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เรื่องเด่นในฉบบั 
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ประจ  าเดือน มี.ค. 60 

คยุกบั กบภ. 
 

       สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านทุกท่าน จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบับนี้   
ขอน าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น 
ภายใตช้ื่อ “ตลาดตอ้งชม” ซึ่งเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด 
สรา้งรายได ้ ใหก้บัชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยว  
เข้าด้วยกัน ส่ งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภค
ภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่ อน น าไปส ู่การสร้างความเข้มแข็ง     
ใหชุ้มชนและเศรษฐกจิทอ้งถิน่ค่ะ  
 
          ทมีงาน กบภ. 

       จากการที่ร ัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและแก้ไขปญัหา
เศรษฐกจิ เพื่อแกป้ญัหาปากทอ้งของประชาชน และช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรผูผ้ลิต สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  SMEs ที่ผลิตส ินค้า
เกษตร สนิคา้หตัถกรรม ส ินค้า OTOPs เพื่อให้มีสถานที่จ  าหน่าย
สนิคา้โดยตรง แก่ประชาชน เป็นการสนับสนุนให้มีช่องทางในการสร้าง
รายไดแ้ละใหม้ี ความเขม้แขง็ โดยใชก้ลไก “ตลาดชุมชน” ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มีนโยบายส่ งเสริมการด าเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ         
โดยตัง้เป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองและเชื่อมโยง      
กบัการท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น อันจะ
เป็นการวางฐานรากทีส่  าคญัของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งจะด าเนินการ
ส่งเสรมิภายใตก้ารร่วมมือกนักบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ประชารฐั เพื่อใหเ้ศรษฐกจิทอ้งถิน่มีความเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื 

        
 

 

ตลาดต้องชม 
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      กรมการค้าภาย ใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนิน 

“โครงการพฒันาตลาดชุมชนเพือ่ธุรกจิท้องถิ่น” โดยส่งเสริม

ตลาดภายใต้ช ือ่ “ตลาดต้องชม” โดยส่งเสริมเอกลักษณ์

พาณชิย์ อัตลกัษณ์ของชุมชน โดยพฒันาหรอืยกระดับตลาด

ทีจ่ าหน่ายสินค้าท ีผ่ลติโดยคนในชุมชนหรือพื้นท ี่ใกล้เค ียง 

ปรับภูมิท ัศน์ ให้สวยงาม มีการจ าหน่ายสินค้าท ี่ม ีความ

เท ี่ยงตรง เท ี่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราค า 

เครือ่งช ัง่เท ีย่งตรง และจ าหน่ายสินค้าท ี่ม ีคุณภาพดี ตาม

เอกลกัษณ์พาณชิย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปว ัฒนธรรม 

ชูอัตลกัษณ์ ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีชาตพินัธ์ุ ตลอดจนวิถ ี

ชวีติชุมชน และเช ือ่มโยงสู่การท่องเท ี่ยว ซึ่งรูปแบบตลาด

ต้องชม จะมที ัง้ท ี่เป็นตลาดในชุมชนท ี่แสดงถึงว ัฒนธรรม

ท้องถิน่ ตลาดในแหล่งท่องเท ี่ยว ตลาดริมน ้ า ถนนคนเดิน   

และตลาดใกล้วดั เป็นต้น 

       ในปีงบประมาณ 2559 กรมการค้าภายในได้ส่ งเสริม

ให้มตีลาดต้องชมแล้ว 77 แห่งท ัว่ประเทศ สามารถช่วยสร้าง

รายได้เพิม่ข ึ้นแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดท ี่ม ีอยู่  10,986 แผงค้า 

คิด เ ป็นการส ร้ าง รายไ ด้ ให้ เศ รษฐ กิจท้ อ งถิ่น เพิ่มข ึ้ น 

135,224,200 บาท ส าหรบัเป้าหมายในปี 2560 จะเปิดเพิม่อีก 

77 แห่ง และพฒันาตลาดเดมิโดยจะยกระดบัตลาดให้ดขี ึ้น   

 

 

 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

กรมการค้าภายใน ได้ส ารวจข้อมูลและจดัเกรดตลาดชุมชน  
ตามหลกัเกณฑ์ 5 ด้าน  

สถานที ่

สินค้า 
การประกอบการค้า 

ความพร้อมของตลาด 

ตลาดเป้าหมาย 6 แห่งท ีจ่ะพฒันา โดยมผู้ีเช ีย่วชาญให้ค าแนะน า 
เพือ่เป็นต้นแบบแก่ตลาดอื่น  ๆ

กาดทุ่งเกวยีน จงัหวดัล าปาง 

ตลาดคลองสวน 100 ปี จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ตลาดกลางดง จงัหวดันครราชสีมา 

ตลาดหลวงปู่ทวด จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ถนนคนเดนิกระบี่ อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

ตลาดน ้าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จดัเกรดตลาดได้ 164 แห่ง 

เกรด A จ านวน 27 แห่ง  

เกรด B จ านวน 16 แห่ง  

เกรด C จ านวน 26 แห่ง  

เกรด D จ านวน 95 แห่ง 

ลกัษณะเฉพาะ 
ทีเ่ป็นจุดเด่นของตลาด 
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แผนการจัดพิธีเปิด "ตลาดต้องชม" ประจ าเดือนเมษายน 

 

กาดทุ่งเกวียน จ.ล าปาง 

ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมอื
บ้านดอนหลวง จ.ล าพูน 

ตลาดใต้เคี่ยม  
จ.ชุมพร 

ตลาดหลวงปู่ ทวด  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ถนนคนเพ็ด-ชะ-บนู 
จ.เพชรบรูณ์ 

ตลาดย้อนยุค@ปากพนงั 
จ.นครศรีธรรมราช 

ตลาดคลองสวน 100 ปี       
       จ.ฉะเชิงเทรา  
     จ.สมทุรปราการ 

ตลาดหาดเจ้าส าราญ 
จ.เพชรบรีุ 

อาทิตย์ Sun   จันทร์ Mon    อังคาร Tue     พุธ Wed    พฤหัสบดี Thu     ศุกร์ Fri        เสาร์ Sat 

ตลาดวัดไผ่โรงวัว 
จ.สุพรรณบรีุ 

ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ 
จ.สมทุรสาคร 

ตลาดร้อยปีเมอืงย่า  
จ.นครราชสีมา 

นอกจากน้ียังมีแผนท่ีจะเปิด
เดือนเมษายนอีก 4 แห่ง 
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เปิดตลาดภูมิภาค 

ที่มา : กรมการค้าภายใน 
4 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน มี.ค.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(ก.พ.) 

สปัดาห์ 1 
  

สปัดาห์ 2 
  
 

สปัดาห์ 3 
  
 

สปัดาห์ 4 
  
 

สปัดาห์ 5 
  
 

ราคา
เฉล่ีย 
(มี.ค.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
มี.ค./ก.พ.. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,308 9,293 9,261 9,255 9,230 - 9,260 -0.51569 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.53 1.54 1.54 1.48 1.45 - 1.50 -1.96078 

ยางแผ่นดิบ ชัน้ 3 78.68 72.78 68.49 69.98 67.32 - 69.64 -11.4896 
ผลปาล์มน ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
5.92 4.63 4.91 4.96 4.74 - 4.81 

-18.75 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.30 6.53 6.48 6.49 6.29 - 6.45 2.380952 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมีนาคม 2560 
  
 

 
             ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ค่อนข้างทรงตวั โดยย ัง มีความ
ต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนั ราคาส่งออกข้าว
ขาวของไทยเฉลี่ย 355 USD/ตนั ขณะที่เวียดนาม ราคาประมาณ 360 
USD จึงสามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้ค่อนข้างดี ส่งผลให้คาดการณ์
ว่าปีน้ีไทยน่าจะสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายในระดบั 9-10 ล้านตนั  

           ราคาปาล์มน ้ามนั ปรบัตวัลดลงโดยมีความผันผวนของราคา
ค่อนข้างมาก โดยช่วงต้นเดือนปรบัตวัลดลงมากก่อนจะเริ่มมีราคาสูงขึ้น
ตามทิศทางของราคาตลาดซือ้ขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือน
พฤษภาคม 2560 ที่ปรบัตวัลดลง โดย สศก. คาดว่า ผลผลิตเดือน
มีนาคมจะมีประมาณ 0.890 ล้านตนั คิดเป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.151 ล้าน
ตนั ลดลงจากผลผลิตปาลม์ทะลาย 0.936 ล้านตนั น ้ามนัปาล์มดิบ 0.159 
ล้านตนั ของเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.91 และร้อยละ 5.03 
ตามล าดบั 
 

ข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว์  

ยางพารา   
             ราคายางพารา ภาพรวมยงัคงปรบัตวัลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
โดยเกิดจากปจัจยัลบที่ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากความไม่แน่ใจในการ
คงการลดก าลงัการผลิตของกลุ่มโอเปค และจากการที่เฟดปรบัขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีสถานการณ์ราคาน ้ามนักลบัมายืนได้เหนือ 50 USD/
บาเรล อีกคร ัง้ ส าหรบัตลาดในประเทศไม่คึกคกั เน่ืองจากการพกักรีดยาง  

ปาล์มน ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัสงูขึ้น เน่ืองจากสินค้ามี
ปริมาณเหลือที่จะเข้าสู่ตลาดไม่มาก และความต้องการใช้ในประเทศ
ค่อนข้างทรงตวั โดยปรบัตวัขึ้นตัง้แต่ช่วงต้นเดือน และค่อย ๆ ปร ับตัว
ลดลงตามทิศทางราคาซ้ือขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือน พฤษภาคม 
2560 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนเมษายน 2560 
ข้าวหอมมะลิ : ราคามแีนวโน้มทรงตวั และอาจจะอ่อนลงตามปริมาณ
ผลผลติท ีจ่ะเข้าสู่ตลาดมากข ึ้น และจากปจัจยักดดันจากราคาของตลาด
คู่แข่งส าคญัเช่นเว ียดนาม ซึ่งก าลังเข้าสู่ช่วงฤดู เก ็บเก ี่ยวฤดูหนาว -
ใบไม้ผลิ (theWinter-Spring) ที่จะมีอุปทานข้าวในตลาดเป็นจ านวน
มาก ซึง่จะท าให้ราคาข้าวเวยีดนามอ่อนตวัลง 
ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ : ราคามแีนวโน้มเพิม่ข ึ้นเล็กน้อย จากปริมาณที่จะ
เข้าสู่ตลาดไม่มาก ความต้องการใช้ในประเทศคงตัว และจากการ
คาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2559/60 ว่าม ี1,039.43 ล้านตัน เพิ่มข ึ้น
จาก 960.69 ล้านตนัในปี 2558/59 ร้อยละ 8.20  
ยางพารา :ราคามแีนวโน้มผนัผวนโดยคาดว่าจะแกว่งตวัสูงข ึ้นได้ ปจัจยั
หนุนจากค่าเงนิเยนท ีอ่่อนค่าข ึ้นและราคาน ้ามันดบิปรบัตวัสูงข ึ้นเหนอื 
50 เหรยีญฯ ได้อีกครัง้ หลงัประเทศผู้ผลติน ้ามนัหลายประเทศออกมา
สนบัสนุนการขยายลดก าลงัการผลิต ส่วนภายในประเทศยงัมปีจัจยั
หนุนท ีค่่อนข้างชดัเจนในเรือ่งผลผลติท ีอ่อกสู่ตลาดลดลงในช่วงพกัหยุด
กรดียางของเกษตรกร แต่การท ีห่ลายโรงงานหยุดรบัซื้อท าให้เก ิดการ
แข่งขนัด้านราคาน้อยลง ราคาจงึไม่สูงข ึ้นมากนกั 
ปาล์มน ้ามนั : ราคามแีนวโน้มอ่อนตวัลง โดย Rabobank รายงานว่า 
ในช่วงไตรมาสท ี ่2 ปี 2560 คาดว่าราคาน ้ามนัปาล์มดบิของมาเลเซยี
ปรบัตวัลดลงเฉลีย่อยู่ท ีร่ะดบั 2,750 รงิกติต่อตนั (ปจัจุบันท ีร่ะดบั 
2,900 รงิกติ ต่อตนั) รวมท ัง้ คาดการณ์ราคาน ้ามันปาล์มดบิปรบัตวั
ลดลงในช่วงไตรมาสท ี ่ 3 อยู่ท ีร่ะดบั 2,650 รงิกติต่อตนั เนือ่งจาก
ผลผลติปาล์มน ้ามนัท ัง้ในประเทศอินโดนเีซยีและมาเลเซยีมีแนวโน้ม
เพิม่สูงข ึ้น 
มนัส าปะหลงั : ราคามแีนวโน้มแกว่งตวัสูงข ึ้นในกรอบแคบ  ๆ  เนือ่งจาก
เป็นช่วงสินค้าเข้าสู่ตลาดเกอืบหมดแล้ว และราคาส่งออกมนัเส้นและแป้ง
มนัมแีนวโน้มเพิม่สูงข ึ้น  

        ราคามนัส าปะหลงั ปรบัตวัลดลงเล็กน้อย แต่เน่ืองจากเป็นช่วง
ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบัราคาสง่ออกมนัเส้นและ
แป้งมนัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ส่งผลให้ราคาหวัมนัส าปะหลงัสดอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
โดยกระทรวงพาณิชย์อยูร่ะหว่างด าเนินการโครงการแปรรูปมันส าปะหลังสู่
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชมุชน 

     ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร /การยางแห่งประเทศไทย 8 
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 ว ันท ี่ 7  มี.ค .  6 0 ส านักง านพาณิช ย์จ ังห ว ัด
สมุทรสาคร บูรณาการร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ใ นกา รบ รร ย ายก าร เ ช ื่อ ม โ ย งกา รตลา ดแล ะ         
การเช ื่อมโยงเครือข่ายและการร่วมกลุ่มเกษตรกร
ตามนโยบายส่งเสริมก ารเกษตรแบบแป ลงให ญ่      
ปี 2560 จดัโดยส านกังานเกษตร อ.บ้านแพ้ว ณ บ้าน
นางทองพูน นาคเกดิ หมู่ 5 ต.บ้านแพ้ว มีเกษตรกร
ผู้ปลูกล าไย (ต.บ้านแพ้ว,ต.หลกัสอง) จ านวน 50 คน 
เข้ารบัการอบรม 

 วนัท ี ่15 ม .ีค . 60 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดจัดจ าหน่าย
สินค้าธงฟ้าราคาป ระหย ัดลดค่าครองช ีพประชาชนในงาน
จงัหว ัดเคลื่อนท ี่ ครัง้ท ี่ 3 ณ วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง     
อ.บ้านนา ประชาชนและเกษตรกรในพื้นท ี่สนใจซื้อสินค้าธงฟ้า
และอื่น ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะสินค้าท ี่จ ัดจ าหน่ายในราคา
ลดพิเศษอาท ิ ไข่ไก่  ข้าวสาร น ้ าตาลท ราย น ้ ามันพืช ฯลฯ    
ซึง่ถูกกว่าท้องตลาดท ัว่ไปเฉลีย่ร้อยละ 20 

 ว ันท ี่ 16  มี.ค .  60 เจ้ าหน้าท ี่ส านักงานพาณิช ย์จ ังหว ัด
นนทบุร ีออกตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนท ีร้่านข้าวต้มซอยสามัคคี
65 ผลการตรวจสอบปรากฏว่าร้านมีการแสดงราคาโดยจัดท า
เป็นป้ายไวนลิแขวนไว้หน้าร้าน ค ือข้าวต้มกุ้งราคา50-60บาท
ข้าวต้มปลาราคา50-60บาท เมือ่สอบถามประเด็นข้อ ร้องเรียน
เมนูข้าวต้มกุ้ง ทางร้านชี้แจงว่าเป็นป้ายราคาเก่าโดยป ัจจุบัน
ข้าวต้มมีราคา60บาททุกรายการ เจ้าหน้าท ี่จ ึงตักเตือนและ
ก าชบัให้ทางร้านแก้ไขเมนูอาหารให้แสดงราคาช ัดเจนย ิ่งข ึ้นซึ่ง
เจ้าของร้านยอมรบัแนะน าและยนิยอมแก้ไขป้ายราคาสินค้าให้
ชดัเจนย ิง่ข ึ้น 

 วนัท ี ่8 ม.ีค . 60 ศูนย์ช ัง่ตวงว ัดภาคตะว ันออก 
(ชลบุร )ี ได้ตรวจสอบสถานีบริการจ าหน่ายน ้ ามัน
เช ื้อเพลงิตามโครงการน ้ ามันเต็มลิตร และโครงการ
พฒันาน ้ามนัเตม็ลติร จ ังหว ัดชลบุรี โดย ตรวจสอบ
สถานบีรกิารจ าหน่ายน ้ามันเช ื้อเพลิง จ านวน 7 ราย 
พบว่ามาตรว ัดฯ จ านวน 152 เครื่อง ถูกต้อง 151 
เครือ่ง ช ารุด 1 เครือ่ง 
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 วนัท ี ่17 ม.ีค.60 ส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัดเพชรบูรณ์ 
น าผู้ประกอบการมะขามแปรรูป ร่วมประชุมเจรจาการค้า
เกลอืทะเล กบัสหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือ บ้านแหลม 
อ า เภอ บ้ านแหล ม จังห ว ัด เพช ร บุ รี และ เย ี่ย มช ม
กระบ วนการผลิต เกลือ ท ะเล  ซึ่ง ก ิจก รรมดังก ล่าว
ด าเนนิการโดยส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัดเพชรบุรี โดยใน
แต่ละปีผู้ประกอบการมะขามแปรรูปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ใช้เกลอืทะเลในกระบวนการผลติ กว่า 500 ตนั/ปี 

 วนัท ี ่19 ม.ีค.60 ส านกังานพาณชิย์จ ังหว ัดแม่ฮ่องสอน 
ออกตรวจสถานการณ์จ าห น่ายสิ นค้า ณ ตลาดนัดว ัน
อาทติย์ (กาดติด๊) ผู้น าสินค้า/ผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย เป็น
ผู้ประกอบการท ัว่ไป เกษตรกรชนเผ่าท ี่ราบสูงต่าง ๆ (ลีซู 
ม้ง  ก ะ เห รี่ย ง  มู เซอ  ป ะกากะย อ  ฯ )  ราย ละ เอี ย ด
สถานการณ์กระเทยีม ณ ระดับไร่นา เกษตรกรเก็บเก ี่ยว
และน าผลผลติกระเทยีมสด ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อย
ละ 4 0 ขอ งผลผลิตท ัง้ หมดของจังหว ัดราคาจ าหน่าย      
ณ ระดับไร่นา อยู่ ในช่ว ง 25 -28 บ าท /กก . ข ึ้ นอยู่ก ับ
คุณภาพและขนาด กระเทยีมสดที่ขนส่งน ามาจ าหน่าย ณ 
ตลาด กก .ละ  35 บาท และขายรวม 3 กก . 100 บาท 
กระเทยีมแห้งมดัจุก (ยงัไม่แห้งสนทิตากประมาณ 2-3 วัน) 
ราคาจ าหน่าย 5 0-7 0  บ าท /กก .  ข ึ้นอ ยู่ก ับ คุณภาพ     
ความแห้ง และขนาด 

 วันท ี่ 21 ม .ีค.60 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดช ัยนาทร่วม
แถลงข่าว "การจดังานเมลด็ข้าวพนัธ์ุ ดที ี ่1 เมืองไทย ครัง้ท ี่ 6" 
ณ บรเิวณลานตากข้าวปวณีา ต าบลนาลือ -ท่าช ัย อ าเภอเมือง
ชัยนาท  จังห ว ัดช ัยนาท  โดยมีว ัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ส่ งเสริม
ประชาสัมพนัธ์แหล่งผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีของจังหว ัด
ชยันาท ให้แพร่หลายย ิง่ข ึ้น รวมท ัง้การกระตุ้นการซื้อขายเมล็ด
พนัธ์ุข้าวและขยายตลาดเมล็ดพันธ์ุข้าวของจังหว ัดช ัยนาทให้
เ ป็ นท ี่ รู้ จ ัก  แล ะ เ ป็ นกา ร เพิ่ม ราย ได้ ใ ห้ ก ับ ผู้ผลิ ตแล ะ
ผู้ประกอบการเมลด็พนัธ์ุข้าวจงัหว ัดชยันาท 

 ว ันท ี่ 21 ม .ีค.60  พาณิชย์ จ ังหว ัดส ตูล พาณิชย์จ ังหว ัด
สงขลา และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจ ังหว ัดสตูลประชุมหารือ
ลู่ทางการค้ าอาหารจ าพวกเนื้อสัต ว์ก ับ ผู้ประกอบการขอ ง
จงัหวดัสตูล ร่วมกบัประธานหอการค้ามลายู รฐัเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย (Dato. Ir. HJ. AHMAD FITRI B. HJ. OTHMAN)   
ณ ส านกังานพาณชิย์จงัหวดัสตูล  ผลการประชุมหารือ  การค้า
สินค้าอาหารสดจ าพวกเนื้อว ัว เนื้อแพะ ราคาจ าหน่ายอยู่ใน
ระดบัใกล้เคยีงกนั จงึไม่จูงใจ อีกท ัง้ระเบียบการน าเข้า-ส่งออก 
ค่อนข้างยุ่งยาก ส่วนอาหารทะเลสด ราคาจ าหน่ายในรัฐเคดาห ์
ณ ป ัจจุบันอยู่ในระดับสูงมากและความต้องการมีมากด้ว ย    
แต่ ปริม าณสินค้ าอ าห ารท ะ เลสดข องจังห ว ัด สตู ลมน้ีอ ย         
ไม่ เพีย งพอ กับ คว ามต้ องก ารขอ งตลาด  ส าหรับ ไ ก่ ส ด
ผู้ประกอบการในจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่จะด าเนินการเลี้ยงแบบ 
Contract Farming โดยท าสัญญาซื้อ -ขายกับบริษัทรายใหญ่  
จงึไม่สามารถซื้อ-ขาย กนัโดยตรงกบัประเทศมาเลเซยีได้ 
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

03/04/2560 - 
07/04/2560  

“มุกดาหาร เทรดแฟร”์ สนามหน้าศาลากลางจงัหวดั
มุกดาหาร 

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  

 สพจ. มุกดาหาร 

08/04/2560 - 
15/04/2560  

“เฉลิมฉลองเปิดตลาดโรงเกลอืเมือง
ใหม่ช่องสะง า” 

บริเวณตลาดโรงเกลอืเมืองใหม่ช่องสะ
ง า อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  

สพจ. ขอนแก่น 

19/04/2560 - 
19/04/2560  

โครงการหน่วยบ าบดัทกุข์บ ารงุสขุ 
สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน คร ัง้ที่
6/2560 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาง่ัว จังหวัด
เพชรบูรณ์  

งานธงฟ้า ลดค่าครองชีพ
ให้ประชาชน 
 

สพจ. เพชรบูรณ์ 
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สาระน่ารู้ 


