
ที นม ๑๐๑๘/ว ๑ (เโ©๙'ก / ท่ีว่าการอำ๓ อโนนสูง 
ถนนศรีธานี นม ๓๐๑๖๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการผลักดันการส่งออกนํ้าบันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำเนาหนังลือจังหวัดนครราซสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๑๖/ว ๔๔๖๗ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔

พร้อมนี้ อำเภอโนนสูงขอส่งลำเนาหนังลือจังหวัดนครราซสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0๐(3)๖/ว  

๔๔๖๗ ลงวับท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เร่ือง โครงการผลักดันการส่งออกนํ้าบันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน 
ปี ๒๔๖๔ ขอให้หน่วยงานท่านประซาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ท า พ ิมพิอชล) 
นายอำเภอโนนสูง

ที่ทำการปกครองอำเภอ 
ลำนักงานอำเภอ 
โทร. ๐๔๔-๓๗๙๒๔๘
( ส น ง . / ร ัด ใ จ / ๒ ๔ )



ส ิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย

*

คิวอารัเค ้ด สำหรับดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการฯ 
เรื่อง ชะลอการจัดสรรเงินสนับสบุนค่าบริหารจัดกาวส่งออกนามันปาล์มดิบในเดือนมิถุนายน ตามโครงการ 
ผลักดันการส่งออกใ!ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 
การขอรับการสนับสบุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามัน

ปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)



ประกาศคณะอนุกรรมการปริVทรก0ากับดูแลไภรงการผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔ 
เร่ือง ขะลอการจัดสรรเงินสน'บสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ํามันปาลมดิบใบเดึอนมิถุนายน ๒๔๖๔ 

ตามโครงการผลกัดนัการสง่ออกนํา้มนัปาลม์เพือ่ลดผลผลติสว่นเกนิ ป ี ๒๔๖๔

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกำก ับดูแลโครงการผลักด ันการส ่งออกน ํ้าม ันปาล ์ม 
เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ได้ออกประกาคคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดัน 
การส่งออกน้ํามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ 
การสนับสบุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดับการส่งออกนํ้ามันปาล์ม 
เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
สนับสบุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออกเฉพาะนํ้ามันปาล์มดิบ (0บป6 ?ลI๓ 011 : (1ก0) พิกัดอัตรา 
ศุลกากร ๑๔๑๑.๑๐.๐๐ ในอัตรากิโลกรัมละ ๒ บาท เมื่อระดับสต็อกนํ้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 
๓ ๐๐1๐๐๐ ตัน และราคาป ้าม ันปาล์มด ิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก ซี่งสอดคล้องกับมติ 
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งฃาติ (กนป.) เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๔ และมติคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนรวมเพ่ือข่วยเหลือเกษตรกร เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ไปแล้ว น้ัน

คณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกนั้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิต 
ส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ได้มีการประขุม คร้ังท่ี ๖/ ๒๔๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ เพื่อพิจารณาเงื่อนไข 
การจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนั้ามันปาล์มดิบ และเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนๆ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผลักดันการส่งออกนั้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ จังมิมติเห็น1ขอบ 
ให้ชะลอการจัดสรรเงินสนับสบุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดัน 
การส่งออกนํ้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ สำหรับการส่งออกระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๔๖๔ เนื่องจากระดับสต็อกนั้ามันปาล์มดิบคงเหลือในประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๔ 
จากการแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
(ประกาศ กกร.) ตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๑ ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อฃ่วยเหลือ 
เกษตรกรที่ ๖/ ๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออก 
นั้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ประกอบกับข้อ ๔.๑ 
ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนั้ามันปาล์มดิบ 
แนบท้ายประกาศคณะอน ุกรรมการบริหารกำก ับด ูแลโครงการผล ักด ันการส ่งออกป ้าม ันปาล ์ม 
เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 
ค่าบริหารจัดการการส่งออกป้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกป้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิต 
ส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ คณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดัน 
การส่งออกป้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ จึงออกประกาศให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการทราบ ดังต่อไปน้ี



- ๒-

ข้อ ๑ ประกาศฉบับน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ชะลอการจัดสรรเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ 

ตามโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔ สำหรับการส่งออกระหว่าง 
วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดัน 
การส่งออกน้ํามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไชในการขอรับ 
การสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์ม 
เพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี 'เอ ^  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวพัซรี พยัค'วงษ์)
รองอธีบดิกรมการค้าภายใน 

ประธานอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการ 
ผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๔



ประกาศคณะอนุกรรมการปริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันโทรส่งออกน้ํามับปาลมเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกินปี ๒๕๖๔ 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขในการขอรบัการสนบัสบนุคา่บรหิารจดัการการสง่ออกนํา้มนัปาลม์ดบิ 

ตามโครงการผลกัดนัการสง่ออกนํา้มนัปาลม์เพีอ่ลดผลผลติสว่นเกนิ ปี ๒๔๖๔ (ฉบับท่ี ๒)

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิต 
ส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์ม 
เพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหาร 
จัดการการส่งออกนี้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน 
ปี ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ไปแล้ว น้ัน

ต่อมา คณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ัามันปาล์มเพ่ีอลดผลผลิต 
ส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ได้มีมดิในคราวประขุม คร้ังท่ี ๖/ ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ เห็นขอบให้มีการ 
แก้ไขเพิ่มเดิม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสบุนค่าบริหารจัดการการส่งออก 
นั้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ในข้อ ๗.๑ 
เกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนั้ามันปาล์มดิบ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๑ ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพี่อช่วยเหลือ 
เกษตรกร ท่ี ๖/ ๒๔๖๓ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์ม 
เพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ คณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแล 
โครงการผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มเพ่ีอลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ จึงออกประกาศให้ยกเลิกความในข้อ 
๗.๑ ของข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสบุนค่าบริหารจัดการการส่งออก 
นั้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนั้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ แนบท้าย 
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกนั้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน 
ปี ๒๔๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออก 
นั้ามันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกนั้ามันปาล์มเพี่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔ ลงวันที่ 
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน

“๗.๑ การพิจารณา
การพิจารณาสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนั้ามันปาล์มดิบ จะพิจารณาสนับลนุน 

ให้ผู้ย่ืนแบบคำขอรับการสนับสนุนๆ ท่ีได้คำเมินการตามหลักเกณฑ์น้ีและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ ๖ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนั้ามันปาล์มดิบ (เพิ่มเดิม) รวมทั้งโครงการๆ 
จะต้องไม่เกินกรอบเปีาหมายเดิม ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และกรอบวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนรวมเพี่อช่วยเหลือเกษตรกรอนุมัติไว้เดิม ๖๐๐ ล้านบาท และให้ถือว่าผลการพิจารณาของ 
คณะอนุกรรมการฯ เปีนที่สุด”

ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวพัชริ พยัค'วงษ์)
รองอธีบดิกรมการค้าภายใน 

ประธานอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงกฺาร 
ผลักดับการส่งออกนั้ามันปาล์มเพ่ีอลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๔๖๔


