเตรียมการของกลไกการดาเนินงาน คือ การแต่งตัง
คณะกรรมการ หน่วยงานขึนมากากับ ดูแล ทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
 ควรกาหนดระยะเวลาการสินสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด .....
3.5 เหตุใดไม่สมควรตรำเป็นกฎหมำยในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น.....
กฎหมายฉบับนีใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
3.6 ลักษณะกำรใช้บังคับ
 ควบคุม  ระบบกากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)  ส่งเสริม  ระบบผสม
3.7 กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย
3.7.1 เพรำะเหตุใดจึงกำหนดให้ใช้ระบบอนุญำต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นกำรควบคุม
เพื่อให้ มีร ะบบการกากับ ดูแล ติดตาม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงทางการค้า เช่น การอนุญาตให้นาเข้าพันธุ์ นามันปาล์ม เป็นต้น
3.7.2 มีกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตหรือไม่ ถ้ำมี มีควำมจำเป็นอย่ำงไร คุ้มค่ำต่อภำระที่
เกิดแก่ประชำชนอย่ำงไร
ไม่มี
3.7.3 มีหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจในกำรอนุญำตหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มี
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลำที่แน่นอนในกำรอนุญำตหรือไม่
คณะกรรมการจะเป็น ผู้กาหนด ซึ่งการอนุญาตในแต่ล ะกรณีจะเป็นไปเพื่อจัดระเบียบและ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เช่นในกรณีการนาเข้านามันปาล์มจะต้องอนุญาตการ
นาเข้าตามพันธกรณีของปีถัดไปก่อนสินปีปัจจุบัน
3.7.5 มีกำรเปิดโอกำสให้อุทธรณ์กำรปฏิเสธคำขอ กำรให้ยื่นคำขอใหม่ หรือไม่ อย่ำงไร
คณะกรรมการจะเป็นผู้กาหนด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายอื่นในเรื่องดังกล่าว
3.7.6 มีกำรต่ออำยุกำรอนุญำตหรือไม่มีกำรตรวจสอบก่อนกำรต่อใบอนุญำตหรือไม่
มีการต่ออายุการอนุญาต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบก่อนอนุญาตครังถัดไป
3.8 กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
3.8.1 กฎหมำยที่จะตรำขึ้นมีกำรใช้คณะกรรมกำร หรือไม่ มีควำมจำเป็นอย่ำงไร
มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลนโยบายสินค้า
ปาล์มนามันและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
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3.8.2 คณะกรรมกำรที่กำหนดขึ้นมีอำนำจซ้ำซ้อนกับคณะกรรมกำรอื่นหรือไม่
หำกมีควำมซ้ำซ้อน จะดำเนินกำรอย่ำงไรกับคณะกรรมกำรอื่นนั้น
ไม่ซาซ้อน
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือนำยกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือไม่
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามัน แห่งชาติประกอบด้วย
ผู้ แทนภาครั ฐ คื อ ปลั ดกระทรวงต่ างๆที่ เกี่ย วข้อ ง ได้แก่ ก ระทรวงการคลั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุต สาหกรรมปาล์ มน ามั นและน ามั นปาล์ มทั งระบบ ได้ แก่ ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน โดยคานึงถึงความหลากหลายและประสบการณ์ประกอบ ดังนันจึงอาจมีผุ้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เหตุใดจึงต้องกำหนดให้บุคคลดังกล่ำวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
เนื่องจากห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหลายภาคส่ ว น จ าเป็ น ต้ องอาศั ยผู้ มีค วามรู้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ขันสู ง ในการ
ดาเนินการ การกากับ ดูแล ในภาพรวมและให้เกิดการสั่งการที่ครอบคลุมและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิด
กลไกการทางานที่สอดรับกันทังระบบ
3.9 มีกรอบหรือแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่หรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มี
3.10 ประเภทของโทษที่กำหนด
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง

 ระบบผสม

3.11 กำรกำหนดโทษทำงอำญำจะทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยสัมฤทธิ์ผล เพรำะเหตุใด ...
ด้วยอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและ
นามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์มนามัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มนามัน
ผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะชา ผู้ประกอบการรับจ้างเหมาตัดผลปาล์มนามัน ผู้ประกอบการลานเททะลาย
ปาล์ ม น ามัน ผู้ ประกอบการโรงงานสกัดน ามันปาล์ ม ผู้ ประกอบการโรงงานกลั่ นนามันปาล์ ม ผู้ ประกอบการ
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ผู้ประกอบการโรงงานผลิตโอลิโอเคมี ผู้ประกอบการค้านามันปาล์ม และผู้ประกอบการ
แบ่ งบรรจุ น ามัน ปาล์ มบริ สุ ทธิ์ ) เป็ น จ านวนมากและกระจายอยู่ ทั่ว ประเทศซึ่งหากผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ยวข้ องใน
อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม ส่วนใดส่วนหนึ่งกระทาผิด ก็จะกระทบและ/หรือส่งผลด้านลบที่
ต่อเนื่องรุนแรงต่อภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐจึงต้องเข้าควบคุมและ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดการกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและ
นามันปาล์มเกรงกลัวต่อบทลงโทษ และจะไม่กระทาผิด
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3.12 ควำมผิดที่กำหนดให้เป็นโทษทำงอำญำเป็นควำมผิดที่มีควำมร้ำยแรงอย่ำงไร
บทกาหนดโทษ ในร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์ม ส่วนใหญ่กาหนดเป็นโทษทาง
อาญา เนื่องจากการกระทาผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใดส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม
จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม ทังระบบ ทังทางตรงและ
ทางอ้อม และในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ปาล์มนามันและนามันปาล์มซึ่ง
เป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละจะท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ เป็ น มู ล ค่ า สู ง
ตัวอย่างเช่น
มาตรา 33 กาหนดให้ผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะชาต้องแสดงหลักฐานที่มาของพันธุ์ปาล์มนามัน
สาหรับปลูกหรือกระบวนการผลิตพันธุ์ปาล์มนามันสาหรับปลูกหากผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะชามีการแจ้ง
ข้อมูลเป็นเท็จ โดยนาพันธุ์ปลอม หรือพันธุ์ไม่ตรงกับที่ แจ้งไว้มาขาย จะกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์ม
นามันเมื่อนาไปปลูกกว่าจะทราบว่าต้นพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้ให้ผลผลิตตามที่โฆษณาไว้ก็ต้องใช้เวลามากกว่า 4 ปี และ
เสียค่าดูแลรักษาจานวนมาก (เงินลงทุนการปลูกปาล์มนามันช่วงปีที่ 1-3 ประมาณ 16,700 บาทต่อไร่) และ
เป็นสาเหตุให้อัตราสกัดนามันต่า ส่งผลต่ออุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ เพราะอัตราสกัด
นามันทีล่ ดลง 1 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่าถึง 600 ล้านบาท และหากต้องเปลี่ยนต้นพันธุ์ดีใหม่ เกษตรกรต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการตัดต้นและปลูกใหม่ ใช้เวลาเพิ่มขึน ทาให้สูญเสียรายได้ในช่วงเวลากว่า 8 ปี
4. ควำมซ้ำซ้อนของกฎหมำย
ไม่มี
5. ผลกระทบและควำมคุ้มค่ำ
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนันโดยตรง
 ผู้ที่อยู่ในพืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์ ม น ามั น สถาบั น เกษตรกรชาวสวนปาล์ ม น ามั น ผู้ ป ระกอบการโรงเรือ นเพาะช า
ผู้ประกอบการรับจ้างเหมาตัดผลปาล์มนามัน ผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มนามัน ผู้ประกอบการโรงงาน
สกัดนามันปาล์ม ผู้ประกอบการโรงงานกลั่นนามันปาล์ม ผู้ประกอบการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ผู้ประกอบการ
โรงงานผลิตโอลิโอเคมี ผู้ประกอบการค้านามันปาล์ม และผู้ประกอบการแบ่งบรรจุนามันปาล์มบริสุทธิ์ ต้องมา
ขึนทะเบียน รายงานข้อมูลการผลิต การค้า และปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ฯ กาหนดรวมทังหน่วยงานราชการที่มี
อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่ำว
เชิงบวก เมื่ออุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มมีศักยภาพการผลิต การแปรรูป และมีความ
ต้องการใช้เพิ่มมากขึนแล้วนัน จะทาให้
(1) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน มีต้นทุนการผลิตลดลง ลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติทางธรรมชาติ มี
รายได้เพิ่มขึนและมีความมั่นคงในอาชีพ
(2) ราคานามันปาล์มอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ ไม่สร้างภาระต่อประชาชน และสามารถ
แข่งขันกับตลาดโลกได้ สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานทดแทนในประเทศ
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(3) สร้างรายได้ของประเทศเพิ่มขึน จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศและมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
ส่งผลให้อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุ ปทานมีเสถียรภาพ เกิด
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เชิงลบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ข้างต้นต้องมาขึนทะเบียนและปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ฯ กาหนด และมีการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกอบการ
โรงงานสกัดนามันปาล์ม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างต้นทางและกลางทางของอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
5.3 สิทธิและเสรีภำพของบุคคลในเรื่องใดบ้ำงที่ต้องถูกจำกัด กำรจำกัดนั้นเป็นกำรจำกัดเท่ำที่จำเป็น
หรือไม่ อย่ำงไร
เรื่องการขึนทะเบียนและแจ้งข้อมูลผลการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็น เพื่อให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนในการบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
5.4 ประโยชน์ที่ประชำชนและสังคมจะได้รับ
1) เกษตรกรมีศักยภาพการผลิตที่ดีขึน ทาให้มีรายได้เพิ่มขึนและยกระดับความเป็นอยู่
2) ประชาชนมีนามันปาล์มบริโภคอย่างเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม
3) ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตนามันปาล์มและมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์โอเลอีน ที่สามารถแข่งขันได้
4) การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมปาล์มนามันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
6. ควำมพร้อมของรัฐ
6.1 ควำมพร้อมของรัฐ
(ก) กำลังคนที่คำดว่ำต้องใช้
บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจัดจ้างพนักงานเท่าที่จาเป็น จานวน 30 คน
(ข) คุณวุฒิและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่จำเป็นต้องมี
มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย
(ค) งบประมำณที่คำดว่ำต้องใช้ในระยะห้ำปีแรกของกำรบังคับใช้กฎหมำย
ขอรั บการสนับสนุน เงิน งบประมาณจากภาครัฐ เป็นเงินประเดิม 1,000 ล้านบาท และเงิน
งบประมาณประจาปี ปีละ 10 ล้านบาท และมีรายได้กองทุน เป็นเงินซึ่งเรียกเก็บการผลิตนามันปาล์มจาก
โรงสกัดนามันปาล์ม ประมาณการ 5 ปีแรก (ปี 2561-2564) จัดเก็บได้ 1,780 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมี
รายจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุนจานวน 110 ล้านบาท และรายจ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการปลูก
ทดแทน/ปลูกใหม่ จานวน 2,550 ล้านบาท
6.2 ในกรณีที่เป็นร่ำงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรืออัตรำกำลัง มีควำมเห็นของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดอัตรำกำลังและงบประมำณหรือไม่ อย่ำงไร
-
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6.3 วิธีกำรที่จะให้ผู้อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยมีควำมเข้ำใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้ ที่จะต้องถูกกฎหมายบังคับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าผู้ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจะต้อง
ปฏิบัติอะไรบ้าง โดยชีแจงขันตอน วิธีการ และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทังประโยชน์และ
บทลงโทษที่จะเกิดจากปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
 การเข้าถึงข้อมูล ของประชาชนผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ และบุคลากร ที่จะเป็นผู้ ให้บริการหรือ
อานวยความสะดวก
7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบและผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
7.1 มีหน่วยงำนอื่นใดที่ปฏิบัติภำรกิจซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
กับหน่วยงำนนั้นอย่ำงไร
ไม่มี
7.2 มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร
ตามมาตรา 5 ให้รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุมส่งเสริมและติดตามดูแล
การดาเนินงานของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จะทาให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มเป็นไป
อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
7.3 มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร
มี ดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ
7.4 ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ได้แก่
กำรกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่ำวเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเนื่องจำก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง เนื่องจากอุตสาหกรรม
ปาล์มนามัน มีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐและกฎหมายที่บังคับใช้ของหน่วยงานเหล่านัน
8. วิธีกำรทำงำนและกำรตรวจสอบ
8.1 ระบบกำรทำงำนทีก่ ำหนดสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขันตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
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8.2 กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมำยมีกำรกำหนดขั้นตอนกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่องใดบ้ำงแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลำดำเนินกำรเท่ำใด
ไม่มี
8.2.2 หำกมีกำรใช้ดุลพินิจ กำรใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติธรรม
อย่ำงไร
ไม่มี
8.3 มีระบบกำรตรวจสอบและคำนอำนำจอย่ำงไรบ้ำง
8.3.1 มีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในหรือไม่ อย่ำงไร
ในพระราชบั ญ ญัติป าล์ มน ามัน และนามันปาล์ มได้กาหนดวิธี การทางาน การกากั บ ดูแ ล
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ และการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการ
บริหารจัดการ จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งการที่ให้คณะรัฐมนตรีผู้พิจารณานัน
เป็นระบบการตรวจสอบและคานอานาจอีกชันหนึ่ง และกองทุนปาล์มนามันและนามันปาล์ม มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเป็นผู้กากับดูแล การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนซึ่ง ในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ หารกองทุน จะมี ผู้แทนกระทรวงการคลั ง ผู้แทนสานักงบประมาณ และผู้แ ทนสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
และก่อ ให้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ รั ฐ ได้ ซึ่ง การด าเนิน งานภายใต้รู ปแบบคณะกรรมการได้ว างแนวทางการ
ดาเนินการงานให้คานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อให้อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม เกิดความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.3.2 มีกระบวนกำรร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอกหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มีการกาหนดไว้ แต่บุคคลสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เช่น ป.ป.ช.
ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
9. กำรจัดทำกฎหมำยลำดับรอง
9.1 ได้จัดทำแผนในกำรจัดทำกฎหมำยลำดับรอง กรอบระยะเวลำ ตลอดจนกรอบสำระสำคัญของ
กฎหมำยลำดับรองนั้น หรือไม่ ได้ยกร่ำงกฎหมำยลำดับรองนั้น หรือไม่
จัดทาแผนการจัดทากฎหมายรองและกรอบสาระสาคัญแล้ว ดังนี
แผนจัดทำกฎหมำยลำดับรอง
ชื่อ
มาตรา 6
ระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มนามันแห่งชาติว่าด้วยการ
สรรหากรรมการผู้แทนและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปสำระสำคัญ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คุณสมบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ
การสรรหากรรมการผู้แทน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปาล์มนามันและนามันปาล์ม และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลำ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ
ร่วมกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คุณสมบัติ หลัง พ.ร.บ.ปาล์มนามัน
และนามันปาล์มมีผลบังคับใช้
(มาตรา 58)
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ชื่อ

สรุปสำระสำคัญ
มาตรา 54
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
คุณสมบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ
ปาล์มนามันแห่งชาติว่าด้วยการขึน การขึนทะเบียนผู้ประกอบการ
ทะเบียนผู้ประกอบการใน
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์ม
อุตสาหกรรมปาล์มนามันและ
นามันและนามันปาล์มตังแต่
นามันปาล์ม
เกษตรกรชาวสวนปาล์มนามัน
จนถึงผู้ประกอบการค้านามัน
ปาล์มและผู้ประกอบการแบ่งบรรจุ
นามันปาล์ม
มาตรา 18
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
เงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุน
ปาล์มนามันแห่งชาติว่าด้วยการ
จัดสรร การใช้จ่ายเงินกองทุน
มาตรา 17 (3)
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
ระยะเวลาราคาอ้างอิงและอัตรา
ปาล์มนามันแห่งชาติ เรื่องการเรียก เรียกเก็บ
เก็บเงินสมทบส่งเข้ากองทุน
มาตรา 18 (3) และ มาตรา 27
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
ระยะเวลา และอัตราการสนับสนุน
ปาล์มนามันแห่งชาติ เรื่อง การ
การปลูกปาล์มนามันและพืชอื่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ทดแทนปาล์มนามันในพืนที่เดิม
ทดแทนปาล์มนามัน
มาตรา 18 (3) และมาตรา 27
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
สนับสนุนการปลูกปาล์มนามันใน
ปาล์มนามันแห่งชาติ เรื่อง การ
พืนที่ใหม่
ส่งเสริมปลูกปาล์มนามันในพืนที่
ใหม่ จะได้รับการส่งเสริมตาม
หลักเกณฑ์
มาตรา 18 (1) (2) (4) (5)
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือแก่
ปาล์มนามันแห่งชาติ เรื่องการให้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม สถาบัน
ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ
เกษตรกรและผู้ประกอบการปาล์มฯ
การตลาดและอื่นๆ
มาตรา 34
กาหนดวิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการ
ระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
เก็บเกี่ยวปาล์มนามัน
ปาล์มนามันแห่งชาติว่าด้วยการเก็บ
เกี่ยวปาล์มนามัน

ระยะเวลำ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มนามันแห่งชาติ (กนป.) ร่วม
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ
หลัง พ.ร.บ.ปาล์มนามันและนามัน
ปาล์มมีผลบังคับใช้ (มาตรา 54)

ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 120
วันหลังจากมีการจัดตัง
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 120
วันหลังจากมีการจัดตัง
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 200
วันหลังจากมีการจัดตัง
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 200
วันหลังจากมีการจัดตัง

ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 200
วันหลังจากมีการจัดตัง
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 240
วันหลังจากมีการจัดตัง

11
ชื่อ
มาตรา 21 (2)
ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนว่าด้วยการเก็บ การใช้จ่าย
เงินกองทุน
หมวด 5
ประกาศคณะกรรมการ นโยบาย
ปาล์มนามันแห่งชาติ เรื่อง ระบบ
การรายงาน

สรุปสำระสำคัญ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลาการรายงานปริมาณการ
ผลิต ปริมาณการจาหน่าย การ
ส่งออก การนาเข้าและการจัดส่ง
รายงาน

ระยะเวลำ
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 240
วันหลังจากมีการจัดตัง เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม กนป. ชุดใหม่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน 240
วันหลังจากมีการจัดตัง

9.2 มีกรอบในกำรตรำอนุบัญญัติเพื่อป้องกันกำรขยำยอำนำจหน้ำที่ของรัฐหรือเพิ่มภำระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่ำงไร
ไม่มี เนื่องจากพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มได้กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายปาล์ม
นามันแห่งชาติเป็นผู้กากับ ดูแล การดาเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ให้เป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มี
เสถียรภาพและเกิดความยั่งยืน และกาหนดให้ ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการดาเนินงานต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มกาหนด ซึ่งในการดาเนินงาน
ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการ จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบตลอด
ห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้แทน ดังนัน การตราอนุบัญญัติใดก็ตามจะมีการตรวจสอบและการคานอานาจกันเอง
ภายในคณะกรรมการ จึงเป็นกรอบที่จะป้องกันมิให้มีการตราอนุบัญญัติที่เป็นการขยายอานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกินสมควร
10. กำรรับฟังควำมคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น

 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออำจได้รับผลกระทบที่รับฟังควำมคิดเห็น
หน่วยงำนภำครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ ................
ภำคประชำชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคม
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน

