1
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบราง
พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
พ.ศ. ....
---------------------------------------------หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
เหตุผล
โดยที่ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีความสําคัญดานความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน รวมทั้งเปนพืชที่อาจ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม จึงจําเปนที่จะตองจัดระเบียบปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม เพื่อการ
พัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของประเทศใหมีศักยภาพการผลิต และการแขงขันภายใตกรอบการคาเสรี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันและ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบของหวงโซอุปทานซึ่งตองมีการกํากับดูแลตั้งแตการผลิต
ระดับตนน้ําจนถึงการใชน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน และการใชพลังงานทดแทนในระดับปลายน้ํา
ดวยเหตุที่มีหนวยงานภาครัฐหลากหลายหนวยงานทําหนาที่ กํากับ ดูแล รับผิดชอบ การบริหารจัดการระบบ
อุต สาหกรรมปาล ม น้ํ ามั น ขณะเดี ย วกั น การผลิ ต ปาล มน้ํ ามัน ในประเทศมี การขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งและ
กอให เกิดอุต สาหกรรมปาล มน้ํ ามัน และน้ํ ามัน ปาล มของประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ลั ก ษณะการผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั น ของประเทศไทยมี ก ารอนุ รั ก ษ ก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม ประกอบกับยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ ไดกําหนดแผน
ปฏิรูปปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบดาน ทั้งดานการเกษตร ดานการพาณิชย ดานพลังงาน
ดานนวัตกรรมซึ่งจําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมเปนองครวมมีการรักษาเสถียรภาพและสราง
ความเปนธรรมแกทุกภาคสวนสําหรับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมตั้งแตเกษตรกรชาวสวนปาลม
ผูประกอบกิจการน้ํามันปาลมและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากน้ํามันปาลม และประชาชนผูบริโภค จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับหลังรับฟงความเห็น
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ราง
พระราชบัญญัติ
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
พ.ศ. ....
_________________
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โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ เ กี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง
มาตรา 26 ประกอบกับ มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 40 ของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผ ลและความจําเปนในการจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบั ญญัตินี้ เพื่อรักษา
ประโยชน และพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล มน้ํ ามั นและน้ํ ามั น ปาล มของประเทศ ซึ่ง การตราพระราชบั ญญัติ นี้
สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ห ใช บั ง คั บ เมื่อ พน กํ าหนด 90 วั น นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และประกาศอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ปาลมน้ํามัน” หมายความวา ปาลมน้ํามันในสกุล Elaeis sp. และจากการผสมขามพันธุระหวาง
Elaeisguineensis Jacq. และ Elaeisoleifera รวมถึงปาลมน้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยี
การปรับปรุงพันธุดวยวิธีการอื่นๆ
“พันธุปาลมน้ํามันสําหรับปลูก” หมายความวา เมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน ตนกลาพันธุปาลมน้ํามัน และ
ตนพันธุปาลมน้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือจากเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุดวยวิธีการอื่นๆ รวมทั้ง
พันธุปาลมน้ํามันนําเขา ที่ผานการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
“ผลปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผลิตผลปาลมน้ํามันที่อยูในรูปทะลายปาลมน้ํามันและลูกรวง
“ทะลายปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผลปาลมน้ํามันตามมาตรฐานสินคาเกษตรที่กําหนดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
“น้ํามันปาลม” หมายความวา น้ํามันปาลมดิบที่ไดจากการสกัดหรือหีบจากผลปาลมน้ํามันสวนเปลือก
นอก น้ํามันปาลมดิบที่ไดจากการสกัดหรือหีบเมล็ดในปาลมน้ํามัน และหรือน้ํามันปาลมดิบที่ไดจากการสกัดหรือ
หีบทั้งผลปาลมน้ํามัน
ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับหลังรับฟงความเห็น
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“น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์” (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) หมายความวา น้ํามันปาลม
ทีผ่ านกระบวนการ ฟอกสี กําจัดกลิ่น และกลั่น รวมทั้งน้ํามันปาลมอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
“น้ํามันปาลมบริสุทธิ์” (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) หมายความวา น้ํามันปาลม
ทีผ่ านกระบวนการ ฟอกสี กําจัดกลิ่นกลั่น และแยกไข รวมทั้งน้ํามันปาลมอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
“ไบโอดีเซล” หมายความวา น้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลิตภัณฑปาลมน้ํามันที่ใชทดแทนน้ํามันดีเซล
“โอลิโอเคมี” หมายความวา ผลิตภัณฑเคมีอินทรียจากผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
“ผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน” หมายความวา ผลิตภัณฑใดๆ ที่ไดโดยตรงและโดยออมจากปาลมน้ํามันหรือ
น้ํามันปาลม โดยผานกรรมวิธีตางๆ หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางสวน และรวมถึง เมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน พันธุ
ปาลมน้ํามันสําหรับปลูก
“สวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา ที่ดินปลูกตนปาลมน้ํามันมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร และมีปาลมน้ํามัน
ไมนอยกวาสิบตนตอไร
“ผูประกอบการโรงเรือนเพาะชํา” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการผลิตพันธุปาลมน้ํามัน
สําหรับปลูก และผลิตเมล็ดพันธุจําหนาย ตองมีใบอนุญาตประกอบการคาและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
“เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา เจาของหรือผูเชาที่ดินทําสวนปาลมน้ํามัน ที่ไดขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
“สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน” หมายความวา สหกรณ กลุมเกษตรกร สมาคมที่เกี่ยวกับการ
ทําสวนปาลมน้ํามัน ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายและวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการทําสวนปาลมน้ํามัน
ตามพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของ
“ผูประกอบการรับจางเหมาตัดผลปาลมน้ํามัน” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับจางตัดผล
ปาลมน้ํามัน ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับจางตัดผลปาลมน้ํามัน
“ผูประกอบการลานเททะลายปาลมน้ํามัน” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและมี
ใบอนุ ญ าตประกอบการค า ทํ า หน า ที่ ซื้ อ และขาย ผลปาล ม น้ํ า มั น ตามคุ ณ ภาพ โดยมี ส ถานที่ รั บ ซื้ อ ตาม
มาตรฐานลานเททะลายปาลมน้ํามัน และสงจําหนายผลปาลมน้ํามันไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
“โรงงานสกัดน้ํามันปาลม” หมายความวา ผูประกอบการผลิตน้ํามันปาลมที่ใชวัตถุดิบจากผลปาลมน้ํามัน
ที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโรงงานตามกฎหมายและหมายความรวมถึงสถานที่ผลิตและจําหนายดวย
“โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม” หมายความวา ผูประกอบการผลิตน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ ที่ใชวัตถุดิบจากน้ํามันปาลมที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโรงงานตามกฎหมายและหมายความรวมถึงสถานที่
ผลิตและจําหนายดวย
“โรงงานผลิตไบโอดีเซล” หมายความวา ผูประกอบการผลิตไบโอดีเซล ที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
ตามกฎหมายและหมายความรวมถึงสถานที่ผลิตและจําหนายดวย
“โรงงานผลิตโอลิโอเคมี” หมายความวา ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑโอลิโอเคมีที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง
โรงงานตามกฎหมายและหมายความรวมถึงสถานที่ผลิตและจําหนายดวย
“ผูประกอบการคาน้ํามันปาลม” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และหรือรับฝากน้ํามันปาลม
“อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม” หมายความวา อุตสาหกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวของตั้งแตการผลิตผลปาลมน้ํามัน
การเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลปาลมน้ํามัน การแปรรูปน้ํามันปาลม น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ไบโอดีเซล โอลิโอเคมี
และผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
“เลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ” หมายความวา เลขาธิการสํ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการโดยตําแหนง
มาตรา ๕ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมสงเสริมและติดตามดูแล
การดําเนินงานของเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือใหรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
_________________
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ” เรียก
โดยยอวา “กนป.” ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลั ง งาน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม เป น
รองประธานกรรมการ
(3) กรรมการโดยตํ า แหน ง ได แ ก ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ประธานสภาหอการค า แห ง ประเทศไทย และประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(4) กรรมการผูแทนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสามคน
(5) กรรมการผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน จํานวนสองคน
(6) กรรมการผูแทนผูประกอบการโรงเรือนเพาะชํา จํานวนหนึ่งคน
(7) กรรมการผูแทนผูประกอบการรับจางเหมาตัดผลปาลมน้ํามัน จํานวนหนึ่งคน
(8) กรรมการผูแทนผูประกอบการลานเททะลายปาลมน้ํามัน จํานวนหนึ่งคน
(9) กรรมการผูแทนโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จํานวนสองคน
(10) กรรมการผูแทนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม จํานวนหนึ่งคน
(11) กรรมการผูแทนโรงงานผลิตไบโอดีเซล จํานวนหนึ่งคน
ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับหลังรับฟงความเห็น
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(12) กรรมการผูแทนโรงงานผลิตโอลิโอเคมี จํานวนหนึ่งคน
(13) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน จากผูมีความรูและประสบการณดานการตลาดสินคาอุปโภค
บริโภค ดานกฎหมาย ดานสาธารณสุข ดานผูผลิตและการคาปโตรเลียมหรือดานยานยนต และดานการใช
โอลิโอเคมีภัณฑ ซึ่งไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการ
ใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลม
น้ํ า มั น แห ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมการค า ภายใน อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน และ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลม
น้ํามันแหงชาติ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกหรือ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิไดมีการแต งตั้ งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไป จนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมนอยกวา 25 ป และไมเกิน 65 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง
(6) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ในกรณีกรรมการผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ตองเปนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
หรือเกษตรกรที่เปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่ไดรับเสนอชื่อจากสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามัน
มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) ใหมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได
มาตรา 10 นอกจากพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระ กรรมการตามมาตรา 9 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสียหายหรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถ
(6) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลวา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําการทุจริตในภาครัฐแลวแตกรณี
ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับหลังรับฟงความเห็น
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(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือลหุโทษ
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการซึ่งเหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได และคณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางไดเวนแต
วาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
และใหผูซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 12 ใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดการประชุมของคณะกรรมการ
ในการประชุ มคณะกรรมการ ต องมีกรรมการมาประชุมไมน อยกว ากึ่งหนึ่ งของจํ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจ
มาประชุมได ใหมอบรองประธานกรรมการทานใดทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
กรณีประธานกรรมการไมไดมอบหมายรองประธานกรรมการทานใดทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
กรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งหาทานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมโดยเสียงขางมาก
การวินิจฉัยชี้ ขาดโดยมติ ของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการทานหนึ่งใหมีเสีย งหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ในกรณีประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมอบรองประธานกรรมการทานใดทาน
หนึ่ งรักษาการแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งหาทานไมอาจปฏิบั ติ หน าที่ได ให
เลขาธิการเรียกประชุมเพื่อใหที่ประชุมเลือกกรรมการทานหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการโดย
เสียงขางมาก
มาตรา 14 คณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอนโยบาย ยุ ทธศาสตร ระยะสั้ น ระยะกลางและระยะยาว และแผนการบริ ห ารจั ด การ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ
(2) กํากับ ดูแล การบริหารจัดการ หรือการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมทั้งระบบ และทบทวนปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของหนวยงาน องคกร ภาครัฐ เอกชน ใหเปนไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร และการพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล มน้ํ ามัน และน้ํ ามัน ปาล มทั้งระบบตลอดหว งโซอุป ทาน ให มี
เสถียรภาพและเกิดความยั่งยืน
(4) ใหมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในดานมาตรฐาน
การขึ้นทะเบียน การผลิต การแปรรูปผลผลิต การรักษาเสถียรภาพราคา การนําเขา การสงออก การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับหลังรับฟงความเห็น
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หมวด 2
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
_________________
มาตรา 15 ใหมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ อยูในสังกัดสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานบริหารและดํ าเนินงาน ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ
(2) ศึกษา วิเคราะห ประมวล สรุปความเห็นประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและ
แผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เสนอตอคณะกรรมการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ดานระบบสารสนเทศ และระบบ
ขับเคลื่อน เพื่อใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนบริหารจัดการปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ทั้งระบบ
(4) ประชาสั มพัน ธและเผยแพร ขอมูลสารสนเทศของปาล มน้ํ ามัน และอุต สาหกรรมน้ํ ามัน ปาล ม
ทั้งระบบ รวมถึงองคความรูเกี่ยวกับการผลิต การใช การตลาด และการจําหนายปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ตลอดจนสภาวะการตลาดของปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด 3
กองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
_________________
มาตรา 16 ใหจัดตั้งกองทุนหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกวา “กองทุนปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ
ตลอดหวงโซอุปทานใหมีเสถียรภาพ เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
มาตรา 17 กองทุนประกอบดวย
(1) เงินประเดิมจากรัฐบาล
(2) เงินงบประมาณประจําป
(3) เงินสมทบทีจ่ ัดเก็บจากผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตามมาตรา 37
(4) เงินคาปรับ ตามมาตรา 52
(5) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(6) ดอกผลที่ไดจากเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุน
(7) เงินอื่นๆ
รายไดของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
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มาตรา 18 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ดังตอไปนี้
(1) เพื่อสนั บสนุ นเงิ นทุนในการศึกษา วิ จั ยและพั ฒนา ด านการผลิ ต การแปรรู ป การตลาด การใช
ประโยชนปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม และผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
(2) เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูป
ของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
(3) เพื่อใหทุนสงเคราะหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในการปลูกทดแทนดวยปาลมน้ํามันและ
พืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม และใหทุนสงเคราะหการปลูกทดแทนสวนปาลมน้ํามันอันเกิดจากภัยธรรมชาติตาม
แนวทางที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ใหมจะไมไดรับทุนสงเคราะห โดยใหการ
สงเสริมในดานอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
(4) เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) เพื่อสงเสริม สนับสนุน การสรางความเขมแข็งในการรวมกลุมเกษตรกร ในลักษณะของสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
(6) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
มาตรา 19 ใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย
(๑) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน
กฎหมาย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เปน กรรมการและเลขานุ การจํ านวนหนึ่ งคน และเป น
กรรมการและผูชวยเลขานุการจํานวนหนึ่งคน
มาตรา 20 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมเปนผูประกอบกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุน
และใหนําความตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 21 คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบาย กํากับดูแล การบริหารจัดการและติดตามการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ตามมาตรา 18 และสอดคลองตามที่คณะกรรมการกําหนด
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชจายเงินกองทุน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(3) กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงิน การหาผลประโยชน และการใชจายเงิน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(4) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับและประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(5) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน
(6) ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการแทน
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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มาตรา 22 เงินกองทุนใหนําฝากกระทรวงการคลัง ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเพื่อความคลองตัวในการ
ดําเนินงานอาจนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา 23 ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถ
จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนไดอยางถูกตองตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
มาตรา 24 ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทํารายงานการเงินของกองทุนสงผูสอบบัญชีภายใน
60 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี
ปบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามปงบประมาณ
มาตรา 25 ให สํ านั กงานการตรวจเงินแผ นดิ นหรื อบุ คคลที่สํ านักงานการตรวจเงินแผ นดินให ความ
เห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนทุก
รอบปบัญชี
ใหผูสอบบัญชีของกองทุนทํารายงานการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนนําสงรายงานการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
ตอกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี
มาตรา 26 ใหสํ านั กงานเศรษฐกิจการเกษตรจั ดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินงานตางๆ ของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด 4
การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันภายใตกองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
_________________
มาตรา 27 เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันประสงคจะขอรับ
การสงเสริมและสนับ สนุน การปลู กทดแทน ให ยื่นคําขอที่สํ านักงาน ตามแบบและวิ ธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา 28 เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันจะไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนการปลูกทดแทนดวยปาลมน้ํามันหรือพืชชนิดอื่น ใหเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 29 เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่จะไดรับการ
สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ใหม ตองมีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับพื้นที่ใหมจะตองเปนพื้นทีท่ เี่ หมาะสมตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรา 30 เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่ประสงคจะ
ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ใหม จะไดรับการสงเสริมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 31 เงินที่เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันไดรับการ
ส งเสริ มและสนั บสนุ น ตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 ให ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งเสี ย ภาษี อ ากรและ
คาธรรมเนียมใดๆ
มาตรา 32 เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ที่ประสงคจะ
ขอรับการสงเสริม สนับสนุน และความชวยเหลือในดานวิชาการ การตลาดและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ
กับปาลมน้ํามัน ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอตอสํานักงาน ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 5
ผูประกอบการปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
_________________
มาตรา 33 ผูประกอบการโรงเรือนเพาะชําตองแสดงหลักฐานที่มาของพันธุปาลมน้ํามันสําหรับปลูก
หรื อ กระบวนการผลิ ต พั น ธุ ป าล มน้ํ า มั น สํ าหรั บ ปลู ก และราคาพั น ธุ ป าล มน้ํ ามั น สํ าหรั บ ปลู กตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด และรายงานปริมาณการผลิต ปริมาณการจําหนายและการจัดสงรายงานตามที่กําหนด
มาตรา 34 ผูประกอบการรับจางเหมาตัดผลปาลมน้ํามันตองเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันสุกตามคําแนะนํา
การปฏิ บั ติ สําหรั บการเก็บเกี่ยวปาล มน้ํ ามันที่ดีของทางราชการหรื อเอกชน หรือตามมาตรฐานสินคาเกษตร
ที่กําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 35 ผูประกอบการลานเททะลายปาลมน้ํามัน มีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ติดปายแสดงราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันเปนรายวันตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(2) รายงานปริมาณการรับซื้อผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันหรือผูที่นําผลปาลมน้ํามัน
มาจําหนาย ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(3) รายงานปริมาณการจําหนาย หรือจัดสงใหผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตามแบบรายงาน
และการจัดสงรายงานที่กําหนด
(4) รับซื้อผลปาลมน้ํามันตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 36 ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม มีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ติดปายแสดงราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันเปนรายวัน ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(2) รายงานปริมาณและราคารับซื้อผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ผูประกอบการ
ลานเททะลายปาลมน้ํ ามัน และผูที่นําผลปาลมน้ํามัน มาจําหนาย ตามแบบรายงานและการจัด สงรายงาน
ที่กําหนด
(3) รายงานปริมาณน้ํามันปาลมที่สกัดได และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมเปนรายวัน ตามแบบรายงาน
และการจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
(4) รายงานปริมาณและราคาจําหนายน้ํามันปาลม การขนยายน้ํามันปาลมเขาและออกโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมปริมาณการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ สถานที่เก็บรักษา ตาม
แบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
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(5) รับซื้อผลปาลมน้ํามันตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(6) กรณี ที่ ผู ป ระกอบการโรงสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม ไม ไ ด ส กั ด น้ํ า มั น จากเมล็ ด ในปาล ม น้ํ า มั น ให
ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาล ม รายงานปริมาณและราคาจํ าหนายเมล็ ดในปาล มน้ํามัน ตามแบบ
รายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
มาตรา 37 ใหผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนํ าเงินสมทบสงเขากองทุนตามมาตรา 17 (3)
ตามอัตรา ราคาอางอิง หลักเกณฑและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยตองมีเงินรายไดเขากองทุนเพื่อให
สามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมตามนโยบายของคณะกรรมการ
มาตรา 38 ใหผูประกอบการโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม มีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) รายงานปริมาณและราคารับซื้อน้ํามันปาลมจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตามแบบรายงานและ
การจัดสงรายงานที่กําหนด
(2) รายงานปริมาณและราคาจําหนายน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ การขนยายน้ํามันปาลม
กึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขาและออกโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ปริมาณการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม
กึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ปริมาณน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์คงเหลือ สถานที่เก็บรักษา
ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(3) ในกรณีที่น้ํามันปาลมที่ยังไมไดกลั่น ใหรายงานปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือและสถานที่เก็บรักษา
ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
มาตรา 39 ใหผูประกอบการโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน มีหนาที่ตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) รายงานปริมาณและราคารับซื้อน้ํามันปาลม และปาลมสเตียรีน และกรดไขมัน ตามแบบรายงาน
และการจัดสงรายงานที่กําหนด
(2) รายงานปริมาณการผลิต ปริมาณและราคาจํ าหนายปริมาณการนํ าเขาและสงออกไบโอดีเซล
ปริมาณคงเหลือ และสถานที่ที่จัดเก็บไบโอดีเซล ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(3) ในกรณีที่น้ํ ามันปาลม และปาลมสเตียรีน และกรดไขมัน และที่ยังไมไดผลิตเปนไบโอดีเซลให
รายงานปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ และสถานที่เก็บรักษา ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(4) ในกรณีที่มีการนําเขาน้ํามันปาลม และปาลมสเตียรีน และกรดไขมัน เพื่อผลิตเปนไบโอดีเซล ให
รายงานปริ มาณและราคานําเขา ปริ มาณคงเหลื อ และสถานที่เก็บรั กษา ตามแบบรายงานและการจัด ส ง
รายงานที่กําหนด
(๕) ในกรณีที่มีการนําเขาผลิตภัณฑปาลมน้ํามันที่นํามาผลิตไบโอดีเซล หรือการนําเขาไบโอดีเซล ให
ขออนุญาตการนําเขาจากคณะกรรมการ และรายงานปริมาณและราคานําเขาผลิตภัณฑปาลมน้ํามันและไบโอดีเซล
ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บรักษา ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
มาตรา 40 ให ผูประกอบการโรงงานผลิตโอลิโอเคมีจากผลิ ตภัณฑปาลมน้ํามัน มีหน าที่ตองปฏิบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) รายงานปริมาณและราคารับซื้อน้ํามันปาลม และน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และปาลมสเตียรีน และกรด
ไขมัน ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(2) รายงานปริมาณการผลิต การจําหนายปริมาณคงเหลือ และสถานที่ที่จัดเก็บผลิตภัณฑโอลิโอเคมี
ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
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(3) ในกรณีที่น้ํามันปาลม และน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และปาลมสเตียรีน และกรดไขมัน และผลิตภัณฑ
ปาลมน้ํามันที่ยังไมไดผลิตเปนผลิตภัณฑโอลิโอเคมี ใหรายงานวัตถุดิบคงเหลือ และสถานที่เก็บรักษาตามแบบ
รายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
(4) ในกรณีที่มีการนําเขาน้ํามันปาลม และน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และปาลมสเตียรีน และกรดไขมัน และ
ผลิตภัณฑปาลมน้ํามันเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑโอลิโอเคมีใหรายงานปริมาณและราคานําเขา ปริมาณคงเหลือ
และสถานที่เก็บรักษา ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
มาตรา 41 ผูประกอบการคาน้ํามันปาลม ตองรายงานปริมาณการขนยายน้ํามันปาลมเพื่อการซื้อขาย
ปริมาณและสถานที่เก็บรักษา ตามแบบรายงานและการจัดสงรายงานที่กําหนด
มาตรา 42 ผูประกอบการแบงบรรจุน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ตองรายงานปริมาณรับซื้อและแหลงที่มาของ
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ปริมาณที่บรรจุ ปริมาณจําหนาย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บรักษา ตามแบบรายงาน
และการจัดสงรายงานที่กําหนด
การดําเนินงานตามหมวดนี้ หากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นไดพิจารณา
กําหนดระเบียบ การรายงาน และการจัดสงรายงานไวแลว ใหปฏิบัติการตามระเบียบ ขอกําหนด ดังกลาว แต
หากยังไมมีการกําหนดไว ใหสํานักงานกําหนดแลวเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
หมวด 6
การนําเขาและสงออก
_________________
มาตรา 43 ผูใดประสงคจะนําเขาและสงออกพันธุปาลมน้ํามันสําหรับปลูก ตองไดรับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือ ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดอนุญาตไวแลวตาม
พระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา 44 ผูใดประสงคจะนําเขาน้ํามันปาลม น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เขามาใน
ราชอาณาจั ก รตามรายการที่ ได ผู กพั นตามพั น ธกรณี การค าระหว างประเทศ ต อ งได รั บ การอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ สําหรับการนําเขาผลิตภัณฑปาลมน้ํามันอื่นนอกเหนือจากที่ผูกพันซึ่งไดรับการอนุญาตจาก
หน ว ยงานของรั ฐที่มีอํานาจหน าที่ที่เ กี่ย วของได อนุ ญาตไวแล ว ตามพระราชบั ญญัติอื่น ที่เกี่ย วของ ให แจ ง
สํานักงาน
มาตรา 45 ผูใดประสงคจะสงออกน้ํามันปาลม น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ปาลมสเตียรีน
กรดไขมัน และผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหแจงสํานักงาน
มาตรา 46 ผูใดประสงคจะนําเขาไบโอดีเซลเขามาในราชอาณาจักร ตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือ ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดอนุญาตไวแลวตามพระราชบัญญัติ
อื่นที่เกี่ยวของ และการสงออกไบโอดีเซลไปนอกในราชอาณาจักร ใหแจงสํานักงาน
มาตรา 47 ผูใดประสงคจะนําเขาผลิตภัณฑโอลิโอเคมีมาในราชอาณาจักรตองไดรับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดอนุญาตไวแลวตาม
พระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของ และการสงออกผลิตภัณฑโอลิโอเคมีไปนอกในราชอาณาจักร ใหแจงสํานักงาน
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หมวด 7
การกํากับและควบคุม
_________________
มาตรา 48 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ปาลมน้ํามัน ผูประกอบการโรงเรือนเพาะชํา ผูประกอบการรับจางเหมาตัดผลปาลมน้ํามัน ผูประกอบการลานเท
ทะลายปาลมน้ํามัน ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ผูประกอบการโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ผูประกอบการ
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ผูประกอบการโรงงานผลิตโอลิโอเคมี ผูประกอบการคาน้ํามันปาลม หรือผูประกอบการ
แบงบรรจุน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ กระทําการอันใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการใหบุคคลหรือนิติบุคคลปฏิบัติตามหรืองดเวนการกระทํานั้นได
ผู ใดรั บ คําสั่ ง ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต องปฏิ บั ติ ต ามคําสั่ งดั งกล าวภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
_________________
มาตรา 49 ผูใดกระทําการฝาฝนหรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35
มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวา
สามเดือนแตไมเกินหนี่งป หรือปรับไมนอยกวาสองแสนบาทแตไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือ
ตามทีห่ นวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแลวตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่ยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการเพิกถอนการอนุญาตหรือพักใช
ใบอนุญาต แลวแตกรณี
มาตรา 50 ผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา 44 และกรณีการนําเขาตาม มาตรา 46 และมาตรา 47
ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวาสามเดือนแตไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมนอยกวาสองแสนบาทแตไมเกินหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือตามที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแลวตามพระราชบัญญัติ
อื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่ยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการเพิกถอนการอนุญาตหรือพักใช
ใบอนุญาต แลวแตกรณี
มาตรา 51 ผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา 43 และกรณีการสงออกตามมาตรา 45 และมาตรา 46
มาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวาหนึ่งเดือนแตไมเกินสามเดือน หรือปรับไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท
แตไมเกินสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หรือตามที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
แลวตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่ยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการเพิกถอนการอนุญาตหรือพักใช
ใบอนุญาต แลวแตกรณี
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มาตรา 52 ผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา 37
กรณีไมสงเงินตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวาสามเดือนแตไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมนอยกวาสองแสนบาทแตไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสงเงินเขากองทุนจนครบ
พรอมดวยเงินคาปรับอีกรอยละหนึ่งจุดสองหาตอเดือนนับแตวันที่ถึงกําหนดสงจนกวาจะสงครบตามจํานวน
กรณีสงเงินตามมาตรา 17 (3) ไมครบถวน ตองระวางโทษจําคุกไมนอยกวาหนึ่งเดือนแตไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทแตไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสงเงินเขากองทุนจนครบ
พรอมดวยเงินคาปรับอีกรอยละหนึ่งจุดสองหาตอเดือนนับแตวันที่ถึงกําหนดสงจนกวาจะสงครบตามจํานวน
การคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถามีเศษเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือน
ในกรณีที่ยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการเพิกถอนการอนุญาตหรือพักใช
ใบอนุญาตแลวแตกรณี
บทเฉพาะกาล
_________________
มาตรา 53 ผู ใดปลูกปาลมน้ํามัน หรื อผู สงผลปาล มน้ํ ามันใหแกโรงงานสกัดน้ํ ามัน ปาลม ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน หรือผูประกอบการลานเททะลาย
ปาลมน้ํามัน ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 54 ใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ผูประกอบการ
โรงเรือนเพาะชํา ผูป ระกอบการรั บจางเหมาตั ดผลปาล มน้ํามัน ผูประกอบการลานเททะลายปาลมน้ํามัน
ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ผูประกอบการโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ผูประกอบการโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ผูประกอบการโรงงานผลิตโอลิโอเคมี ผูประกอบการคาน้ํามันปาลมและผูประกอบการแบงบรรจุน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ มาขึ้นทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 55 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42
มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 54 ใหเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ
แนะนํา ตักเตือน สั่งใหแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาอันสมควร หากเพิกเฉยละเลย ขัดขืนหรือไม
ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงใหดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา 56 ให ผู ที่ ค รอบครองน้ํ า มั น ปาล ม กอ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ช บั ง คั บ แจ ง ปริ มาณการ
ครอบครองต อ เจ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งานของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช
มาตรา 57 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวา
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช
มาตรา 58 ในวาระเริ่มแรกใหกรรมการที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามัน
แหงชาติทําหนาที่เปนคณะกรรมการเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหาบุคคลมาทําหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการคณะแรก ทั้งนี้โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
____________________________________________________________
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