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คุยกับ กบภ.
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน พบกันกับจดหมายข่าวฉบับเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้
สภาพอากาศแปรปรวน อากาศหนาวเย็นลง ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
เดือนนี้เราจะนาเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ไม่ว่าจะด้านการสร้าง
มูลค่าเพิม่ การเชื่อมโยงการค้า ระบบโลจิสติกส์ และบทบาทเชิงรุกของผูบ้ ริโภค ติดตามได้
ในฉบับนี้เลยค่ะ

ปีท่ี 3 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน พ.ย. 60

ทีมงาน กบภ.

ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เรือ่ งเด่นในฉบับ
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“รวยกระจุก จนกระจาย” คากล่า วสัน้ ๆนี้ สะท้อ นให้เห็นภาพความเหลื่อ มล้ า
ทางเศรษฐกิจในสังคมไทยทีเ่ ป็ นปญั หาเรือ้ รังมานาน ข้อมูลจากการสารวจของสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติในปี 2558 ระบุว่าครัวเรือนทัวประเทศมี
่
ทงั ้ หมดประมาณ 21 ล้านครัวเรือน
มีรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนเดือนละ 26,915 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ เดือนละ 21,157 บาท
มีครัวเรือนทีม่ หี นี้สนิ ประมาณ 10.4 ล้านครัวเรือน มีหนี้สนิ เฉลีย่ ครัวเรือนละ 156,770 บาท
ในจาวนนี้เป็ นหนี้จากการทาการเกษตรร้อยละ 14.3
ขณะเดียวกันนิตยสาร Forbs นิตยสารธุรกิจระดับโลกได้จดั อันดับ 50 เศรษฐีไทย
ทีม่ งคั
ั ่ งที
่ ่สุดในปี 2559 พบว่า เศรษฐีไทยร่ารวยอันดับ 1 มีทรัพย์สนิ รวมราว 660,300
ล้า นบาทเศษ และรวยลดหลัน่ ลงไปจนถึง อัน ดับ ที่ 50 มีท รัพ ย์สิน ทัง้ หมดประมาณ
12,000 ล้านบาท!!!

www.aecthaibiz.com
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ความเหลื่อ มล้ า ทางเศรษฐกิ จ
ั หาด้ า นต่ า งๆ
ดัง กล่ า ว น ามาซึ่ง ป ญ
และเกีย่ วพันกันเป็ นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็ น
ปญั หาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม คุ ณภาพชีวิต การศึ กษา
ฯลฯ โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศทีอ่ ยู่ในภาคชนบทและมีอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่ง ถือ เป็ น รากฐานของ
ประเทศไทย แต่ ข าดป จั จัย การผลิต
ไร้ ท่ี ดิ น ท ากิ น เข้ า ไม่ ถึ ง แหล่ งทุ น
ขาดความรู้ในการผลิต เมื่อมีผ ลผลิต
ั หาด้ า นการตลาด
ล้ น เกิ น ก็ เ กิ ด ป ญ
พืชผลราคาตกต่า ทาให้มปี ญั หาหนี้สนิ
มีปญั หา ในครัวเรือนและสังคมติดตามมา
กระทังรั
่ ฐบาลชุดปจั จุบนั ทีม่ ี ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ เป็ นรองนายกรัฐมนตรีดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ จึงได้ทบทวน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ โดยหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึง่ เป็ นประช ากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ
ทีม่ า : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจทีม่ บี ทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ มีหน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค เร่งปรับโครงสร้างการทางานในภูมภิ าค บูรณาการการ บริหาร
แบบกลุ่มจังหวัดทัง้ ภาครัฐและเอกชน ยกระดับการทางานให้ตอบสนองปญั หาได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาด ที่กว้างขึ้น
จดหมายข่าวฉบับนี้ เราจึงขอเสนอเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จัดทาโดยสานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ซีง่ เป็ นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีด่ า้ นนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
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ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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เปิดตลาดภ ูมิภาค
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ทีม่ า : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนพฤศจิกายน 2560
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(ต.ค.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

11,531
1.41
45.88
3.49
5.86

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)
สัปดาห์ สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคาเฉลี่ย
(พ.ย.)
1
11,289
1.57
43.37
3.67
5.94

10,771
1.66
42.80
3.35
5.97

10,968
1.67
42.08
3.16
6.40

11,132
1.77
41.51
3.15
6.39

11,040
1.67
42.44
3.33
6.18

%
ราคาเฉลี่ย
พ.ย./ต.ค.
-4.26
18.44
-7.50
-4.58
5.46

ข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ราคาลดลงจากเดือนก่อน คาดการณ์สถานการณ์
ซึง่ เกิดจากการทีข่ า้ วเริม่ เข้าสู่ตลาดมากขึน้ และในช่วงเก็บเกีย่ วมีฝนตก
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าว จะมีราคาสูงขึ้นได้ เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง
ชุกทาให้ขา้ วมีคุณภาพลดลง ในขณะที่ สถานการณ์ส่งออก เริ่มชะลอ
เพื่อ รับซื้อ ข้าวสาหรับเตรีย มส่ งมอบตามคาสัง่ ซื้อ ของลูก ค้าต่ างประเทศในช่ว ง
จากค่าเงินบาททีแ่ ข็งขึน้
เทศกาลปลายปี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวราคาสูงขึ้น เนื่องจาก
เริม่ เข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์มคี ุณภาพดี
ขึ้นจาก ความชื้นที่ลดลง ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่ วงหน้ า
ชิคาโก ที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาที่โรงงานอาหารสัตว์รบั ซื้อ 7.98 บาท/กก.
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.63 และราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก(F.O.B.) 8.29 บาท/กก. เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 0.24

ยางพารา

ราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะ
การค้ายังชะลอตัว ค่าเงินบาทแข็งค่าเมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่ ง ผลให้ร าคาส่ ง ออกยางพาราของไทยอยู่ ใ นเกณฑ์ สู ง กว่ า คู่ แ ข่ ง
ประกอบกับสต็อ กยางของจีน ณ ตลาดเซี่ย งไฮ้ ยังคงอยู่ในระดั บสูง
เท่ากับ 510,356 ตัน โดยเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 6.73 ราคาน้ามัน
ดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้
ทาให้ราคายางสังเคราะห์ซง่ึ เป็นสินค้าทดแทนยางพาราปรับตัวลดลง

มันสาปะหลัง
ราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ โดยขณะนี้
ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก เพิง่ เริม่ ต้นฤดูเก็บเกีย่ ว ส่งผลให้ผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และจากแนวทางการ
กากับการนาเข้ามันสาปะหลังจากต่างประเทศทีเ่ ข้มงวดมากขึน้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – คาดว่าราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ จะมีราคาสูงขึน้ เนื่องจากเริม่ เข้าสู่ฤดู
หนาวปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์มคี ุณภาพดีข้นึ จาก ความชื้นที่
ลดลงรวมถึงการดาเนิน โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์แ ละสร้าง
มูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ทีม่ บี ทบาทช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ในตลาดได้
ระดับหนึ่ง ส่งผลให้ราคารับซื้อข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จะปรับตัว เพิม่ ขึน้
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราจะปรับตัวลดลง เนื่องจากเกษตรกรนายางพาราในสต็อก
ออกมาจาหน่ ายในตลาดเพิม่ ขึน้ จากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาจะยังไม่ดีข้นึ
ทาให้มปี ริมาณยางในตลาดมาก ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง
มันสาปะหลัง - คาดการณ์ว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ ขึน้ จากเดือน
ก่อน ซึง่ คาดว่าปริมาณความต้องการทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ เี พิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจากแนวทางการกากับการนาเข้าที่เพิม่ ขัน้ ตอนการที่ต้องแสดงหนังสือรับรอง
สุขอนามัยพืช หนังสือรับรองถิน่ กาเนิดพืช หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า และต้อง
นาเข้าโดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ทาให้ราคามันสาปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้
ปาล์มน้ ามัน - คาดว่าราคาจะมีทศิ ทางลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตยังคงเข้าสู่ตลาด
มาก ในขณะทีม่ คี วามต้องการเพิม่ น้อยกว่าผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับ การคาดการณ์
ราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียในปี 2561 คาดว่าจะปรับตัวลดลงอยู่ในช่วง 2,600 2,700 ริงกิตต่อ ตัน (620.6–644.5 ดอลลาร์ส หรัฐฯ) เนื่อ งจากคาดการณ์ ปริมาณ
ผลผลิตปาล์มน้ามันจะเพิม่ ขึน้ อยู่ท่ี 19.5 ล้านตัน และผลผลิตปาล์มน้ ามันจะเพิม่ ขึน้
สูงกว่าปี 2559

ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ ามันมีแนวโน้มลดลงจากผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เดือนพฤศจิกายนจะมีประมาณ 0.912 ล้านตัน คิดเป็ นน้ ามันปาล์มดิบ 0.155 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.826 ล้านตัน เป็ นน้ ามันปาล์มดิบ
0.140 ล้านตัน ของเดือนตุลาคม 2560 คิดเป็ นร้อยละ 10.41 และร้อยละ 10.71 ประกอบกับตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ ามันปาล์ม ดิบยังคงลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน

11

แวดวงพาณิชย์

 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการทดสอบปาล์มน้ามัน
เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการรับซื้อปาล์มน้า มันตามคุณภาพ
จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันทดสอบวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็นต์น้ามัน
ปาล์มทีส่ กัดได้ ครัง้ ที่ 2 ณ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
จากัด(มหาชน) อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สรุปผลการทดสอบ
ได้ดงั นี้
1. วัตถุดบิ ทีป่ ้ อนเข้าสู่ระบบทดสอบฯ รวบรวมจากเกษตรกรใน
จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
พังงา 129 ราย จานวน 696.46 ตัน
2. ปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีส่ กัดได้ จานวน 140.565 ตัน
3. เปอร์เซ็นต์น้ามันปาล์มทีส่ กัดได้ 20.18% (ครัง้ ก่อน 29 พฤษภาคม
2560 เปอร์เซ็นต์ทส่ี กัดได้ 19.77%)
4. ราคาทีบ่ ริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
รับซือ้ ก่อนการทดสอบที่ 19% ราคา 4.35 บาท/กก. และจากผล
การทดสอบบริษทั ฯ จะต้องจ่ายส่วนต่าง ให้กบั เกษตรกรเพิม่ ขึน้
0.35 บาท/กก. คิดเป็ นราคารวม 4.65 บาท/กก. (ส่วนต่าง 1.18%)

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีข นั ธ์ (นายธีรพันธ์ นัน ทกิจ )
พาณิชย์จงั หวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม
ชาวสวนสับปะรดฯ และโรงงานแปรรูปสับปะรด 10 แห่ง ได้มี
ั หาราคาสับ ปะรด
การประชุ ม หารือ เพื่อ หาแนวทางแก้ไ ขป ญ
ทีป่ รับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. โรงงานทุกแห่งจะตรึงรับซือ้ สับปะรดราคาหน้าโรงงานขัน้ ต่า 3.20
บาท/กก. ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พย.เป็ นต้นไป
2. ผลผลิตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ทจ่ี ะออกสูต่ ลาดมาก ในช่วงเดือน
พย.-ธค. จานวน 253,254 ตัน โดยกาลังการผลิตของโรงงานมีกาลัง
การผลิต 5,800 ตัน/วัน สามารถรองรับผลการผลิตได้ทงั ้ หมด

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัด
บุรรี มั ย์ จัดสัมมนาเสริมสร้างเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรของรัฐบาล ปี การผลิต 2560/61 ให้กบั เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและคณะอนุ กรรรมการบริหารจัดการข้าว
ระดับจังหวัด จังหวัดบุรรี มั ย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรนิ ทร์
จานวน 200 ราย ณ ห้องประชุมบุรเี ทล ฮอล 1 โรงแรมบุรเี ทล
อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรม
การค้าภายใน และคณะ ลงพืน้ ทีพ่ บปะเกษตรกรบ้านเสม็ด
ตาบลสองชัน้ อาเภอกระสัง ทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี การผลิต60/61
รวมทัง้ เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
โดยมีพาณิชย์จงั หวัดบุรรี มั ย์ นายอาเภอกระสัง ธ.ก.ส. พืน้ ที่
และหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องให้การต้อนรับ

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา
ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การติดป้ายแสดงราคาสินค้าและ
การจาหน่ายสินค้าในราคาแพงกว่าปกติของร้านค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐในพืน้ ทีต่ าบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ซึง่ จากการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการติดป้าย
ราคาชัดเจน และราคาจาหน่ายสินค้าเป็นราคาทีไ่ ม่สงู กว่าราคา
ตลาดทัวไป
่
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 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดกาฬสินธุ์
จัดพิธเี ปิ ดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี การผลิต 60/61 ครัง้ ที่ 1
ณ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จงั หวัดกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด โดยรองผูว้ ่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนัน่ พงษ์อกั ษร) เป็ นประธาน
ทัง้ นี้ การจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้มแี หล่งการซือ้ ขาย
ข้าวเปลือก โดยมีผซู้ อ้ื หลายราย ผูข้ ายมีสทิ ธิเลื์ อกขายได้รบั ความ
เป็ นธรรมในการซือ้ ขาย การใช้เครื่องชังน
่ ้าหนัก เครื่องวัดความชืน้
การหักสิง่ เจือปน งานตลาดนัดข้าวเปลือก ครัง้ ที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ตลาด
กลางข้าวและพืชไร่จงั หวัดกาฬสินธุ์ มีผซู้ อ้ื 5 ราย เกษตรกรขายได้
ราคาสูงกว่าตลาดทัวไปไม่
่
น้อยกว่าตันละ 200 บาท

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดชุมพร
ร่วมกับ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประเมินปริมาณ
ผลผลิต ปาล์มน้ามัน ซึ่งคาดว่า จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 โดยใช้วธิ ี
1. ตรวจนับทะลายปาล์มโดยตรง (สุม่ ตัวอย่าง)
2. สารวจภาวะการผลิตโดยการสัมภาษณ์ ในพืน้ ทีอ่ าเภอท่าแซะ
และอาเภอละแมเพื่อนาผลการพยากรณ์มาใช้ในการออกมาตรการ
เชิงนโยบายต่อไป

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองหล่มสัก มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิ ดงาน "กิจกรรม
การแสดงวัฒนธรรมวิถชี มุ ชน คนเดินไทหล่ม" ณ บริเวณลาน
หอพิพธิ ภัณฑ์หล่มศักดิ ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด ปี งบประมาณ 2560 โดยมีนายบรรจบ
มารอด รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็ นประธานในพิธี
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม และพาณิชย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทีป่ รึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ครัง้ นี้ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมเป็ นทีร่ จู้ กั อย่าง
กว้างขวาง โดยนากิจกรรมทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมท้องถิน่ วิถชี มุ ชน
มานาเสนอดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนเข้ามาเยีย่ มชมและซือ้
สินค้าของคนในชุมชน ชุดการแสดงวัฒนธรรมพืน้ ถิ่น อันเป็ น
อัตลักษณ์ อาทิ การแสดงฟ้อนหนุ่มลาวพุงขาวเกีย้ วสาวไทหล่ม
การแสดงฟ้อนบุญห่มข้าวประดับดิน การแสดงโปงลางลาไห
ฟ้อนเทิดพระเกียรติจกั รีวงศ์ ราวงย้อนยุค การจาหน่ายอาหาร
โบราณพืน้ ถิน่ การทอผ้าหัวแดงตีนกาบ การตีมดี ฯลฯ ซึง่ ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นช่วงทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
จานวนมากนิยมไปเทีย่ วจังหวัดเพชรบูรณ์ และไปเทีย่ วชมตลาด
ต้องชมแห่งนี้

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครราชสีมา
ร่วมกับสานักงานเกษตร อาเภอครบุรี จัดให้มกี ารลงนามบันทึก
ความร่วมมือ(MOU) ซื้อขายมันสาปะหลังสด/มันเส้นสะอาด
ปี การผลิต2560/61 ระหว่างโรงแป้ง บริษทั เยนเนรัล สตาร์ช จากัด
บริษทั ทีพเี ค เอทานอล จากัด กับ เครือข่ายเกษตรกรผูป้ ลูก
มันสาปะหลังแปลงใหญ่ อาเภอครบุรี ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรอาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการตกลงซือ้ ขาย
ผลผลิตหัวมันสด 34,327 ตัน และมันเส้นสะอาด 65 ตัน ในราคา
นาตลาดตันละ50บาท
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สาระน่ ารู้

กิจกรรมภูมิภาค ...เดือนธันวาคม
วันที่จดั งาน
16/12/2560 18/12/2560

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน มูลนิธเิ มตตาธรรมสถาน
(ตลาดบางบ่อ) ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน
งานธงฟ้า ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ
สพจ. ฉะเชิงเทรา

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
ติ ดตามจดหมายข่าวพาณิ ชย์ภมู ิ ภาคฉบับก่อนหน้ า ได้ที ่
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