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6 กุมภาพันธ์ 2562

พาณิชย์แจงการจ้าหน่ายนา้ มันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าท้าเพื่อประโยชน์สงู สุดให้เกษตรกร
ยันไม่เอือประโยชน์ให้กลุ่มใดทังสิน
--------------------------------------------------------------------กรมการค้าภายในชีแจงการด้าเนินการจัดหาผู้จ้าหน่ายน้ามันปาล์มให้ กฟผ. โปร่งใส และได้พยายามเชิญชวนและ
อ้านวยความสะดวกให้ผู้จ้าหน่ายปาล์มมาสมัครอย่างเต็มที่ พร้อมแจงสัญญาระหว่างผู้จ้าหน่ายน้ามันปาล์มกับ กฟผ.
ด้าเนินการด้วยความชัดเจนและรัดกุม
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ามัน
ปาล์มในประเทศ มอบให้กระทรวงพลังงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซือน้ามันปาล์มดิบจ้านวน
160,000 ตัน ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เพื่อดึงราคาผลปาล์มของ
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันให้สูงขึนนัน ปรากฏว่ามีกระแสข่าวที่บิดเบือนท้าให้เกษตรกรและประชาชน เกิดความเข้าใจผิด
ว่าการรับซือน้ามันปาล์มดิบจากเกษตรกรมีการเอือผลประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กรมการค้าภายใน ขอชีแจงดังนี การด้าเนินการมาตรการดังกล่าว คณะอนุกรรมการบริหารและก้ากับดูแลมาตรการ
ปรับสมดุลน้ามันปาล์ มในประเทศ (เฉพาะกิจ) ได้จัดสรรปริมาณการรับซือ จ้าแนกออกเป็น 4 กลุ่ ม โดยในแต่ละกลุ่มก้าหนด
เป้าหมายรับซือให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตในแต่ละพืนที่ ดังนี กลุ่มที่ 1 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
64,000 ตัน กลุ่มที่ 2 กระบี่ พังงา ตรัง 54,000 ตัน กลุ่มที่ 3 นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตู ล ปัตตานี นราธิวาส
32,000 ตัน กลุ่มที่ 4 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด 10,000 ตัน และได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จ้าหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบเพื่อส่งมอบให้ กฟผ. ทังสินจ้านวน 5 ครัง ครังที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-8 ม.ค. 62 / ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 62 / ครังที่ 3
ระหว่างวันที่ 15-18 ม.ค. 62 / ครังที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 62
ผลปรากฏว่าในการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 มีผู้สมัครในกลุ่ม 1 เพียง 1 ราย และเสนอขายเพียง 2,000 ตันและภายหลัง
จากการลงพืนที่ท้าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ท้าให้ในการขยายระยะเวลาสมัครครังที่ 2-3 มีผู้เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึนใน
กลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ส้าหรับในกลุ่มที่ 3 และ 4 ผู้ประกอบการยังไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ราคารับซือผลปาล์ม
ในพืนที่ปรับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 2.60 บาท จากเดิมที่ปรับสูงขึนกิโลกรัมละ 2.95 บาท ดังนัน เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ราคา
จึงได้ยกเลิกการก้าหนดสัดส่วนปริมาณการรับซือในแต่ละกลุ่มเพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีศักยภาพสามารถเสนอขายน้ามันปาล์มดิบ
ให้แก่ กฟผ. และไปเร่งรัดให้มีการรวบรวมรับซือผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ในการแก้ไขสถานการณ์ราคา
สรุปจ้านวนผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการจ้านวน 40 ราย โดยได้รับการอนุมัติจ้านวน 32 ราย และเสนอ
ขายน้ามันปาล์มดิบเพื่อส่งมอบให้ กฟผ. จ้านวน 111,000 ตัน แต่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้องผลักดันน้ามันปาล์มดิบอีกจ้านวน
49,000 ตัน จึงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 160,000 ตัน ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเป็นครังที่ 5
ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-15 ก.พ. 62 เพราะฉะนันจึงเห็นได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้พยายามเชิญชวนประชาสัมพันธ์
และอ้านวยความสะดวกให้ผู้จ้าหน่ายปาล์มมาสมัครอย่างต่อเนื่อง

ทั งนี ภายหลั งจากปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ เงื่ อนไขการเสนอจ้ าหน่ ายน้ ามั นปาล์ มเพื่ อส่ งมอบให้ กฟผ. ส่ งผลให้
สถานการณ์ราคารับซือผลปาล์มดิบจากเกษตรกรปรับเพิ่มสูงขึนตามล้าดับจนปัจจุบัน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาอยู่ที่
กิโลกรัมละ 2.90 บาท และคาดว่าจะปรับสูงขึน ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายขอยกเลิกและขอส่งคืนโควต้าการส่งมอบน้ามัน
ปาล์มให้ กฟผ. เนื่ องจากต้น ทุนการรั บซือสูงขึ นและอาจไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับซือผลปาล์มจาก
เกษตรกรเพื่ อ ส่ ง มอบได้ โดยมี ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จ้ า นวน 3 ราย ขอยกเลิก (บจ.พีพ ีพ ี กรีน คอมเพล็ก ซ์ จ.
ประจวบคีรีขัน ธ์ / บจ.ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จ.ชุม พร / บจ.นามหงส์น้ามันปาล์ม จ.กระบี่) และขอปรับลดยอดส่งมอบ
จ้านวน 2 ราย (บจ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ.ปัตตานี คืน 2,000 ตัน / บจ.ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ.สุราษฎร์ธานี คืน
3,000 ตัน)
ส้าหรับประเด็นเรื่องสัญญาระหว่างผู้จ้าหน่ายกับ กฟผ. ที่มีกระแสข่าวว่าไม่เป็นธรรมนัน กรมการค้าภายในขอ
ยืนยันว่าด้าเนินการด้วยความชัดเจนและรัดกุม โดยเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้เสนอขายจะได้รบั ช้าระเงินร้อยละ 90 ของมูลค่า
ปาล์มน้ามันที่ส่งมอบ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะได้รับเมื่อน้าหลักฐานการรับซือผลปาล์มจากเกษตรกรที่ขึนทะเบียน
กับกรมส่งเสริมการเกษตรในราคาที่แจ้งไว้ในสัญญา ทังนี ภาระค่าขนส่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทังหมด โดย
อัตราค่าขนส่งทางเรือจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 0.6 บาท ประกอบด้วยค่าขนถ่ายขึนและลงค่าขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง ค่า
ตรวจสอบคุณภาพโดย surveyor
ส่วนเงื่อนไขไม่ให้ผู้จ้าหน่ายน้ามันปาล์มส่งมอบทางรถยนต์นัน เพราะจากการก้าหนดปริมาณการส่งมอบ งวดละไม่นอ้ ย
กว่า 2,000 ตัน หากเป็นการส่งมอบโดยทางรถยนต์จะส่งผลในทางปฏิบัติแก่ผู้จ้าหน่ายทังด้านการจัดการและประเด็นข้อ
กฎหมาย ที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนดให้การขนส่งในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ก้าหนดไว้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วง
เย็นเท่านัน ซึ่งหากจะต้องขนส่งน้ามันปาล์มดิบจ้านวน 2,000 ตันต่องวด จะต้องใช้รถบรรทุกจ้านวน 67 คันในคราวเดียวกัน
ซึ่งจะท้าให้เกิดความแออัดและยากต่อการบริหารจัดการการส่งมอบ - รับมอบ อีกทังยังส่งผลต่อสภาพการจารจรและมลภาวะ
ในบริเวณโดยรอบ นอกจากนี ยังไม่นับรวมมีภาระต้นทุน ค่าน้ามันเชือเพลิงระหว่างการรอขนถ่ายที่จะเกิดขึนอีกด้วย จึง
ก้าหนดจุดส่งมอบ ณ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อให้สะดวกต่อการรับมอบส่งมอบของทังผู้จ้าหน่ายและ กฟผ. อีกทัง
ยังมีต้นทุนการจัดการและการขนส่งที่ต่้ากว่า
ส้าหรับอัตราค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ที่ต้องก้าหนดอัตราไม่เกินร้อยละ 7 จากอัตราปกติ ที่ไม่เกิน ร้อยละ 5
เนื่องจากไม่ใช่น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค อย่างไรก็ตามหากค่า FFA เกินกว่าร้อยละ 7 (แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 9) จะมีค่าหักลด
น้าหนักที่ร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่ส่งมอบ ส่วนการก้ากับดูแลและการจ่ายชดเชยเพื่อป้องกันคณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัดจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการรับ ซื อผลปาล์ม จากเกษตรกรที่ขึ นทะเบีย นกับ กรมส่ง เสริม การเกษตรนับ ตั ง
วันที่ได้ท้าสัญญากับ กฟผ.จากนันจึงจะส่งเอกสารหลักฐานการรับซือไปยัง กฟผ. เพื่อจ่ายช้าระเงินในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ
10 กรณีที่ไม่สามารถจัดหาหลักฐานการรับซือจากเกษตรกรได้ภายใน 60 วัน กฟผ. จะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน ของ
ยอดวงเงินที่ท้าสัญญา
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนีตามที่มีกระแสข่าวว่าปริมาณสต๊อกน้ามันปาล์มคงเหลือใน
ประเทศ มีจ้านวน 700,000 ตัน ไม่เป็นความจริง เพราะหากถูกน้าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 160,000 ตัน ครบถ้วน จะ
เหลือน้ามันปาล์มดิบในสต็อกเพียง 190,000 ต่้ากว่าสต็อกปกติที่มี คือ 250,000 ตัน และผลผลิตที่เพิ่มขึนกับอัตราที่ใช้
ค่อนข้างจะสอดคล้องกัน เพราะฉะนันโอกาสที่สต๊อกน้ามันคงเหลือในประเทศมีจ้านวน 700,000 ตัน จึงเป็นไปไม่ได้ การ
บิดเบือนข้อเท็จจริงข้อมูลดังกล่าว จะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทังระบบ
เป็นอย่างมาก
---------------------------------------------------

