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• ประชารฐัสวสัดกิาร 
การใหค้วามช่วยเหลอื
ผ่านบตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐั 

 

• เปิดตลาดภมูภิาค 

        สวสัดกิารแห่งรฐั เกดิขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืคนไทยในกลุ่มทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคมทกุกลุ่ม 

ใหไ้ดร้บัความชว่ยเหลอือยา่งเทา่เทยีมกนัในทกุดา้น โดยความประสงคข์องนายกรฐัมนตร ี

ทีต่อ้งการนําพาประชาชนคนไทยทกุคนกา้วพน้จากกบัดกัแห่งความยากจน และนําพา 

ทกุคนสูค่วามเทา่เทยีมกนัในทกุๆเรือ่งดว้ยนโยบายปฏริปูประเทศ 

         โดยเริม่ตน้จากบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั ทีเ่ปิดใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยปีละ 

30,000–100,000 บาท และตํ่ากว่าเสน้ยากจนทีม่กีระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลาง, 

ธนาคารรฐั กระทรวงพาณิชย ์และจงัหวดัต่างๆรว่มมอืกนัในการใหค้วามชว่ยเหลอื

เบือ้งตน้แกป่ระชาชนในการลดคา่ใชจ้่ายภาคครวัเรอืน และคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 

ประชารฐัสวสัดิการ  
การให้ความช่วยเหลือผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรฐั  

ทมีงาน กบภ. 
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  แบบท่ี 1 บตัร Hybrid 2 Chips  
     เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหลก็ Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลาง
ระบบตัว๋ร่วม (แมงมมุ) สาํหรบัผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีนกบัหน่วยรบัลงทะเบยีนในเขตกทม. นนทบุร ี ปทุมธาน ี
พระนครศรอียุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

แบบท่ี 2 บตัร EMV  
     เป็น Contact Chip และแถบแมเ่หลก็ สาํหรบัผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีนกบัหน่วยรบัลงทะเบยีนนอกเขตจงัหวดัดงักล่าว 
(นอกเขต กทม. นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรอียุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร) 

บตัรสวสัดิการแห่งรฐั  

       บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัมภีาพเบือ้งหลงัเป็นภาพสะพานภูมพิล 1 สะพานภูมพิล 2 และประตูระบายน้ํา คลองลดัโพธิ ์
(อนัเนื่องมาจากพระราชดาร)ิ เพือ่ราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
(รชักาลที ่9) นอกจากน้ี ภาพสะพานยงัเปรยีบเสมอืนรฐับาลทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นสะพานพาพีน้่องประชาชนผา่นภาวะ
ทีล่าํบากไปสูท่างทีด่กีว่าและพบเจอกบัสิง่ใหมท่ีด่ยีิง่ๆ ขึน้ไป  
       บตัรมคีุณลกัษณะทาํจากพลาสตกิ ม ีChip และแถบแม่เหลก็ ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล มรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลเทยีบเท่ากบัระบบสากล มอีายุการใชง้าน 5 ปี นบัจากเดอืน/ปีทีผ่ลติ (30 กนัยายน 2565) 
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการชาํระค่าสนิคา้และบรกิารทัง้ในภาคการขนสง่และนอกภาคการขนสง่ รวมทัง้ยนืยนัสทิธใินการรบั
ความชว่ยเหลอืจากภาครฐัทุกครัง้ นอกจากนี้บตัรยงัมคุีณสมบตัเิป็นกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) สามารถเตมิเงนิ
ลงในบตัรไดแ้ละถอนเงนิในสว่นทีเ่ตมินี้เป็นเงนิสดทีตู่้ ATM หรอืสาขาธนาคารได ้ม ี2 แบบ ดงันี้  
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ประชารฐัสวสัดกิาร เป็นการใหว้งเงนิในบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัเพือ่ใชช้าํระค่าสนิคา้และบรกิาร 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ  

ผ่านเครื่องรบัชาํระเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานหรอืรา้นคา้ทีก่าํหนด เมื่อชาํระค่าสนิคา้และบรกิารแลว้
วงเงนิจะลดลงตามยอดทีใ่ชจ้่าย และถงึรอบวนัที ่1 ของทุกเดอืน (ยกเวน้วงเงนิสว่นลดค่าซือ้กา๊ซหงุตม้ 
ทุกวนัที ่ 1 ของทุก 3 เดอืน) วงเงนิจะถูกปรบัเป็นค่าเริม่ตน้ของวงเงนิแต่ละสวสัดกิารเสมอ ซึง่วงเงนิ
คงเหลอืของเดอืนทีผ่่านมาจะไมม่กีารสะสมในเดอืนถดัไป นอกจากน้ี ไม่สามารถถอนวงเงนิสวสัดกิาร
จากบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเป็นเงนิสดได ้ โดยสรุปแนวทางการจดัประชารฐัสวสัดกิารตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ดงันี้  
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บขส. 

ส ำหรบัโดยสำรรถเมล/์รถไฟฟ้ำ 

บำท/เดือน 

รถไฟ 

วงเงินค่ำโดยสำร 



 

     ใชส้ทิธดิว้ยตนเอง 1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ ิใชซ้ือ้สนิคา้ไม่จาํกดั
จาํนวน ภายในวงเงนิสวสัดกิารทีจ่ะมกีารกาํหนดในบตัรตามรายได้
ของผูม้สีทิธ ิ (วงเงนิ 200 บาทต่อคนต่อเดอืน สาํหรบั ผูม้สีทิธทิีม่ ี
รายไดเ้กนิกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงนิ 300 บาทต่อคนต่อเดอืน 
สาํหรบัผูม้สีทิธทิีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 30,000 บาทต่อปี) กรณีซือ้สนิคา้
มากกว่าวงเงนิสวสัดกิารทีไ่ดร้บั ผูม้สีทิธติอ้งจ่ายเงนิเพิม่เอง  
     สาํหรบัผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และผูป้ว่ยตดิเตยีง ทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
สามารถใชส้ทิธใินการซือ้สนิคา้ ไดด้งันี้  
  ผูพิ้การ ใหผู้ด้แูลทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในบตัรประจาํตวัผูพ้กิารเป็นผู ้
ใชส้ทิธแิทนได ้โดยผูข้ายตอ้งตรวจสอบผูท้ีใ่ชส้ทิธแิทน จากบตัรประจําตวั 
ผูพ้กิารทีร่ะบุชือ่ผูด้แูล และบตัรประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล กอ่นชาํระ
ค่าสนิคา้ดว้ยบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ)ิ  
  ผูสู้งอายุ ใหผู้ด้แูลเป็นผูใ้ชส้ทิธแิทนได ้โดยผูข้ายตอ้งตรวจสอบ
ผูท้ีใ่ชส้ทิธแิทน จากใบมอบฉนัทะ บตัรประจาตวัประชาชนของ
ผูส้งูอายุ และบตัรประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล ก่อนชาํระค่าสนิคา้
ดว้ยบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (1 คนต่อ 1 บตัร ต่อ 1 สทิธ)ิ  
  ผูป่้วยติดเตียง ใหผู้ด้แูลเป็นผูใ้ชส้ทิธแิทนได ้ โดยผูข้ายตอ้ง
ตรวจสอบผูท้ีใ่ชส้ทิธแิทน จากใบมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูป้ว่ยตดิเตยีง และบตัรประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล ก่อนชาํระ
ค่าสนิคา้ดว้ยบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (1 คน ต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ)ิ  
 

     เมื่อถงึรอบตามทีก่าํหนด (วนัที ่ 1 ของทุกเดอืน) วงเงนิจะถูก
ปรบัเป็นค่าเริม่ตน้ของวงเงนิเสมอ (วงเงนิ 200 บาทต่อคนต่อเดอืน 
สาํหรบัผูม้สีทิธทิีม่รีายไดเ้กนิกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงนิ 300 บาท 
ต่อคนต่อเดอืน สาํหรบัผูม้สีทิธทิีม่รีายได ้ไม่เกนิ 30,000 บาทต่อปี) 
และวงเงนิจะไมม่กีารสะสมในเดอืนถดัไป   

 

1. วงเงนิค่าซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็น สนิคา้
เพื่อการศกึษา และวตัถุดบิเพื่อเกษตรกรรม จากรา้นธงฟ้า
ประชารฐั และ รา้นอื่นๆ ทีก่ระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการใช้บตัรสวสัดิการแห่งรฐั 

รายละเอียด สวสัดิการ 
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2. วงเงนิสว่นลดค่าซือ้ก๊าซหงุตม้ จากรา้นคา้ 
ทีก่ระทรวงพลงังานกาํหนด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ใชส้ทิธดิว้ยตนเอง 1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ ิใชเ้ป็นสว่นลดค่าซือ้ก๊าซหุงตม้ 
จากรา้นคา้ทีก่ระทรวงพลงังานกาํหนด ตามสทิธเิป็นจาํนวนเงนิ 45 บาท
ต่อ 3 เดอืน สาํหรบัค่าก๊าซหุงตม้สว่นทีเ่กนิ 45 บาท ผูม้สีทิธติอ้งจ่ายเงนิเพิม่เอง  
     สาํหรบัผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และผูป้ว่ยตดิเตยีง ทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
สามารถใชส้ทิธใินการซือ้ก๊าซหงุตม้ ไดด้งันี้  
  ผูพิ้การ ใหผู้ด้แูลทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในบตัรประจาํตวัผูพ้กิารเป็นผูใ้ชส้ทิธแิทนได ้
โดยผูข้ายตอ้งตรวจสอบผูท้ีใ่ชส้ทิธแิทนจากบตัรประจาํตวัผูพ้กิารทีร่ะบุชื่อ
ผูด้แูล และบตัรประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล ก่อนชาํระคา่สนิคา้ดว้ยบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั (1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ)ิ  
  ผูสู้งอาย ุ ใหผู้ด้แูลเป็นผูใ้ชส้ทิธแิทนได ้โดยผูข้ายตอ้งตรวจสอบผูท้ีใ่ช้
สทิธแิทน จากใบมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้งูอายุ และบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล ก่อนชาํระค่าสนิคา้ดว้ยบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
(1 คนต่อ 1 บตัร ต่อ 1 สทิธ)ิ  
  ผูป่้วยติดเตียง ใหผู้ด้แูลเป็นผูใ้ชส้ทิธแิทนได ้โดยผูข้ายตอ้งตรวจสอบ 
ผูท้ีใ่ชส้ทิธแิทนจากใบมอบฉันทะ บตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้่วยตดิเตยีง 
และบตัรประจาํตวัประชาชนของผูด้แูล ก่อนชาํระค่าสนิคา้ดว้ยบตัรสวสัดกิาร 
แห่งรฐั (1 คน ต่อ 1 บตัร ต่อ 1 สทิธ)ิ  
 

     เมื่อถงึรอบตามทีก่าํหนด (ทุกรอบ 3 เดอืน ในวนัที ่1 ของเดอืน) วงเงนิ
จะถูกปรบัเป็นค่าเริม่ตน้ของวงเงนิเสมอ (45 บาท) และวงเงนิจะไมม่กีาร
สะสมในรอบถดัไป   

3. วงเงนิค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 
  
 
 
 

     ใชส้ทิธดิว้ยตนเอง 1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ ิใชช้าํระ ค่าโดยสารรถ ขสมก. 
(ระบบ e-Ticket) / รถไฟฟ้า ได ้500 บาท ต่อเดอืน โดยไม่จาํกดัจานวนครัง้ 
ในการใชส้ทิธ ิ 
     เมื่อถงึรอบตามทีก่าํหนด (วนัที ่1 ของทุกเดอืน) วงเงนิจะถูกปรบัเป็น
ค่าเริม่ตน้ของวงเงนิเสมอ (500 บาท) และวงเงนิจะไมม่กีารสะสมในเดอืนถดัไป  

4. วงเงนิค่าโดยสารรถ บขส.   
 
 
 

     ใชส้ทิธดิว้ยตนเอง 1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ ิใชซ้ือ้บตัร โดยสารรถ 
บขส. ภายในวงเงนิ 500 บาทต่อเดอืน โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ในการใชส้ทิธ ิ 
     เมื่อถงึรอบตามทีก่าํหนด (วนัที ่1 ของทุกเดอืน) วงเงนิจะถูกปรบัเป็น
ค่าเริม่ตน้ของวงเงนิเสมอ (500 บาท) และวงเงนิจะไมม่กีารสะสมในเดอืนถดัไป 

5. วงเงนิค่าโดยสารรถไฟ   
 
 
 

     ใชส้ทิธดิว้ยตนเอง 1 คนต่อ 1 บตัรต่อ 1 สทิธ ิใชซ้ือ้บตัร โดยสารรถไฟ
ภายในวงเงนิ 500 บาทต่อเดอืน โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ในการใชส้ทิธ ิ 
     เมื่อถงึรอบตามทีก่าํหนด (วนัที ่1 ของทุกเดอืน) วงเงนิจะถูกปรบัเป็น   
ค่าเริม่ตน้ของวงเงนิเสมอ (500 บาท) และวงเงนิจะไมม่กีารสะสมในเดอืนถดัไป 

สวสัดิการ รายละเอียด 

5 



     Call Center บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั หมายเลขโทรศพัท ์02-109 2345 จาํนวน 150 คู่สาย เป็นชอ่งทาง
ใหบ้รกิารผูถ้อืบตัรในการสอบถามขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบับตัรสวสัดกิารแหง่รฐั รวมถงึการอายดับตัร 
วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น. กรณีผูถ้อืบตัรแจง้อายดับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั
ทีม่วีงเงนิคงเหลอืในสว่นของกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Money) ใหผู้ถ้อืบตัรตดิต่อ Call Center หลกั 
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศพัท ์02-111 1111 ตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อระงบั
การใชว้งเงนิในสว่นของกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) 

       ตัง้แต่วนัที ่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป ผูม้สีทิธสิามารถใชส้ทิธติามวงเงนิ     
ในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเพื่อชาํระคา่สนิคา้และบรกิารผ่านเครื่องรบัชาํระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
ของหน่วยงานหรอืรา้นคา้ทีก่าํหนด ไดแ้ก ่ 

การใช้สิทธิ 

การให้บริการข้อมลู/ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใช้งาน 
บตัรสวสัดิการแห่งรฐั (Call Center) 

   จุดรบัชาํระเงนิตามรา้นธงฟ้าประชารฐั และรา้นอื่นๆ ทีก่ระทรวงพาณิชยก์าํหนด  
   จุดรบัชาํระเงนิตามรา้นคา้ก๊าซทีก่ระทรวงพลงังานกาํหนด  
   เครื่องแตะบตัรชาํระเงนิบนรถประจาทาง ขสมก./รถไฟฟ้า  
   จุดจาํหน่ายบตัรโดยสารรถ บขส.  
   จุดจาํหน่ายบตัรโดยสารรถไฟทุกสถานี (รฟท.)  
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     ใหผู้ม้สีทิธติดิต่อทีส่าขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จะแจง้กรมบญัชกีลาง เพื่อตรวจสอบสทิธแิละบมจ.ธนาคารกรุงไทยจะดาํเนินการ
ออกบตัรใหม่  
 

   ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ 
     กรณีผูม้สีทิธแิจง้ความประสงคข์อเปลีย่นบตัร เนื่องจากไดเ้ปลีย่นแปลงทีอ่ยู่
ปจัจุบนั จากเขตจงัหวดัอื่น มาพกัอาศยัในเขตกทม. นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรอียุธยา 

การออกบตัรใหม่ บตัรสญูหาย หรือช ารดุ  

ประโยชน์ของประชารฐัสวสัดิการ  
     ประชารฐัสวสัดิการ การใหค้วามชว่ยเหลอืผา่นบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัจะทาํใหก้ารช่วยเหลอื
จากภาครฐัถูกกลุ่มเป้าหมายและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยภาครฐัมขีอ้มลูในการตดิตามประเมนิผล
การใหส้วสัดกิารในแต่ละประเภทและนํามาปรบัปรุงการใหส้วสัดกิารใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมทัง้สามารถกาํกบัตดิตามค่าใชจ้า่ย
สวสัดกิารต่างๆไดอ้ย่างเป็นระบบนอกจากนี้ ยงัเป็นการสง่เสรมิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ 

ประชาชนในการใชจ้่ายชาํระค่าสนิคา้ และบรกิารในชวีติ ประจาํวนัดว้ยเงนิสดเป็นหลกัไปสู ่
ระบบการชาํระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) ผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัทีเ่ป็น 

บตัรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละทีส่าํคญัเป็นการผลกัดนัใหเ้กดิการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการชาํระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National e-Payment 
Master Plan) ของรฐับาล ทีมุ่่งเน้นการดาํเนินธุรกรรมทางการเงนิใหเ้ป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ 
และลดปรมิาณเอกสารทางการเงนิ เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society)  
 

   บตัรสูญหาย หรอืช ารดุ (เกิดจากผูมี้สิทธิเอง)  
     กรณีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัสญูหาย หรอืชาํรุดทีเ่กดิจาการใชง้านของผูม้สีทิธ ิผูม้สีทิธสิามารถดาํเนินการขอเปลีย่นบตัร
ใหม่ไดท้ีส่าขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยผูม้สีทิธเิป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย ดงันี้  
            1. บตัร EMV ออกบตัรใหม่ใหภ้ายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้  
            2. บตัร Hybrid2 Chips (แมงมุม) ออกบตัรใหม่ใหภ้ายใน 30 วนัทาํการ นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้  
 

   บตัรช ารดุจากข้อบกพรอ่งของตวับตัรเองหรอืขัน้ตอนการออกบตัร  
     ในกรณีทีข่อ้เทจ็จรงิปรากฏวา่บตัรสวสัดกิารแหง่รฐัไม่สามารถใชก้ารไดอ้นัเนื่องมาจากขอ้บกพร่องของตวับตัรเองหรอืขัน้ตอน
การออกบตัรผูม้สีทิธสิามารถดาํเนินการขอเปลีย่นบตัรใหมไ่ดท้ีส่าขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดงันี้  
            1. บตัร EMV ออกบตัรใหม่ใหภ้ายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้  
            2. บตัร Hybrid2 Chips (แมงมุม) ออกบตัรใหม่ใหภ้ายใน 30 วนัทาํการ นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้  

สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร   ใหผู้ม้สีทิธติดิต่อยื่นเรื่องแสดงความประสงคท์ีส่าํนกังานคลงัจงัหวดั โดยกรมบญัชกีลาง
จะตรวจสอบสทิธแิละออกบตัรใหมใ่หภ้ายใน 30 วนัทาํการ นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ โดยมารบับตัรทีก่รมบญัชกีลาง ถนนพระรามหก 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.  

ทีม่า : กรมบญัชกีลาง 7 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ย.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(ส.ค.) 

สปัดาห ์
1 
  

สปัดาห ์2 
  
 

สปัดาห ์3 
  
 

สปัดาห ์4 
  
 

ราคาเฉล่ีย 
(ส.ค.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
ก.ย./ส.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,477 10,902 11,507 11,519 11,438 11,342 8.25618 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.20 1.26 1.30 1.32 1.34 1.30 8.333333 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 51.27 52.46 52.86 51.98 50.54 51.96 1.345816 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก.    3.40 3.69 3.72 3.81 3.66 3.72 9.411765 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.21 5.99 5.98 5.97 6.05 6.00 -3.38164 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกนัยายน 2560 
  
 

 
             ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึ้น เนื่องจากยงัมคีวาม
ต้องการและมคีําสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง  ประกอบกบัมคีวามกงัวลว่าจะมี
ผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากพืน้ทีผ่ลผลติประสบอุทกภยั  

           ราคาปาลม์น้ํามนัมทีศิทางทีด่ขี ึน้ต่อเนื่องจากช่วงปลายเดอืน
สงิหาคม ทีร่าคาเริม่ขยบัตวัสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดล่วงหน้า
ของมาเลเซีย อย่างไรกต็ามคาดว่าผลผลติจะเขา้สู่ตลาดลดลง และ
จากการเพิม่ปรมิาณสํารองไบโอดเีซล (B100) มผีลให้ระดบัสต็อก
น้ํามนัปาลม์ทัง้ระบบลดลงและราคาปาลม์น้ํามนัมแีนวโน้มดขีึน้  

   ข้าว 

     ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย
เกดิจากปจัจยับวกที่ราคาน้ํามนัดบิยงัคงอยู่ทรงตวัเหนือ 50 ดอลล่าห์
ต่อบาเรล ปริมาณวตัถุดิบในประเทศมีลดลง เนื่องจากฝนตกชุกใน
หลายพืน้ทีป่ลกูยาง อย่างไรกด็ตีลาดค่อนขา้งซบเซาในช่วงปลายเดอืน
เนื่องจากการชะลอการซื้อขายจากช่วงวนัหยุดวนัชาติจนี ในช่วงต้น
เดอืนตุลาคม 

ปาลม์น ้ามนั  

  มนัส าปะหลงั  

            ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้เริม่อ่อนตัวลง เนื่องจากมี
ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ปี 2560/2561 เริม่ออกสู่ตลาด ประกอบกบั
ราคาตลาดล่วงหน้ามทีศิทางลดตํ่าลง โดยทศิทางของตลาดล่วงหน้า 
CBOT ส่งมอบเดอืนธนัวาคม ลดลงต่อเนื่องจากสปัดาหแ์รกที ่4,691 บาท/ตนั 
เหลือ 4,594 บาท/ตนั ในสปัดาห์สุดท้ายซึ่งจะเป็นปจัจยักดดนัราคา
ในช่วงเดอืนถดัไป 

คาดการณ์สถานการณ์  
 

ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วหอมมะลจิะยงัคงมทีศิทางทีด่เีนื่องจากยงัมคีวามต้องการและมี
คาํสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง และปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดลดลง เนื่องจากใกลส้ิ้นสุดฤดูกาลของ
ขา้วนาปรงั อย่างไรกด็ ีในขณะนี้ เวยีดนามไดป้ระกาศแผนการปฏริปูการผลติขา้ว “ระยะยาว” 
เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดส่งออกขา้วของเวยีดนาม โดยจะสร้าง “มูลค่าเพิม่” เน้นทํา
ตลาดคุณภาพ  ตามเป้าหมายทีร่ฐับาลประกาศ ในปี 2563 เวยีดนามจะส่งออกขา้ว 4.5-5 ลา้น
ตนั/ปี และจะสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศประมาณ 2,200-2,300ลา้นดอลลาร์สหรฐั/ปี และตัง้แต่ปี 
2564-2573 ปรมิาณการส่งอกขา้วรายปีจะลดลงเหลอื 4 ลา้นตนั แต่ในดา้นมลูค่าจะเพิม่ขึน้ 
โดยคาดว่าจะสรา้งรายไดใ้หเ้วยีดนามเพิม่เป็น 2,300-2,500 ลา้นดอลลาร/์ปี โดยจะเน้นส่งออก
ขา้วหอมพนัธุ์พเิศษและขา้วเหนียวพนัธุ์เฉพาะถิน่อย่างขา้วจาปอนิกา รอ้ยละ 40 ตามดว้ย
ขา้วเหนียวและขา้วขาว รอ้ยละ 25 และอกีรอ้ยละ 10 มาจากขา้วคุณภาพสงูอย่างขา้วออรแ์กนิก
และผลติภณัฑท์ีท่าํจากขา้ว  
 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะยงัคงอ่อนตวัลง เนื่องจากมผีลผลติ
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ปี 2560/2561 เริม่ออกสู่ตลาด โดย สศก คาดการณ์ผลผลติปี 2560/2561 
ประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิม่ขึ้นจากปีก่อนที่มผีลผลติ 4.32 ล้านตัน หรอืเพิม่ร้อยละ 4.17  
ประกอบกบัราคาตลาดล่วงหน้ามทีศิทางลดตํ่าลง  
 

ยางพารา  -  คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตวัสงูขึน้ได ้โดยมปีจัจยับวกสาํคญัจากผลผลติทีจ่ะ
เขา้สู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากฝนยงัคงตกชุก และราคาน้ํามนัทีย่งัทรงตวัในระดบัสงู รวมถงึภาค
การผลิตของประเทศสหรฐั จีน และญี่ปุ่น ยงัคงมกีารขยายตัว ปริมาณจากสต๊อกยางจีน
ปรบัตวัลดลง จงึคาดว่าราคายางมโีอกาสในการปรบัตวัสูงขึ้นได้ ถึงแม้ว่าค่าเงนิบาทที่มี
แนวโน้มอยู่ในกรอบแคบ  ๆและยงัคงตอ้งจบัตาสถานการณ์ในคาบสมทุรเกาหลกีบัสหรฐัอเมรกิา 
 

มนัส าปะหลงั –คาดว่าราคายงัทรงตวัอยูใ่นเกณฑต์ํ่า โดยยงัมแีนวโน้มปรบัตวัขึน้ไดเ้ลก็น้อย 
โดยผลผลติรอบใหมจ่ะเริม่เขา้สู่ตลาดในช่วง ต.ค. โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2561 โดยคณะกรรมการร่วมดูแลการคา้ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัไทย ประชุมวนัที ่25 
ก.ย. 2560 ไดม้มีตขิอความร่วมมอืสมาชกิผูส้่งออกมนัเสน้ไม่ควรขายตํ่ากว่าราคาตนัละ 184 
เหรยีญสหรฐั เอฟ.โอ.บ.ี เกาะสชีงั ในช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืนตุลาคม และจากคณะผูแ้ทน
การคา้ภาครฐัและเอกชนเดนิทางไปเจรจาขยายตลาดมนัสาํปะหลงัในตุรกลีงนาม MOUซอืมนั
สําปะหลงัอดัเมด็ 9 แสนตนั มลูค่ากว่า 5 พนัลา้นบาท และยงัแสดงความต้องการนําเขา้มนั
สาํปะหลงัอดัเมด็เพิม่อกี 5 หมืน่ตนั รวมถงึใบมนัสาํปะหลงั ภายในเดอืนธ.ค.ซึง่จะเป็นผลดต่ีอราคา 
 

ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะมทีศิทางทีด่ขี ึน้ ต่อเนื่องไดจ้ากช่วงเดอืนกนัยายน ทีร่าคาเริม่
ขยบัตวัสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดล่วงหน้าของมาเลเซยี โดยยงัคงมแีรงกดดนัราคาจาก
ราคาถัว่เหลอืงในตลาดทีล่ดตํ่าลง และสตอ็กน้ํามนัปาลม์ของมาเลเซยีทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 2 
ลา้นตนั เนื่องจากปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัเพิม่สงูขึน้มากทีสุ่ดในรอบสองปี 

         ราคามนัสําปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้น แต่ราคา
ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ตํ่า โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจาก
เป็นปลายฤดเูกบ็เกีย่ว  ช่วงทีผ่่านมาฝนตกชุก เปอร์เซ็นต์แป้งในหวัมนั
ลดตํ่าลง โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดไปแลว้รอ้ยละ 95.18  

     ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน 12 



แวดวงพาณิชย ์

 วนัที่ 11 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.   
จงัหวดัสระแกว้จดัประชุมร่วม 2 ฝ่ายระหว่างจงัหวดัสระแก้ว
และจังหวัดพระตะบอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัและสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 2 จงัหวดัเขา้ร่วม
ประชุมเสริมสร้างความสมัพันธ์และติดตามงานในประเด็น 
การสญัจรขา้มแดน แรงงาน ความมัน่คง และตดิตามความคบืหน้า
การยกระดบัจุดผ่อนปรนบา้นเขาดนิอําเภอคลองหาด กบับา้น
พนมได อาํเภอสาํเภาลนู จงัหวดัพระตะบอง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
ซึง่ฝ่ายไทยเหน็ชอบและกําหนดวนัเปิดในวนัที ่1 ตุลาคม 2560 
สรุปสาระสาํคญัการประชุมดงันี้ 
  1. การสญัจรขา้มแดน 
     กระทรวงมหาดไทยฝ่าย กมัพูชา อนุมตักิารออก border pass 
ให้จงัหวดัพระตะบองดําเนินการได้ โดยไม่ต้องให้ประชาชน
เดนิทางไปขอหนงัสอืเดนิทางทีพ่นมเปญ สว่นฝา่ยไทยดาํเนินการ
ตามขอ้ปฏบิตัขิองฝา่ยไทยและตม. สว่นการนํารถยนตข์า้มแดน 
ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างกนั และตามระเบยีบของกรม 
การขนสง่ทางบก และขอ้ปฏบิตัขิองฝา่ยกมัพชูา 
   2. แรงงาน   
     ดา้นการพสิจูน์สญัชาตแิรงงาน รฐับาลกมัพชูาอนุมตัทิมีงาน 
20 ทมี ทมีละ 7 คน จะเขา้มาดําเนินการในไทย 15 กนัยายนนี้
เป็นต้นไป เพื่อจดัการด้านพสิูจน์สญัชาติให้ได้วนัละ 640 คน 
และจดัทําเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง ส่วนทีมงานที่จะ
ดําเนินการในจงัหวดัที่มีแรงงานจํานวนมาก เช่น กทม. สงขลา 
ระยอง จะเป็นทมีระดบัชาตเิขา้มาดาํเนินการ และขอใหป้ฏบิตัิ
กบัผูท้ีเ่ขา้มาทาํงานอย่างถูกตอ้งใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ 
   3. ความมัน่คง  
     ทัง้ 2 ฝา่ยมกีารดาํเนินการร่วมกนัอยู่แลว้ทัง้ดา้นอาชญากรรม 
โจรกรรมรถ ยาเสพยต์ดิ ฯลฯ โดยฝ่ายกมัพูชาขอเพิม่เตมิ
ในกรณีมีการจับกุมคนกัมพูชา ขอให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร   
ให้ทราบด้วย รวมทัง้ให้มีการติดต่อสื่อสาร/ประชุมระดบั
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานระหว่างกนัใหม้ากขึน้  
     สําหรบัการยกระดบัจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน -  พนมได 
เป็นจุดผ่านแดนถาวร  ในวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ทางจงัหวดั
พระตะบองไม่ขดัขอ้ง และใหต้ัง้กองเลขา 2 ฝ่ายเพื่อประสานงาน 
จดัทาํรายละเอยีด ขัน้ตอนการปฏบิตัแิละเตรยีมพธิกีารเปิดต่อไป 

วนัที ่7 กนัยายน 2560 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร จดังาน
ช่วยน้ําท่วม ด้วยน้ําใจ ช้อปในงาน "รวมพล คน GI กลุ่มสนุก 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)"  ระหว่างวนัที ่6 - 10 กนัยายน 
2560 ณ เซน็ทรลั มารน่ีาพทัยา โดยจดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ 
GI จาก 3 จงัหวดัและผูป้ระกอบการทีป่ระสบอุทกภยั กว่า 30 ราย  
คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท และประชาสมัพนัธ ์
สนิคา้ GI กลุ่มสนุก ใหรู้จ้กัแพร่หลายยิง่ขึน้ 

วนัที ่6-7 กนัยายน 2560 นายชาญยุทธ วนัด ีพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 
พรอ้มดว้ยนายธงศกัดิ ์ใจพทิกัษ์ธรรม รองประธานหอการคา้จงัหวดับงึกาฬ
และนายสงกรานต์ คําพิไสย์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวดับึงกาฬ ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจงัหวดับงึกาฬ  (นายพสิุทธิ ์บุษยพรรณพงศ์) 
เดนิทางร่วมพธิเีปิดงานแสดงสนิคา้เชื่อมสมัพนัธ ์3 ประเทศ 9 จงัหวดัไทย 
ลาว เวยีดนาม ณ สนามกฬีากลางแขวงบอลคิาํไซยและร่วมประชุมนกัธุรกจิ 
ณ ห้องประชุมว่าการแขวงบอลคิําไซย สปป.ลาว ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น      
มนีกัธุรกจิจากไทย ลาว เวยีดนาม และเกาหลเีขา้ร่วมจาํนวนมาก 
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 วนัที ่21 กนัยายน 2560 เวลา 13.00 น. สาํนักงาน
พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ได้จดัทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ตามโครงการราษฎร์รฐัร่วมใจ ชุมชนไทยเข้มแขง็ 
สนิคา้ปาลม์น้ํามนั จงัหวดักระบี ่ปีงบประมาณ 2560 จดัทําขึน้
ระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้ํามัน (ลานเท) และ
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น้ํามนั ณ โรงแรมมาริไทม ์ปารค์ แอนด ์
สปา รสีอรท์  อําเภอเมอืง  จงัหวดักระบี ่โดยทัง้สองฝ่ายได้มี
เจตนารมณ์ร่วมกนัทีจ่ะพฒันาปาลม์น้ํามนัในจงัหวดักระบีเ่ขา้สู่
ระบบคุณภาพ 

วนัที ่26 กนัยายน 2560 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก 
นําคณะทํางานตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ 
ร่วมกับธนาคารผู้ให้กู้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวของจังหวัด
นครนายก 2 แห่งคอื บจก.โรงสเีก่งการพานิช 22 และโรงสสีนิอุดม 
อ.องครกัษ์ ตรวจสอบสต็อกขา้วตามโครงการฯนาปรงั 2560 
ครัง้ที ่6 ผลการตรวจมปีรมิาณขา้วครบตามวงเงนิทีอ่อกตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิทัง้ 2 แห่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องโครงการฯ 

 วนัที ่19 กนัยายน 2560 สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดั
ระนองร่วมกบัสาํนักงานสรรพสามติพืน้ทีร่ะนอง ออกตรวจสอบ
ผู้ประกอบการขายส่ง  กรณีการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามติสรุาและบุหรี ่ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืงระนอง ปรากฏว่า 
ผู้ประกอบการสัง่ซื้อสนิค้าตามปกติ ปริมาณการจําหน่าย
สอดคลอ้งกบัเดอืนทีผ่่านมา และยงัจําหน่ายตามปกตไิม่พบ
การกกัตุนสนิค้า ปริมาณมีเพยีงพอจําหน่าย สําหรบัราคา
บุหรี่ได้ปรบัราคาจําหน่ายขึ้นตามการปรบัภาษี ส่วนราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลย์งัจาํหน่ายราคาเดมิ 

 วนัที ่14 กนัยายน 2560 สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดั
เชยีงใหม่จดั Business Matching ระหว่างผูป้ระกอบการ
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ลาํพนู ลาํปาง) กบัผูซ้ือ้สนิคา้จากกลุ่มประเทศอาเซยีน โดย
ไดร้บัเกยีรตจิากนางเฟ่ืองฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชยจ์งัหวดั
ลําพูน เ ป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์ASEAN 
DESIGN & BUSINESS CENTER  

วนัที ่26 กนัยายน 2560 ท่านรองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ 
(นายอดุลย ์โชตกินิสรณ์  เปิดการสมัมนา  YENDEE  Frontier 
Maesai-Shan state ตามโครงการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
ระหว่างวนัที ่26-30 ก.ย.2560 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย  
จ.เชยีงราย โดยมผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจากรฐัฉาน สหภาพเมยีนมาร-์
ไทย (จ.เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน) รวมทัง้สิน้ 40 คน เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงเครอืขา่ยการคา้การลงทุนและขยายชอ่งทาง
การตลาด 

 วนันี้ 25 กนัยายน 2560  จงัหวดับุรรีมัยไ์ดจ้ดัโครงการ   
ออกหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจาํเดอืนกนัยายน 2560 ณ โรงเรยีนบา้นโศกกฐนิ ตําบลนาโพธิ ์
อําเภอนาโพธิ ์จงัหวดับุรรีมัย์  โดยมนีายอนุสรณ์ แกว้กงัวาล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ทัง้นี้สํานักงาน
พาณิชย์จงัหวดับุรรีมัย์ ได้ร่วมจดักจิกรรมจําหน่ายสนิค้าธงฟ้า
ราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน โดยมีประชาชน       
ใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก 
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สาระน่ารู ้
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