
          สวสัดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน  เดอืนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดอืนที่สองของปีนี้แล้ว จดหมายข่าวพาณิชย์

ภูมิภาคฉบับนี้ ย ังคงมีเรื่องที่น่าสนใจมานําเสนอเช่นเคย ซึ่งจากการมอบนโยบายของรอง

นายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์) ที่มอบให้หน่วยงานในคราวที่ท่านได้มาเยี่ยมกระทรวง

พาณิชย์ในเดอืนมกราคม ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง

เศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) ในส่วนของการพฒันาและส่งเสรมิตลาดในภูมภิาค ซึ่งเป็นแนว

ทางการดาํเนินการทีจ่ะรว่มกนัทาํใหเ้หน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม สามารถตดิตามไดใ้นฉบบันี้เลยนะคะ  

ทมีงาน กบภ.    

เรือ่งเด่นในฉบบั 
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 นโยบายทีร่ฐับาลใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ คอื การสรา้ง

ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ

หน่วยงานที่มบีทบาทและภารกิจหลกัในการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกจิการค้าของประเทศ 

โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกจิการค้าภูมภิาค ได้รบันโยบายจากรองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคิด           

จาตุศรพีทิกัษ์) ในการดําเนินงาน Local Economy โดยใช้กลไกการพฒันาและส่งเสรมิตลาด        

เป็นเครื่องมอืสําคญัที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการค้าในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานกระทรวงพาณิชย ์            

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคจะต้องร่วมมอืกนัผลกัดนัใหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรม ใหเ้กดิพลงั  

ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ในทอ้งถิน่  ซึง่ตลาดทีส่่งเสรมิและพฒันาตามนโยบายแบ่งได ้    

4 ประเภท ดงัน้ี  
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การส่งเสริมและพฒันาตลาด 

• การส่งเสรมิ

และพฒันา

ตลาด 

• เปิดตลาด

ภมูภิาค         

: ตลาดตา้น้ํา

โบราณ 

 

 

ตลาดชุมชน 

ตลาดต้องชม 

ตลาดตามนโยบาย 

ตลาดกลางสนิค้าเกษตร 

ตลาด ชุมชนในท้องถิ่ น  รวมถึ ง  ร้ านค้ า ชุมชน  : มี
ความสําคญัในเร่ืองของการรวบรวมสินค้าในพืน้ที่ เกิดกิจกรรม

การค้าการขายในพืน้ที่  

ตลาดต้องชม : ตลาดชมุชนที่มีอตัลกัษณ์ของพืน้ที่เป็นจุดเด่น

สําคัญ สามารถเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว ที่มีความน่าสนใจ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวต้องแวะไปชมเป็นเป้าหมายหลักการ

ดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ 

ตลาดตามนโยบาย : เป็นตลาดที่สร้างหรือผลกัดนัพฒันาขึน้มา

โดยเฉพาะ เป็นตลาดเชิงนโยบาย โดยเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 

เชน่ แนวคดิการสร้างตลาดทเุรียน เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวในเมือง

หลกัสําคญั 

ตลาดกลางสินค้าเกษตร : เป็นตลาด ที่รองรับผลผลิตของ

ตลาดชมุชน รวมถึงตลาดกลางสนิค้าที่เป็นสินค้า ผลิตผลเฉพาะ

ในพืน้ที่ เป็นตลาดกลางที่กระทรวงฯ ดําเนินการ โดยกรมการค้า

ภายใน เช่น ตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร เป็นตลาดที่

สามารถรองรับ ผลผลิตที่ ระบายสินค้า ดูดซับ  Supply 
ส่วนเกินได้ เป็นตลาดขายส่งที่จะสามารถรองรับผลผลิต

เกษตรกรในช่วงที่ มีปัญหาล้นตลาดได้ เป็นกลไกที่ช่วยให้

เกษตรกรมีชอ่งทางการจําหน่าย เช่น ตลาดกลางข้าวสาร ตลาด

กลางสินค้าเกษตร ตลาดกลางสินค้าเฉพาะอยา่ง 
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ตลาดทัง้ 4 ลกัษณะ เป็นการสร้างการตลาดนําการผลิต ท่ีนําไปสู่การทํางานท่ีเป็นรูปธรรมของการ

สร้าง Local economy ซึง่พฒันาการของตลาด คือ การใช้ตลาดนําการผลิตท่ีจะบอกได้ว่าตลาด
ต้องการอะไร ผู้ ซือ้เป็นใคร มีความต้องการอย่างไร ทําให้สะท้อนความต้องการได้ว่าจะพฒันาสินค้า

อะไร ขายให้ใคร อย่างไร ซึ่งจะทําให้เกิดพฒันาการในการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดได้   

 

การส่งเสริมและพฒันาตลาดเพ่ือให้เป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าได้ตามบริบทในเชิงพืน้ท่ีของ

จงัหวดัและกลุ่มจังหวดั โดยการนําจุดเด่นของท้องถ่ินมาผสมผสานเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ให้กับสินค้า

และบริการ การวางแผนพฒันาโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตวัตัง้ (Demand-driven) และ

ค้นหาจุดแข็งและศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีของกลุ่มจงัหวดั (Strategic Position) รวมทัง้ยกระดบั
ผู้ประกอบการในท้องถ่ินให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ท่ีเปล่ียนไป  โดยกลไกสําคัญในการสร้าง

เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy) ท่ีจบัต้องได้ คือ การสร้างและพฒันาตลาด เพราะท่ีใดมี
ตลาด ท่ีนัน่จะเกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการค้า การขาย  ซึง่จะสามารถเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวเพ่ือ

สร้างรายได้ให้กบัชมุชน เช่ือมโยงในทกุระดบัตอ่ไป 

ท่ีมา : กรมการค้าภายใน  



เปิดตลาดภมิูภาค 

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน 3 



  

  

สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.พ.(บาท) 

ราคา

เฉล่ีย 

(ม.ค.) 

สปัดาห ์1 

  

สปัดาห ์2 

  

 

สปัดาห ์3 

  

 

สปัดาห ์4 

  

 

สปัดาห ์5 

  

 

ราคา

เฉล่ีย 

(ก.พ.) 

%  

ราคาเฉล่ีย 

ก.พ../ม.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,222 9,307 9,336 9,297 9,291 - 9,308 0.932553 

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.49 1.49 1.55 1.53 1.55 - 1.53 2.684564 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 73.44 82.35 79.36 80.46 72.54 - 78.68 7.135076 

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 

5.32 6.06 6.20 6.14 5.30 - 5.92 

11.2782 

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.32 6.09 6.21 6.39 6.50 - 6.30 -0.31646 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรสาํคญั : เดือนกมุภาพนัธ ์2560 

  
 

     ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 

 

             ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจากผลผลติ

ส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้ ขณะทีต่ลาดยงัคงมคีวามต้องการอย่างต่อเนื่องโดย

กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้วโลกปี 2559/60 ประจําเดอืน

กุมภาพนัธ์ 2560 ว่าจะมผีลผลิต 480.134 ล้านตนัขา้วสาร (715.9 ล้านตัน

ขา้วเปลอืก) เพิม่ขึน้จาก 472.044 ลา้นตนัขา้วสาร (703.7 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.71 จากปี 2558/59 และไดค้าดการณ์บญัชสีมดุลขา้วโลกปี 

2559/60 ณ เดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 ว่าผลผลติ ปี 2559/60 จะม ี480.134 ลา้น

ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 ร้อยละ 1.71 การใช้ในประเทศจะม ี

478.631 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 1.72 การส่งออก/นําเขา้

จะม ี41.505 ล้านตนัขา้วสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.08 และสต็อก

ปลายปีคงเหลอื 117.959 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 1.29  

           ราคาปาลม์น้ํามนั ภาพรวมยงัคงปรบัตวัสูงขึน้ โดยมคีวามผนัผวนของ

ราคาค่อนขา้งมาก โดยช่วงตน้เดอืนปรบัตวัสูงขึน้ก่อนจะลดลงตามทศิทางของ

ราคาตลาดล่วงหน้าของมาเลเซียที่ปรบัตวัลดลง เนื่องจากผู้นําเขา้ได้หนัไป

นําเขา้น้ํามนัพชืถัว่เหลอืงทดแทน และขณะทีผ่ลผลติปาล์มน้ํามนัของมาเลเซยี

เพิ่มขึ้น และการส่งออกน้ํามนัปาล์มดิบชะลอตวัลดลง ส่งผลให้ระดบัสต็อก

น้ํามนัปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาน้ํามนัปาล์มดบิปรบัตัวลดลงอยู่ที่ระดบั 

2,750 รงิกติต่อตนั 

 

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพารา ภาพรวมยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึ้นในช่วงเดอืนทีผ่่านมา 

โดยมคีวามผนัผวนของราคาค่อนขา้งมาก ปจัจยับวกจาก ราคายางในตลาด

ล่วงหน้าโตเกียวและราคานํา้มัน ประกอบกับเงินเยนและ เงินบาทอ่อนค่า 

รวมถึงปริมาณยางที่ออกสูต่ลาดลดลงตามฤดกูาลและมีฝนตกในพืน้ที่ปลกูยาง

ทางภาคใต้ของไทย ประกอบกบันกัลงทนุมีมมุมองบวกกับนโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และมีปัจจยักดดนัจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 

ปาลม์น้ํามนั  

มนัสาํปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้มคีวามผนัผวนโดยปรบัตัวลดลง

ตัง้แต่ช่วงตน้เดอืน ตามทศิทางราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชคิาโกเดอืนมนีาคม 

2560 และค่อย ๆ ปรบัตัวสูงขึ้น ภาพรวมราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดย 

กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัว์ของโลก ปี 

2559/60 ว่าม ี1,033.03 ล้านตนั เพิม่ขึ้นจาก 960.11 ล้านตนัในปี 2558/59 

รอ้ยละ 7.59 

คาดการณ์สถานการณ์   

ข้าวหอมมะลิ และข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์: ราคามแีนวโน้มสูงขึน้ 

เน่ืองจากสนิค้ามปีรมิาณเหลอืที่จะเขา้สู่ตลาดไม่มาก และความ

ตอ้งการใชใ้นประเทศค่อนขา้งทรงตวั  
 

ยางพารา :ราคามแีนวโน้มผนัผวนในกรอบแคบ ๆ โดย ราคายางยงั

มปีจัจยับวกจากปริมาณ ผลผลิตลดลงตามฤดูกาล  ซึ่งจะส่งผลให้

ผูป้ระกอบการเร่งซือ้เกบ็สต๊อก เพราะเกรงจะขาดแคลนยางในช่วงฤดู
ยางผลดัใบ และมปีจัจยัท่ีกดดนัราคายางจากกระแสคาดการณ์ว่า

ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุม

เดือนมีนาคม และขณะท่ีในระยะนีป้ริมาณยางในท้องตลาดยงัมีพอ

จากการเร่งกรีดยางของเกษตรกรทางภาคใต้ คาดการณ์ว่าราคา

ยางอาจจะมีแนวโน้มผนัผวนต่อเน่ือง จากสถานการณ์เศรษฐกิจ

โลกท่ียงัคงผนัผวน 
 

ปาลม์น้ํามนั : ราคามแีนวโน้มผนัผวน เน่ืองจากคาดว่าการส่งออก

น้ํามนัปาล์มดิบของมาเลเซียอาจเพิ่มขึ้น เน่ืองจากราคาน้ํามัน

ปาลม์ดบิปรบัตวัลดลงอาจจงูใจใหผู้นํ้าเขา้หนัมานําเขา้เพิม่ขึน้  
 

มนัสาํปะหลงั : ราคามแีนวโน้มอ่อนตวัลง  เน่ืองจากเป็นช่วงสนิคา้ที่

จะเข้าสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตามราคาส่งออกมนัเส้นและแป้งมนัมี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้  

        ราคามนัสําปะหลงั ปรบัตวัสูงขึ้นเลก็น้อย แต่เนื่องจากเป็นช่วงผลผลติ

มนัสาํปะหลงัออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัราคาส่งออกมนัเสน้และแป้งมนัอยู่ใน

เกณฑต์ํ่า ส่งผลใหร้าคาหวัมนัสาํปะหลงัสดอยู่ในเกณฑต์ํ่าดว้ยเช่นกนั 
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แวดวงพาณิชย ์

 วันท่ี 22 ก.พ. 60 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี 

นําผู้ประกอบการร้านเรือนธรรมชาติ ต.เสม็ด อ.เมือง 

จ.ชลบรีุ ซึ่งเป็นศนูย์รวมจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

และผลิตภณัฑ์ชุมชน และเป็นร้าน Farm Outlet 
จ.ชลบรีุ ศึกษาดงูานร้าน OTOP ต้นแบบ ของกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ บริษัท รัตน

ไพบลูย์ สเตชัน่ จ.สมทุรสงคราม 

 วนัท่ี 23 ก.พ. 60 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ร่วมกบัสาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัพิษณโุลก จดัสมัมนา

ภายใต้ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ 

aec ร ะ ดับ จั ง ห วัด  หัว ข้ อ เ ร่ื อ ง  "FTA พัฒ น า 

SMEs/OTOP วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น สู่  Thailand 
4.0" เพ่ือพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ์สูเ่กษตร 4.0 
พร้อมเช่ือมโยงการค้าและการท่องเท่ียว ตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ระหวา่งวนัท่ี 23-

24 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยลัปาร์ค 

จังหวัด พิษณุโลก โดยผู้ เ ข้ า ร่ วมสัมมนา ไ ด้แก่ 

ผู้ ประกอบการ Biz Club OTOP/SMEs 
วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 

จงัหวดั จํานวน 200 ราย 

 วนัท่ี 23 ก.พ. 60 สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัน่าน ร่วมกิจกรรม

โครงการ “หนว่ยบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน” 

ครัง้ท่ี 4/2560 ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ตําบลบ่อสวก 

อําเภอเมือง จังหวัดน่าน และได้นําสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด   

ไปจําหน่ายเพ่ือลดค่าครองชีพให้ประชาชน เป็นสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีจําเป็นแก่การครองชีพ ได้แก่ นํา้มันพืช นํา้ตาลทราย 

และไขไก่สด โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน    

เป็นประธาน 

 วันท่ี 24 ก.พ. 60 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสํานักงาน

พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

กฎหมายว่าด้วยหอการค้าและกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า  

ณ โรงแรมสนีุย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี โดยมีผู้ เข้าร่วม

สมันาประกอบด้วย สมาชิกหอการค้าและสมาคมการค้าจาก

กลุ่มจังหวดัราชธานีเจริญศรีโสธร (อุบลราชธานี อํานาจเจริญ  

ศรีสะเกษและยโสธร เข้าร่วมสมัมนา จํานวน 100 คน 
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 วันท่ี 24 ก.พ. 60 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร่วมกบัสํานกังานชัง่ตวงวดัเขต 2-7 ร้อยเอ็ด ออกตรวจสอบ

เคร่ืองชั่ง การปิดป้ายแสดงราคา และภาวะราคาสินค้า      

ในพืน้ท่ี อ.เสลภูมิ และอ.ธวชับุรี จ.ร้อยเอ็ด การดําเนินการ

ตรวจสอบเคร่ืองชั่ง แจกประกาศและแนะนําการปิดป้าย

แสดงราคาจําหนา่ย ให้กบัผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด

และตรวจรับรองเคร่ืองชั่งสปริง ผู้ประกอบการท่าข้าว และ

ลานรับซือ้มนัสําปะหลงั ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายปุ๋ ยเคมี

ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายแก๊สหงุต้ม สุม่ตรวจนํา้หนกัแก๊ส

บรรจุถัง ขนาด 15 กก.และขนาด 4 กก. แนะนําวิธีการ

ตรวจสอบนํา้หนกั สําหรับแก๊สท่ีมีนํา้หนกัขาดเกินอตัราเผ่ือ

เหลือเผ่ือขาด พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้แนะนําตกัเตือนและได้

ผกูบตัรห้ามแจ้งให้ร้านสง่คืนโรงบรรจ ุ 

    ในสว่นภาวะราคาสนิค้า 

   - ไขไก่ มีแนวโน้มราคาลดลง เบอร์ 0-3 ราคาจําหน่าย แผง

ละ 95,90,85,80 บาทตามลาํดบั  

   - ผักสด มีราคาลดลง เน่ืองจากมีการปลูกในพืน้ท่ี และ

รับมาจากตา่งจงัหวดั เช่น มะนาว 7 ลกู 20 บาท พริก สง่ 60 

บาท/กก. ปลกี 80-90 บาท/ กก. ต้นหอม 20 บาท/กก. ฝัก15 

บาท/กก. กระหลํ่าปลี 20 บาท/กก. คาคว่าในต้นเดือน

มีนาคมราคาพืชผักน่าจะเร่ิมปรับตัวสูงขึน้เน่ืองจากเข้าสู่

หน้าร้อนการปลกูผกัจะให้ผลผลิตตํ่า ปริมาณผลผลิตออกสู

ตลาดน้อย 

 

 วนัท่ี 28 ก.พ. 60 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัแพร่  ได้ดําเนินการ

ส่งมอบอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนร้านหนูณิชย์ โฉมใหม่ "หนูณิชย์

โฉมใหม่ บอกต่อความอร่อย ราคาประหยดั ด้วยอาหารสะอาด

ถูกหลกัสขุอนามยั "  ให้แก่ผู้ประกอบการร้านหนูณิชย์ในพืน้ท่ี  

อําเภอเมืองแพร่ จํานวน 44 ร้าน และจะสง่มอบอปุกรณ์ให้แล้ว

เสร็จในอําเภออ่ืนๆ สาํหรับร้านหนณิูชย์อีก 24  ร้าน ภายในเดือน

มีนาคม  2560 

 วัน ท่ี  27 ก .พ .  60 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่

ตร ว จ สอ บ ส ต๊ อก ข้ า ว ต า ม โคร ง ก า ร ช ด เ ชย ด อ ก เ บี ย้ ใ ห้

ผู้ประกอบการค้าข้าวปี 2559/60 ครัง้ท่ี 4 ร่วมกับคณะทํางานฯ  

ดําเนินการตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว 

5 ราย ดงันี ้  

    1.โรงสสีมคิดหนองตุ้ม สาขา 2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

    2.สามพ่ีน้องค้าข้าว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่

    3.โรงสข้ีาวดีรุ่งเรือง อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่

    4.โรงสข้ีาวทรัพย์เกษม อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่

    5.โรงสดีวงดีสข้ีาว อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่

ผลการตรวจสอบปริมาณข้าว เปลือกและ ข้าวสารของ

ผู้ประกอบการทัง้ 5 ราย มีมลูคา่เกินมลูคา่ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
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กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนมีนาคม 2560 

                   กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภู์มภิาค สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
               สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290 

                         ติดตามจดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่  http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 7 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

08/03/2560 - 
08/03/2560 

โครงการ ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพ

การบริหารจดัการธรุกจิแฟรนไชส ์

โรงแรมรชิมอนด ์สไตลชิ 

คอนเวนชัน่ 

สมัมนาใหค้วามรู ้ กองสง่เสรมิและพฒันาธรุกจิ 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

09/03/2560 - 
13/03/2560 

สดุยอดผลติภณัฑภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่และ

ของดจีงัหวดัสรุนิทร ์ครัง้ที ่2 

ณ พืน้ทีโ่ปรโมชัน่ ชัน้ 1 

ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั

พลาซ่า เวสด์เกต 

แสดงและจาํหน่ายสนิคา้ สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สรุนิทร ์

10/03/2560 - 
12/03/2560 

สบืสาน...สสีนั...สายเสน้เบญจรงคด์อน

ไก่ด ี

ณ หมูบ่า้นเบญจรงคด์อน

ไก่ด ีตําบลดอนไก่ด ี

อําเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร 

แสดงและจาํหน่ายสนิคา้ สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั 

สมทุรสาคร 

16/03/2560 - 
16/03/2560 

ธงฟ้าราคาประหยดัลดคา่ครองชพี

ประชาชน กจิกรรมโครงการบําบดัทุกข ์

บํารงุสขุ สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน 

จงัหวดัสตูล ครัง้ที ่4 

โรงเรยีนบา้นควนเก 

อําเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 

จาํหน่ายสนิคา้อปุโภค

บรโิภคราคาประหยดั 

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สตูล 

17/03/2560 - 
21/03/2560 

จงัหวดัชุมพรกําหนดจดังานเปิดโลก

ทะเลชุมพร ประจาํปี 2560 

ชายทะเลปากน้ําชุมพร 

ตําบลปากน้ํา อําเภอเมอืง 

จงัหวดัชุมพร 

นิทรรศการ กจิกรรม

กฬีา ท่องเทีย่ว แสดง

และจาํหน่ายสนิคา้ 

จงัหวดัชุมพร 

31/03/2560 - 
31/03/2560 

ธงฟ้าราคาประหยดัลดคา่ครองชพี

ประชาชน จงัหวดัสตูล 

ตลาดตอ้งชม ตลาดดสูน 

อําเภอควนโดน จงัหวดั

สตูล 

จาํหน่ายสนิคา้ สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สตูล 

สาระน่ารู้ : เครือ่งหมายการค้า 

ทีม่า : กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
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