ค�ำน�ำ

ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของ
อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และพลังงานทดแทน โดยมูลค่าการผลิตปาล์มน�้ำมัน
มีมากกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท และมีความเกีย่ วเนือ่ งกับเกษตรกรมากกว่า 300,000 ครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ปริมาณผลผลิตในประเทศมีมากขึ้น ขณะที่
ความต้องการใช้โดยทัว่ ไปมีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง ซึง่ เป็นผลจาก
มาตรการลดการใช้นำ�้ มันปาล์มของสหภาพยุโรป รวมทัง้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ท�ำให้การค้าน�้ำมันพืชในตลาดโลกมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ส่งผลให้การค้าน�้ำมันปาล์มในประเทศชะลอตัวลงและสต็อกน�้ำมันปาล์มในระบบมีมากกว่า
ระดับปกติ ท�ำให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้อ่อนตัวลงมาก
ด้วยปริมาณผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่ยังมีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาล
จะได้เพิ่มความต้องการใช้น้�ำมันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่สามารถช่วยยกระดับราคาผลปาล์มในประเทศให้สูงขึ้น
อย่างมีเสถียรภาพได้ ดังนัน้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ซึ่งเป็นมาตรการตาม
กรอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ ได้มี
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน
ปี 2562 - 2563 เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การด�ำเนินการบรรลุเป้าหมายโครงการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การด�ำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 และได้จัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563 เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ต่อไป
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กันยายน 2562
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1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติ ในหลักการโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรอันเนื่องจากปัญหาผลผลิตปาล์มน�้ำมันล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต�่ำ  ด้วยการ
ชดเชยการประกันรายได้ ซึง่ เป็นมาตรการตามกรอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยคณะกรรมการ
นโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 เพื่อท�ำหน้าที่บริหารโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 2 ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�ำ้ มันแห่งชาติ
ที่ 3/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน
ปี 2562 - 2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562  คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ในการ
ด�ำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563
2. เกษตรกรผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเข้าร่วม
โครงการ

       เป็นเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน
ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่
ทีป่ ลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่
และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์ม ที่ ให้
ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. อัตราการช่วยเหลือ

3.1 ราคาเป้าหมาย
ก� ำ หนดรายได้ ที่ เ หมาะสมที่ เ กษตรกร
ควรได้รบั จากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน�ำ้ มัน
18%) ที่กิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หน้าโรงงานสกัด
น�้ำมันปาล์ม
3.2 ปริมาณผลผลิต
ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ตอ่ ปีทงั้ ประเทศ
ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง
3 ปี (36 เดือน) โดยปีการผลิต 2562/63 ให้ใช้ผลผลิต
ช่วงเดือนกันยายน 2559 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ยทั้ง
ประเทศเท่ากับ  2,906  กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี เพือ่ ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ใน
การค�ำนวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร
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4. การก�ำหนดราคาตลาดอ้างอิง

คณะอนุ กรรมการบริ ห ารโครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรชาวสวนปาล์ ม น�้ ำ มั น
ปี 2562 - 2563 โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย
ผู้แทนจาก ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สภาเกษตรกร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาคมโรงงาน
สกัดน�้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1
กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดราคาตลาดอ้างอิง เพือ่ ใช้ในการค�ำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร (เท่ากันส�ำหรับ
ทุกจังหวัดแหล่งผลิต) และค�ำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริง ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาด
โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563
ประชุมเพือ่ พิจารณาราคาตลาดอ้างอิงในวันท�ำการทีต่ รงกับระยะเวลาสามวันท�ำการก่อนวันครบ
ก�ำหนดจ่ายเงิน เพื่อแจ้ง ธ.ก.ส. ใช้เป็นข้อมูลในการค�ำนวณเงินชดเชยส่วนต่างและโอนเงิน
ให้แก่เกษตรกรต่อไป
5. ระยะเวลาการจ่ายเงิน

ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ก� ำ หนดจ่ า ยเงิ น ชดเชยรายได้ ใ ห้
แก่ เ กษตรกรเป็ น งวด ระยะเวลา
งวดละไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยเริ่ม
จ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ส� ำ หรั บ การจ่ า ยเงิ น งวดต่ อ ไป
ให้จ่ายเงินในวันที่ 1 หรือวันที่ 16
หากตรงกั บ วั น หยุ ด ราชการหรื อ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนก�ำหนด
จ่ า ยเงิน ให้ เ ร็ ว ขึ้ น (วั นท� ำ การก่อ น
วันหยุด) หรือตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563
ก�ำหนด
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6. ขัน
้ ตอนด�ำเนินการ

6.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตรส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน�้ำมันที่ปรับปรุงให้ ธ.ก.ส. ก่อนการจ่ายเงิน
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ยกเว้นการจ่ายเงินงวดที่ 1 ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นฐานในการ
ให้ความช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แ ก่ เ กษตรกรชาวสวนปาล์ ม น�้ ำ มั น และให้ เ พิ่ ม
เติมแปลงทะเบียนเกษตรกรของผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

6.2 การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริม
การเกษตร ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลางและภู มิ ภาค ด� ำ เนิ น การชี้ แ จง
ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563 คุณสมบัตขิ องเกษตรกรผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมโครงการฯ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาด
อ้างอิง ตลอดจนรายละเอียดอื่น
6.3 การก�ำหนดราคาตลาดอ้างอิง คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 พิจารณาก�ำหนดราคาตลาดอ้างอิงเพื่อใช้ใน
การค�ำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ่ายเงินที่ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริง
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาด
6.4 การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา
เป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงเข้าบัญชีของเกษตรกรตามก�ำหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563 ก�ำหนด
6.5 การรายงานผล ธ.ก.ส.จัดท�ำรายงานการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรตาม
โครงการฯ ประกอบด้วย ครัวเรือนเกษตรกร ปริมาณผลผลิต จ�ำนวนเงินที่จ่ายชดเชย โดย
แจ้งต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563 เพือ่ ประมวล สรุป และรายงาน กนป. ทราบต่อไป
7. ระยะเวลา

7.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ  สิงหาคม 2562 - กันยายน 2563
7.2 ระยะเวลาโครงการ  สิ ง หาคม 2562 ถึ ง ระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณที่ได้ส�ำรองจ่ายไว้ครบตามที่เกิดขึ้นจริง
8. การก�ำกับดูแล

8.1 คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน
ปี 2562 - 2563 เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การด�ำเนินโครงการฯ
โดยค�ำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริง ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะตลาด รวมทั้งประเมิน
ผลภาพรวม และรายงานผลให้ กนป. ทราบเป็นรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
8.2 คณะกรรมการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเกษตรกรอั นเนื่ อ งมาจากผลิ ต ผลการเกษตร
ระดับจังหวัด (คพจ.) ติดตามก�ำกับดูแลการด�ำเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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9. หน่วยงานด�ำเนินโครงการ

9.1 กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มัน ปี 2562 - 2563 ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธีการ การด�ำเนินโครงการฯ ก�ำหนดราคาตลาดอ้างอิง และระยะเวลาการจ่ายเงิน
การประเมินผลภาพรวม และรายงานผลการด�ำเนินโครงการฯ ให้ กนป. ทราบเป็นรายไตรมาส
และเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการฯ รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ความก้ า วหน้ า ของโครงการฯ ให้ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องทราบตลอดระยะเวลาโครงการฯ
9.2 ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับ
ราคาตลาดอ้างอิง การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รับทราบ โดยอาจ
ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และจังหวัดแหล่งผลิต
9.3 กรมส่งเสริมการเกษตร ด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์ ม น�้ ำ มั น ปี 2562 - 2563 ก� ำ หนด โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสะดวกและประโยชน์
ที่ เ กษตรกรพึ ง ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยเร็ ว รวมทั้ ง ร่ ว มกั บ กรมการค้ า ภายใน ธ.ก.ส.
และจังหวัดแหล่งผลิต ในการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฯ ในระดับพื้นที่
9.4 จังหวัดแหล่งผลิต โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ติดตามก�ำกับดูแลการด�ำเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และร่วมกับ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส.
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
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คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563
(6 กันยายน 2562)
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สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/2562
วันจันทร์ท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562
เมือ่ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็นประธาน
เพื่อพิจารณาการเปิดตลาดน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อเมล็ดในปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่าง
ประเทศ ปี 2563 - 2565 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563
และแนวทางการบริหารปาล์มน�้ำมันทั้งระบบที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. การเปิดตลาดน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนือ้ เมล็ดในปาล์ม ภายใต้กรอบการค้าระหว่าง
ประเทศ ปี 2563 - 2565
   1.1 เห็นชอบให้เปิดตลาดน�้ำมันปาล์มและน�้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และบริหาร
การน�ำเข้าคราวละ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) โดยให้เป็นไปตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า
และมีการบริหารการน�ำเข้า เช่นเดียวกับกรอบองค์การการค้าโลก  (WTO)  คือ ให้องค์การคลังสินค้า
เป็นผูน้ ำ� เข้าและกระจายให้ผผู้ ลิตภายในประเทศ ตามทีส่ มาคมโรงกลัน่ น�ำ้ มันปาล์มเป็นผูจ้ ดั สรร
  
   1.2 มอบหมายฝ่ายเลขานุการ กนป. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมอบกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ปี 2562 - 2563
            2.1 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน
ปี 2562 - 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านรายได้และบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันจากปัญหาผลผลิตปาล์มน�้ำมันล้นตลาด
และราคาตกต�ำ 
่ ซึง่ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรือ่ งของรัฐบาล โดยเห็นควรด�ำเนินการร่วมกับ
มาตรการคู่ขนาน ตามมติที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน�้ำมัน
ในระยะยาวให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
   2.2 ให้ก�ำหนดหลักการและเงื่อนไขในการด�ำเนินการให้ชัดเจน และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ดังนี้
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                1) เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือคือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะ
ได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามโครงการฯ มอบให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันพิจารณาต่อไป
2) ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามข้อ 2.2 1)
ทุกครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ส�ำหรับพืน้ ทีป่ ลูกต้นปาล์มทีใ่ ห้ผลผลิตแล้ว (อายุไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี)
3) อัตราความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมที่ควรได้รับจากการ
จ�ำหน่ายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน�้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์) คือกิโลกรัมละ 4.00 บาท
4) ส�ำหรับเงื่อนไขปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีที่ใช้ในการค�ำนวณรายได้
ที่เกษตรกรจะได้รับ เช่น ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561)
ที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร่
5) รัฐจะจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิง
ให้แก่เกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือ
เข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้ยื่นค�ำขอไว้แล้วเท่านั้นโดยตรง
6) เห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน�้ำมัน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การด�ำเนินโครงการ
ประกั น รายได้ ระยะเวลาการจ่ า ยเงิ น รวมทั้ ง การก� ำ หนดราคาตลาดอ้ า งอิ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ค�ำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิง ที่จะให้ความช่วย
เหลือแก่เกษตรกร โดยให้ก�ำหนดราคาตลาดอ้างอิงเท่ากันส�ำหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิตตามที่
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันก�ำหนด
7) ให้กระทรวงพาณิชย์ ด�ำเนินตามข้อ 2.1 และ 2.2 เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
            2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กนป. ยกร่างค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน เพื่อน�ำเสนอประธาน กนป.
ลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งต่อไป
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3. แนวทางการบริหารปาล์มน�้ำมันทั้งระบบ
   เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการปาล์มน�้ำมันทั้งระบบ ตามมติที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย
ระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา
เกียกกาย และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละด้าน พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
              3.1 มาตรการด้านพลังงาน
               3.1.1 การใช้น�้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า
                         เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เร่งรัดการจัดซือ้ น�ำ้ มันปาล์มดิบส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 133,750 ตัน เพือ่ น�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ครบ 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
7 พฤษภาคม 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 สัปดาห์
         ทัง้ นี้ หากยังไม่สามารถดูดซับระดับสต็อกส่วนเกิน (ระดับทีเ่ หมาะสม) ได้
หรือ สถานการณ์ราคาปาล์มน�้ำมันยังไม่ดีขึ้น เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) จัดซื้อน�้ำมันปาล์มดิบส�ำรองอีก จ�ำนวน 100,000 ตัน เพื่อน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
               3.1.2 การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
      เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานเร่งด�ำเนินการผลักดันให้น�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว บี10 เป็นน�้ำมันดีเซลฐานภายในสิ้นปี 2562 และสนับสนุนให้ใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
บี20 และดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นทางเลือก เพื่อให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันปาล์มดิบ
สามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นได้
              3.2 การบริหารจัดการน�้ำมันปาล์มทั้งระบบ
         มอบกรมการค้าภายในพิจารณาแนวทางการติดตัง้ เครือ่ งวัดปริมาณน�ำ้ มันปาล์มดิบ
โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา (Real Time) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็น
มาตรฐานที่ถังเก็บน�้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม
โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝากน�้ำมันปาล์มเพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลและบริหาร
จัดการสต็อกน�้ำมันปาล์มดิบ และพิจารณาจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อใช้ด�ำเนินการ โดยให้
เร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในสองเดือน ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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              3.3 มาตรการบริหารการน�ำเข้า
                  3.3.1 มอบกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองทัพเรือ กองทัพบก และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) ควบคุม
ก�ำกับดูแลการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มในระบบปกติ การลักลอบน�ำเข้า รวมทั้งการถ่ายล�ำผ่านแดน
ไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก และทางน�้ำ  เพื่อป้องปรามการน�ำสินค้าที่ผ่านแดนมาใช้หรือ
จ�ำหน่ายในประเทศไทย
3.3.2 มอบกระทรวงพาณิชย์หารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทบทวนมาตรการ
บริหารการน�ำเข้า และการก�ำหนดเงือ่ นไขการบริหารการน�ำเข้า ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง
ภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพสินค้า
ในประเทศ
               3.4 การเร่งรัดการส่งออก
          มอบกระทรวงพาณิชย์พิจารณาช่องทางเพิ่มการส่งออกน�้ำมันปาล์มดิบ
น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อลดปริมาณ
สต็อกส่วนเกินในระบบ
               3.5 มาตรการปาล์มยั่งยืน
3.5.1 มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ร่ ง รั ด ผลั ก ดั นการพิ จารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
3.5.2 มอบหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบยุทธศาสตร์ปฏิรปู ปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม
ทัง้ ระบบปี 2561 - 2580 ทัง้ 6 ด้าน (การผลิต มาตรฐาน การบริหารจัดการ การตลาด พลังงาน
นวัตกรรม) ที่เสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มทั้งระบบให้สอดรับกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.5.3 มอบกระทรวงพาณิชย์ศึกษาหาแนวทางจัดตั้งตลาดกลางปาล์มน�้ำมัน
และน�้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายผลปาล์มและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร
ฝ่ายเลขานุการ กนป.
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19 สิงหาคม 2562
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หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
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