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ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กระทรวงพาณิชยใ์นฐานะผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นเศรษฐกจิ
การคา้ไทย ไดด้ าเนินงานตามนโยบายรฐับาลอย่างเขม้ขน้ ภายใตว้สิยัทศัน์ “มัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยืน” โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ทัง้เชิงรุกและเชิงรับ       
ดว้ยวสิยัทศัน์การท างาน “พาณิชย์ยุคใหม่ : ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกลช้ดิประชาชน” 
และวางยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี ที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
การค้าของประเทศในระยะยาว ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิการค้า  
ทัง้เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค โดยส่งเสรมิ พฒันาธุรกจิ เชื่อมโยงและขยาย
ตลาด ตลอดจนเพิ่มทางเลือกที่ทัว่ถึงหลากหลายให้กบัผู้บริโภคเข้าถึงสนิค้าราคาถูก 
พฒันาเศรษฐกจิฐานราก ทอ้งถิน่ และชุมชน 

ซึ่งในปีนี้  กระทรวงพาณิชย์ยังคงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด โดยปรบั
รูปแบบการท างาน เน้นการบูรณาการไร้รอยต่อกบัทุกหน่วยงาน ผลกัดนั 9 นโยบาย
เร่งด่วน ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพือ่ความอยู่ดกีนิดขีองประชาชน และจดั 8 กจิกรรมลดค่าครองชพี 
และอ านวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน 
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1. จดัมหกรรมลดราคาสินค้า 
ภายใต้ชื่อ “รวมใจ..เพิม่สุข..ชอ้ปสนุก..ลดรบัปีใหม่” โดยร่วมกบัหา้งคา้ปลกี คา้ส่ง ผูผ้ลติ 

ลดราคาสนิคา้พรอ้มกนัทัง้ประเทศ ตัง้แต่ 20-80% มสีนิคา้กวา่ 1 หมื่นรายการ

2. ลดราคาสินค้าออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์Thaitrade.com 
ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2560 ถงึ 15 มกราคม 2561

3. จดัส่งรถธงฟ้าเคลื่อนท่ี 
น าสนิคา้จ าเป็น 4 รายการ ไดแ้ก่ ขา้วสาร น ้าตาลทราย น ้ามนัพชื และไขไ่ก่ ราคาถกู

กวา่ทอ้งตลาด 30-45% ไปจ าหน่ายใหก้บัประชาชนในจงัหวดัต่างๆ ของประเทศ คาดวา่จะ
ชว่ยประชาชนไดก้วา่ 6 หมื่นครวัเรอืน ลดคา่ครองชพีไดป้ระมาณ 30 ลา้นบาท

4. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้กบัสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
โดยน าสนิคา้ OTOP มาจ าหน่ายใหก้บัประชาชน ในงาน OTOP City ทีศู่นยแ์สดงสนิคา้

อมิแพค็ เมอืงทองธานี เพื่อช่วยเหลอืใหผู้ผ้ลติมรีายไดเ้พิม่ขึน้ โดยได้จดังานไปแลว้ตัง้แต่
วนัที ่17-25 ธนัวาคม2560 ซึง่ประสบความส าเรจ็ดว้ยดี

5. จดังานแฟรนไชส ์เดย์
ระหวา่งวนัที ่15-17 มกราคม 2561 ทีก่ระทรวงพาณิชย ์โดยน าผูป้ระกอบการแฟรนไชส ์

และสมาชกิบสิคลบั รว่มจ าหน่ายสนิคา้ในราคาพเิศษ รวมทัง้จดับธูใหค้ าปรกึษาแนะน าธุรกจิดว้ย

6. ขยายเวลาให้บริการจดทะเบยีนธรุกิจ รบังบการเงินและออกหนังสือรบัรองนอกเวลาท าการ
ระหวา่งวนัที ่18- 29 ธนัวาคม 2560 ตัง้แต่เวลา 08.30-17.30 น. ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ 

สนามบนิน ้า และไดเ้ปิดใหบ้รกิารเป็นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื e-Form D ในการสง่ออก
ไปอาเซยีน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และเวยีดนาม เริม่ตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2561 ซึ่งจะท าใหก้ารส่งออกมคีวามสะดวก รวดเรว็ ลดค่าใชจ้่าย และช่วยเพิม่
ขดีความสามารถในดา้นการแขง่ขนัใหก้บัสนิคา้ไทย

7. จดัหน่วยบริการเคล่ือนท่ีด้านทรพัยสิ์นทางปัญญาออกให้บริการพิเศษ
ในวนัเสารท์ี ่23 ธนัวาคม 2560 ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ และส านกังานพฒันาธุรกจิการคา้ เขต 1-6

8. เปิดให้บริการขอหนังสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้าออกให้บริการประชาชน 
เริม่ทีจ่งัหวดันครสวรรคแ์ละอุทยัธานีในชว่งเดอืนมกราคม 2561

กิจกรรมลดค่าครองชีพ และอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน
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เปิดตลาดภมิูภาค
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8ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์



ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้สูงขึน้ เนื่องจากตลาดมี
การแข่งขนัสูงเพื่อร ับซื้อข้าวส าหรับส่งมอบตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์
ผลผลติขา้วโลกปี 2560/61 ประจ าเดอืนมกราคม 2561 ว่าจะมผีลผลิต 
484.709 ล้านตันข้าวสาร (723.2 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก 
487.078 ลา้นตนัขา้วสาร (726.5 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) หรอืลดลงรอ้ยละ 
0.49 จากปี 2559/60

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้จากมาตรการต่าง ๆ ของรฐั อาท ิ
นโยบายเร่งการระบายสต็อก และจากการป้องกนัการลกัลอบน าเขา้น ้ามนั
ปาลม์อย่างเขม้งวด ซึ่งเป็นไปตามตลาดล่วงหน้า มาเลเซยีส่งมอบในเดอืน
เมษายน 2561 ปรบัตวัสูงขึน้อยู่ที ่2,521 รงิกติต่อตนั (644.59 ดอลลาร์
สหรฐัฯ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกผลผลติปาล์ม
น ้ามนัของมาเลเซยีคาดว่าจะลดลง และจะเพิม่ขึน้เขา้สู่ภาวะปกตใินช่วง
ไตรมาสที ่3

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

เนื่องจากมปีจัจยัสนบัสนุนส าคญัจากมาตรการภาครฐั แกไ้ขปญัหาราคา
ยางพาราทัง้ระบบ รวมถงึราคาน ้ามนัดบิทีย่งัทรงตวัในระดบัสงู 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการใช้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง แต่แมว้่าราคา
ข้าวโพดจะสูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากากถัว่เหลือง และพื้นที่ปลูกใน
ต่างประเทศทัง้ อาเจนตินา และบราซิล ได้รบัผลกระทบจากฝนตกชุก     
จงึคาดว่า ราคาในตลาดต่างประเทศจะยงัคงอยู่ในระดบัสงู

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน กมุภาพนัธ์ 2561
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสงูขึน้ได ้เนื่องจากความส าเรจ็ของมาตรการชะลอ
การขายและการเชือ่มโยงส่งเสรมิตลาดภาครฐั จะสามารถดดูซบัอุปทานส่วนเกนิของตลาด
และยงัมคีวามตอ้งการในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาท ิรฐับาลอนิโดนีเซยีจะท าการ
น าเขา้ขา้วจ านวน 500,000 ตนั จากประเทศไทย และเวยีดนาม เพื่อชะลอราคาข้าว
ในประเทศทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากปรมิาณขา้วมไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสงูขึน้ เนื่องจากในขณะ
นี้เพิง่เริม่เขา้สู่ฤดูกาลผลติรอบใหม่ ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดยงัไม่พอต่อความต้องการ และ
ความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความ
ต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2560/61 ม ี1,066.73 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 
1,062.20 ลา้นตนั ในปี 2559/60 คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 ซึ่งตลาดคาดว่าผลผลติขา้วโพด 
อาร์เจนตินาในปีนี้จะได้ผลผลติไม่ดนีัก ขณะเดียวกนัการปลูกขา้วโพดรุ่นที่ 2 ใน
ประเทศบราซิลอาจล่าช้าจากภาวะฝนตกชุก ดังนั ้นแนวโน้มราคาข้าวโพด
ต่างประเทศคาดว่าจะยนืแขง็ต่อไปจนถงึสิน้เดอืนมนีาคม
ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงในกรอบจ ากดั โดยปจัจยับวกมผีลจาก
มาตรการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความต้องการใช้ในประเทศมากยิ่งขึ้น ท าให้ราคามี
เสถยีรภาพมากขึน้ โดยมปีจัจยัลบส าคญัคอื  สตอ็กยางจนี ณ ตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮอ้ยู่ใน
ระดบัสูง โดยวนัที่ 26 มกราคม 2561 อยู่ที่ 419,310 ตนั เพิม่ขึ้นจากสปัดาห์ก่อนหน้า 
3,895 ตนั (วนัที ่19 มกราคม 2561 อยู่ที ่415,415 ตนั) และเขา้สู่ช่วงเทศกาลตรุษจนี (15-
21 กุมภาพนัธ ์2561) ทา้ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศเริม่ชะลอการซื้อขายยาง
มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน
เล็กน้อย  จากปรมิาณผลผลติที่เขา้สู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงัมคีวามต้องการทัง้ในและ
ต่างประเทศที่มเีพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแนวทางการก ากบัการน าเขา้ที่เพิ่ม
ข ัน้ตอนการแสดงหนังสอืรบัรองสุขอนามยัพชื หนังสอืรบัรองถิน่ก าเนิดพชื หนังสอื
รบัรองมาตรฐานสนิคา้ และต้องน าเขา้โดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ท าใหร้าคามนั
ส าปะหลงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้
ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะเพิม่สงูขึน้ได ้ในระยะสัน้ ๆ จากมาตรการของรฐั และจากการ
คาดการณ์ผลผลิตของมาเลเซีย โดยคณะกรรมการน ้ ามันปาล์มมาเลเซีย (MPOB) 
คาดการณ์ว่า ปี 2561 ผลผลติจะเพิม่ขึน้เป็น 20.5 ล้านตนัจาก 19.9 ล้านตนัในปี 2560 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ต้นปาล์มมคีวามสมบูรณ์ ฟ้ืนตวัจากสภาพอากาศที ่  
แห้งแล้งเมื่อปี 2559 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบของมาเลเซียจะ
เพิม่ขึน้ 17.4 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 และคาดว่าสตอ็กน ้ามนัปาลม์จะลดลง 2.3 ลา้นตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ในปี 2561 อาจส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิปรบัตวัสงูขึน้

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดเ้พิม่ขึน้ แมว้่าผลผลติออกสู่
ตลาดมากขึน้ โดยเดอืนมกราคม 2561 คาดว่าจะมผีลผลติออกสู่ตลาด 4.24
ล้านตัน(ร้อยละ14.84ของผลผลิตทัง้หมด) แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการมันส าปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออก
ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากการก ากบัการน าเข้า   
มนัส าปะหลงัจากต่างประเทศเขม้งวดมาก จงึส่งผลให้ราคาทีเ่กษตรกร
ขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ดว้ย

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ม.ค.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

สปัดาห์
1

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคาเฉล่ีย
(ม.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ม.ค./ธ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 12,303 12,310 13,499 13,675 13,952 13,675 11.15
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.95 1.96 1.99 2.04 2.06 2.01 3.08

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 41.79 41.96 42.76 43.59 43.01 42.83 2.49
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.79 2.93 2.89 2.98 2.99 2.95 5.73
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.92 8.13 7.88 8.03 8.22 8.06 16.47
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แวดวงพาณิชย์

■ วนัที่ 18 มกราคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ 
พาผูน้ าเขา้จากประเทศมาเลเซยีเยีย่มชมสวนล าไยและเจรจาการคา้ 
กบัผูป้ระกอบการและผูส้ง่ออกล าไยในพืน้ที ่ณ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
ล าไยแปลงใหญ่บา้นร่องขดุ อ าเภอสนัปา่ตอง บรษิทั เบสทฟู์ดท์ จ ากดั 
และบริษัทอินเตอร์เฟช จ ากดั อ าเภอจอมทอง โดยผู้น าเข้ามี
ความสนใจสัง่ซื้อล าไยเพื่อส่งออกไปยังประเทศอินเดีย โดย
ส านกังานพาณิชยม์ขีอ้สงัเกต คอื 
1. ผูป้ระกอบการมปีญัหาดา้นการสื่อสารภาษาองักฤษ และไม่นิยม 
สือ่สารผ่าน E-mail 
2. ผูน้ าเขา้จากมาเลเซยี ตอ้งการเจรจากบัผูส้่งออกล าไยครบวงจร
ทีส่ามารถดูแลด้านคุณภาพสนิค้า ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
ดแูลดา้นบรรจุภณัฑ ์และดา้นโลจสิตกิส์ เนื่องจากสนใจน าสนิคา้
ส่งไปยังประเทศที่สาม อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐ
อาหรบัเอมเิรตส(์UAE)
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■ วนัที ่19 มกราคม 2561 จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด จัดกิจกรรมการอบรมสมัมนา (Forum)
หวัขอ้ "เกษตรอนิทรเีพื่อชวีติ ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง" 
ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร ตามแนวทางเกษตรอนิทรยีใ์นวถิพีอเพยีงแบบยัง่ยนื
ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคสนิค้าเกษตรอนิทรีย์เพื่อสุขภาพ
อนามยัทีแ่ขง็แรง ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการผลติและเพิม่มูลค่า
สนิคา้เกษตรทีส่ าคญัตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ปี 2561
โดยรองผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ (นายวรพจน์ แววสงิหง์าม) 
เป็นประธาน มผีูส้นใจเขา้ร่วมสมัมนาจ านวน 400 คน

■ วนัที ่12 มกราคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสระแกว้จดั
สง่เสรมิความรูเ้ครอืขา่ย Biz Club เรื่อง การวางต าแหน่งผลติภณัฑ์
การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสนิค้า โดย
นายสถาพร ฉายะโอภาส วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดและ
การบรหิารเชงิกลยุทธิ ์มสีมาชกิเขา้ร่วมอบรม 50 คน งบประมาณ
จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้

■ วนัที ่19 มกราคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์
จดังานเปิดตลาดประชารฐั “Modern Trade จงัหวดักาฬสนิธุ”์ 
บรเิวณหน้าหา้งแมค็โคร โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์
(นายไกรสร  กองฉลาด) เป็นประธาน ซึง่มกีารจดัพืน้ทีใ่ห้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อย
จ าหน่ายสนิค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กบัครอบครวั เป็นการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 



■ วนัที ่21 มกราคม 2561 พาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานีเยีย่มชม
การฝึกอบรมโครงการจักรเย็บผ้า เพื่อการพัฒนาศิลปะ
อาชีพ ครัง้ที่ ๑ ซึ่งการทอผ้าของจงัหวัดอุดรธานีมีหลาย
กลุ่ม แต่การออกแบบผลติภณัฑ์ และการตดัเยบ็ผ้าให้ตรง
กับความต้องการของตลาดยังพัฒนาไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
จงึไดใ้หค้ าแนะน าถงึการประกอบอาชพีดา้นน้ียงัมโีอกาส แต่
จะตอ้งพฒันาผลติภณัฑโ์ดยยดึตลาดเป็นเป้าหมาย ไม่เพยีง
แค่ผลติจ านวนมาก แลว้น าไปขาย แต่ควรผลติตามทีลู่กค้า
สัง่ และสนิคา้มเีอกลกัษณ์เฉพาะทีจ่ะสรา้งมูลค่าไดม้ากกว่า 
การท าตลาดในยุคนี้มหีลายช่องทางที่ต้องใช้ความคดิและ 
ลงมอืท าได้ไม่ยาก ขอเพยีงใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารและแนวทาง 
จะมีโอกาสเติบโตสร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว
อย่างมัน่คง
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■ วนัที ่20 มกราคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักระบี ่
ร่วมกบัเครอืขา่ยธุรกจิ Biz Club กระบี ่จดักจิกรรมเชื่อมโยง
และพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายธุรกจิ Biz Club ณ ลานกจิกรรม
บิ๊กซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จงัหวดักระบี่ โดยความร่วมมือของ
ประธาน Biz Club จงัหวดักระบี ่ภูเกต็ และพงังา เพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การบรหิารธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโต พฒันาทมีงาน 
และขบัเคลื่อนเศรษฐกจิกลุ่มอนัดามนั

■ วนัที ่22 มกราคม 2561 พาณิชยจ์งัหวดัราชบุรรี่วมพธิเีปิด
การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ราชบุร ี2020 Smart City in Action”
ตามโครงการพฒันาศกัยภาพและขยายเครอืข่ายธุรกจิ Biz Club 
ราชบุร ีณ หอ้งสมัมนา อายตานิค รสีอรท์ อ.เมอืงราชบุร ีโดย
นายวสิาห์ พลูศริริตัน์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุร ีเป็นประธาน

■ วนัที่ 28 มกราคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัระนอง
ร่วมพธิเีปิดตลาดประชารฐั Modern Trade ณ ลานหน้าบรษิทั 
บิ๊กซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั สาขาระนอง โดยมนีายพรเทพ 
ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจงัหวดัระนอง เป็นประธาน ซึ่งการ
ด าเนินงานตลาดประขารัฐ เป็นโครงการตามนโยบายของ
รฐับาล เพื่อแก้ไขปญัหาปากท้องประชาชน กระตุ้นเศรษฐกจิ 
ช่วยเหลอืSME สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน สถาบนัเกษตร และ
ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย ควบคู่กบัการพฒันาสนิคา้ เพื่อสรา้ง
ความแขง็แกร่งให้เศรษฐกจิท้องถิน่ รวมทัง้สามารถเชื่อมโยง
กบัการท่องเทีย่ว  โดยตลาดประชารฐั Modern Trade จงัหวดั
ระนอง จ าหน่ายสนิคา้ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวนัเสาร์
และอาทติย ์
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

07/02/2561 –
08/02/2561

โครงการยกระดบัการบรหิารจดัการน ้ามนั
ภาคใต ้(รุ่น 2)

บรษิทั ซ ีพ ีไอ อะโกรเทคจ ากดั 
และโรงแรมมรกต ทวนิ ชุมพร 
อ.เมอืง จ.ชุมพร

บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะห์
สถานการณ์ ทศิทาง แนวโน้มของปาลม์
น ้ามนั

สพจ.ชุมพร

09/02/2561 –
18/02/2561

งานพระนครครี ีประจ าปี 2561 บรเิวณโดยรอบอุทยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี(ีเขาวงั) และลานอุทยาน
เฉลมิพระเกยีรต ิรชักาลที ่4

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.เพชรบุรี

09/02/2561 –
10/02/2561

พธิเีปิด “ตลาด 120 ปี วถิชีาววงั” ตลาด 120  ปี วถิชีาววงั อ.วงัทอง
จ.พษิณุโลก

พธิเีปิดตลาดประชารฐัตอ้งชม 
จ าหน่ายสนิคา้ชุมชนและสนิคา้ธงฟ้า

สพจ.พษิณุโลก

10/02/2561 –
11/02/2561

พธิเีปิด “ตลาดตน้ไมอ้นิโดจนีการเ์ดน้” ตลาดตน้ไมอ้นิโดจนีการเ์ดน้ 
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก

พธิเีปิดตลาดประชารฐัตอ้งชม 
จ าหน่ายสนิคา้ชุมชนและสนิคา้ธงฟ้า

สพจ.พษิณุโลก

13/02/2561 –
14/02/2561

MOBILE COMMERCE โรงแรมหรรษา เจบ ีอ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

อบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการคา้ผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื

สพจ.สงขลา

16/02/2561 –
18/02/2561

ประเพณกีารแขง่ขนั “ววัเทยีมเกวยีน” ชงิถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

บรเิวณทุ่งทอง อ.บา้นลาด   
จ.เพชรบุรี

งานประเพณขีองจ.เพชรบุรี สพจ.เพชรบุรี

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนกมุภาพนัธ์


