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สวสัดที่านผูอ้่านทุกท่านคะ่ เขา้สูฤ่ดฝูนแลว้ ระวงัรกัษาสขุภาพกนัดว้ยนะคะ ดว้ยความ
ห่วงใยจากทีมงาน กบภ.ค่ะ จดหมายข่าวฉบบัน้ีเราจะน าเสนอถึงผลงานกระทรวงพาณิชย ์ 
รอบ 6 เดอืน ในปี 2561 ซึง่มกีารด าเนินงานตามนโยบายหลกัส าคญั 3 ประการคอื การพฒันา
เศรษฐกจิฐานราก การพฒันาเศรษฐกจิยคุใหม ่และการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศ
รายละเอยีดจะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

เมื่อวนัที่ 14 มถิุนายน 2561 นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มนางสาวชตุมิา บุณยประภศัร รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และนางนันทวลัย์ ศกุนตนาค ปลดักระทรวงพาณิชย์ ร่วมกนัแถลงข่าว  
ผลการท างานช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมเีป้าหมายใหผู้้ประกอบการ เกษตรกร 
และผูบ้รโิภค “กนิด ีอยูด่”ี รวมทัง้ “เพิม่รายได ้ลดค่าใชจ้่าย และเพิม่คุณภาพชวีติ” 
ผา่นการด าเนินนโยบายทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

แนวทางที ่1 Local Economy หรอืการพฒันา “เศรษฐกจิทอ้งถิน่/ในประเทศ”
เพื่อใหเ้ขม้แขง็จากภายใน (Strength from Within) ทีม่กีารเตบิโตอย่างทัว่ถงึและ
สมดุล (Inclusiveness & Balanced Growth) ด้วย โดยเฉพาะการเสาะหาและ   
บ่มเพาะคนตวัเลก็ และคนดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถงึการท าธุรกจิหรอืการท ามาคา้ขาย

แนวทางที่ 2 New Economy หรือการพัฒนา “เศรษฐกิจยุคใหม่” เพื่อ
ยกระดบัและเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น/ในประเทศ ให้เท่าทนัและเชื่อมโยงกบั
เศรษฐกิจโลก (Upgrade Connect Local to Global) เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ส าคัญ 
อาท ิธุรกจิดจิทิลัและการคา้ออนไลน์ ธุรกจินวตักรรม ธุรกจิสรา้งสรรค ์ธุรกจิบรกิาร
ยคุใหม ่ธุรกจิสเีขยีว และธุรกจิเพือ่สงัคม

แนวทางที ่3 Global Economy หรอืการพฒันา “เศรษฐกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศและการลงทนุไปต่างประเทศ” เพื่อเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลก (Connect to 
the World) โดยเฉพาะตลาดที่มีความส าคญั อาท ิอาเซียน CLMV จีน อเมรกิา 
ยโุรป และตลาดใหม่
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รฐัมนตรีพาณิชยแ์ถลงผลงานเพียบ ขยายช่องทางสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดแูลค่าครองชีพ

สร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กบัการค้าระหว่างประเทศ

❥ มนัส าปะหลงั หวัมนัเชื้อแป้ง 25% กโิลกรมัละ 
3.15 บาท (ปีก่อน 1.7 บาท) ราคาส่งออกมนัเส้น 6% 
แป้งมนั 4% จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเจรจาขยาย
ตลาดจีน/ตลาดใหม่ มโีครงการต่างๆ เช่น พกัช าระหนี้ 
สรา้งมลูค่าเพิม่ แปรรปูหวัมนัเป็นมนัเสน้ สนับสนุน
เครือ่งสบัมนัเพิม่มลูคา่ ก ากบัดแูลการน าเขา้จากเพือ่นบา้น

❥ ส าหรับผลไม้ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ครบวงจรซึ่งผ่านการ
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีมื่อต้นปี 2561 เพื่อมุ่งใหไ้ทย
เป็นมหานครผลไม้ของโลก ทัง้นี้  ได้เริ่มด าเนิ นการ
ส่งเสริมการตลาดทุเรียนเป็นสินค้าน าร่อง ภายใต้
โครงการ Thailand Amazing Durian and Fruit Festival 
2018 ทัว่ประเทศ ซึง่ก าลงัจะขยายผลต่อเนื่องไปยงัสนิคา้
อืน่ๆ อาท ิล าไย มงัคดุ

1. ด้าน Local Economyหรือการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ฐานราก ทีมุ่ง่ใหช้มุชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัต่างๆ กนิด-ีอยู่ด ี
และมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

1.1 ด าเนินมาตรการทางการตลาด ภายใต้แนวทาง
การตลาดน าการผลิต ส่งผลใหร้าคาสนิคา้เกษตรปรบัตวั
ดขีึน้ อาทิ

❥ ราคาขา้วเปลอืกทุกชนิด (ยกเว้น ขา้วเหนียว)
หอมมะลิ 18,700 บาท/ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
ของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการระบายสต็อกข้าว
รฐับาลจนเกือบหมด การหาตลาดต่างประเทศรองรับ
ผลผลติไดอ้ยา่งต่อเนื่อง อาท ิจนี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

❥ ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ความชืน้ 14.5% กโิลกรมัละ
9.5-9.7บาท ราคาหน้าโรงงานสงูกว่า 10บาท/กก. โดยกระทรวงฯ
ไดเ้ขา้ไปบรหิารจดัการการน าเขา้ ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ
ก าหนดสดัสว่นน าเขา้ขา้วสาล ี: การรบัซือ้ขา้วโพด

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถงึ ผลงานส าคญัต่างๆ ดงันี้



1.2 ด้านการดแูลค่าครองชีพและปากท้องของพ่ีน้อง
ประชาชน กระทรวงพาณิชยม์ผีลงานส าคญั อาทิ

❥ โครงการร้านธงฟ้าประชารฐั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายประชารัฐสวัสดิการที่ร ัฐบาลมุ่งให้ความ
ช่วยเหลอืผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั จ านวน 11.4 ลา้นคน 
จนถงึขณะนี้กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดัหารา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั
จ านวน 28,705 รา้นคา้ทัว่ประเทศ สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้
ยอดขายกว่า 30,000 ล้านบาท โดยในรา้นธงฟ้าประชารฐั 
มสีนิคา้จ าเป็นต่อการครองชพีลดราคา 15-20% เช่น สนิคา้
อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การเกษตร 
ปจัจุบันร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตัง้เครื่อง EDC ไปแล้ว 
30,000 ร้านค้า ครอบคลุม 7,500 ต าบลทัว่ประเทศ ทัง้นี้ 
กระทรวงฯ ได้ก าหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนสินค้าชุมชน    
ในร้านค้าธงฟ้าประชารฐัด้วย จากการประเมินที่ผ่านมา 
พบว่า รายได้ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึน้ทุกกลุ่มสนิคา้ 
ปจัจุบนั “มมุสนิคา้ชมุชน” น ารอ่งและจะขยายผลต่อไป

❥ การจดักจิกรรมธงฟ้าราคาประหยดั ลด 20-40% 
รวม 1,800 ครัง้ทัว่ประเทศ ลดค่าครองชีพประชาชน
จ านวน 1.3 ล้านคน (ลดค่าครองชีพได้จ านวน 113 ล้าน
บาท มลูคา่จ าหน่าย 300 ลา้นบาท)

❥ การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายย่อยในทอ้งถิ่น
ทุกจังหวัดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการเพิ่มและขยาย
ช่องทางการตลาด กระทรวงฯ ได้ส่งเสรมิการจดัตัง้ MOC 
BIZ Club ซึ่งปจัจุบันมีจ านวนสมาชิกกว่า 1 หมื่นราย    
ทัว่ประเทศ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยคนตัวเล็กร่วมกับ
พาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศทีจ่ะท างานเชงิรุกด้านการตลาด
ใหม้ากขึน้
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❥ โครงการสรา้งธุรกจิและสรา้งงานใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อย
อาท ิโครงการแฟรนไชสส์ าหรบัผูม้รีายไดน้้อย โดยน าเสนอ 
แฟรนไชสท์ีม่มีลูค่า 10,000 - 50,000 บาท ซึง่ขณะนี้มผีูถ้อื
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงความสนใจผ่านการส ารวจ
ภายใตโ้ครงการไทยนิยม ยัง่ยนื จ านวนประมาณ 6,219 ราย
รวมทัง้ไดเ้ริม่อบรมการสรา้งอาชพีและธุรกจิใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อย
ไดแ้ก ่รา้นอาหาร รา้นเสรมิสวย และแมบ่า้นมอือาชพี 
2. ด้าน New Economy กระทรวงฯ ได้ยกระดบัธุรกจิไทย
และเชือ่มโลกดว้ยเศรษฐกจิใหม่ (New Economy) โดยเพิม่
ช่องทางการค้าให้สอดคล้องกบักระแสเศรษฐกจิใหม่ การ
ยกระดบัและเชื่อมโยงผูป้ระกอบการไทยไปสู่เศรษฐกิจโลก
ใหส้ามารถแขง่ขนัดว้ยสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  ทีม่มีลูคา่เพิม่สงู
บนช่องทางการคา้ใหม่ทีม่ศีกัยภาพ โดยเฉพาะ e-Commerce
ซึง่เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง โดยมผีลงานส าคญั ดงันี้

2.1 e-Commerce

❥ สรา้งแพลตฟอร์ม National e-Marketplace ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางการคา้ออนไลน์ของประเทศ เพื่อสรา้งโอกาสทาง
การค้าใหแ้ก่ผู้ประกอบการไทยผ่าน “ไทยเทรดดอทคอม”
(Thaitrade.com)  ประกอบดว้ย 3 สว่นส าคญั ไดแ้ก่

1) Thaitrade.com = B2B e-Marketplace ขายส่ง
ระหว่างประเทศ

2)  Thaitrade SOOK (Small Order Ok)  =  B2C 
e-Marketplace ขายปลกีระหว่างประเทศ

3) Thaitrade Shop ชอ้ปครบจบในคลกิเดยีว = B2C
e-Marketplace ซื้อขายภายในประเทศ ที่จะช่วยให้ผู้ค้า 
รายย่อยน าสินค้ามาขายให้แก่ผู้บริโภค ดึงธนาคาร และ    
โลจิสติกส์เข้ามาช่วยเรื่องการช าระเงินและจัดส่งสินค้า 
ส าหรบัรายทีเ่ขม้แขง็จะผลกัดนัสูก่ารสง่ออกต่อไป 

ปจัจุบัน Thaitrade มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 
25,000 ราย มผีูซ้ื้อจากทัว่โลก 1.7 แสนราย จ านวนสนิคา้ 
2.5 แสนรายการ และมมีลูคา่การซือ้ขายแลว้กว่า 5,000 ลา้นบาท



❥ เชื่อมโยงสนิคา้เกษตรและอื่นๆ เขา้ไปจ าหน่าย
ยงัเวบ็ไซต ์Tmall.com และ Platform อืน่ๆ

1) ส่งเสริมการจ าหน่ายผลไม้และอาหารไทยใน
Tmall.com (เครือ Alibaba ลูกค้ากว่า 650 ล้านคน) โดย
สามารถจ าหน่ายทเุรยีนได ้80,000 ลกู ภายใน 1 นาที และ
มคี าสัง่ซื้อล่วงหน้า 130,000 ลูก รวมมูลค่า 70 ล้านบาท 
โดยมมีูลค่าจ าหน่ายสนิคา้เกษตรและอื่น ๆ 200 ล้านบาท 
(สนิคา้เกษตร ไดแ้ก ่ขา้ว ผลติภณัฑข์า้ว ทเุรยีน ทีจ่ าหน่าย
ไปแล้ว ประมาณ 80 ล้านบาท  สนิค้าอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่สนิค้า
เกษตร สค. ช่วย business matching ประมาณ 100 ลา้นบาท)
ส่วนล าไยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าค าสัง่ซื้อประมาณ 200 
ล้านบาท (ประมาณ 8,000-10,000 ตนั) ซึ่งการเชื่อมโยง
กบั Platform ระดบัโลกนี้ จะชว่ยเปิดตลาดใหก้บัสนิคา้ไทย 
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย ขยาย Demand ส่งผลดีต่อ
การยกระดบัราคาสนิคา้ไทย

2) ประสบความส าเร็จในการเสาะหาและผลักดัน
สินค้าและบริการดีๆ ทัว่ประเทศไทยเข้าไปยัง “ของดี
ทัว่ไทย.คอม” ซึง่จะเชือ่มโยงกบั Thaitrade.com ต่อไป     

❥ New Economy Academy กระทรวงฯ ไดจ้ดัตัง้
สถาบันพฒันาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เพื่อพัฒนา
ผูป้ระกอบการใหม้ศีกัยภาพรองรบัและทนัต่อกระแสการคา้ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ขณะนี้ ได้พัฒนา
ผูป้ระกอบการแล้วกว่า 77,000 ราย ผ่านการจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทัว่
ประเทศ และหลกัสูตรออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดกิจกรรมจับคู่ผู้
ประกอบธุรกจิ Start up เพือ่ยกระดบัและต่อยอดนวตักรรม
และเทคโนโลยทีางธุรกจิใหแ้กผู่ป้ระกอบการ SMEs และหา
ตลาดให ้Start up ไปพรอ้มกนั
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รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา 
บุณยประภศัร) ไดก้ล่าวเสรมิในส่วนของผลงานดา้นการคา้
ระหว่างประเทศว่า การส่งออกเริ่มฟ้ืนตัว โดยในช่วง 4
เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 11.5 (มูลค่ารวม  
81,780 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี 
มาตรการส าคญัทีด่ าเนินการ อาทิ

1. เร่งรดัขยายตลาดส่งออกเชิงรกุ
ทั ง้ ใ น ร ูป แบบตล าด  Physical แล ะ  Digital

(thaitrade.com) ทัง้ตลาดเฉพาะกลุ่ม และตลาดเมอืงรอง 
เน้นการส่งเสริมสินค้ารายคลัสเตอร์ มีผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายได้รบัการส่งเสรมิไปขยายตลาด 2,850 ราย 
เกิดมูลค่าการสัง่ซื้อประมาณ 47,000 ล้านบาท ได้แก ่
กลุ่มสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบั กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 
กลุ่มสนิค้าไลฟ์สไตล์ และกลุ่มเกษตรและอาหาร และใน
ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ ์
สุขภาพ การบริหารการจัดงาน โลจิสติกส์การค้า ธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว ดิจทิลั และครเีอทฟี ฯลฯ ทัง้นี้ 
มลูค่าการเจรจาซื้อขายในงาน THAIFEX – World of Food 
ASIA 2018 รวม 11,000 ลา้นบาท

2. ผลกัดนัให้สหรฐัฯ ปรบัสถานการณ์คุ้มครอง
ทรพัย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้า
สหรฐัฯ มาตรา 301 พเิศษ (Special 301) ใหด้ขี ึน้จากบญัชี
ประเทศทีต่อ้งจบัตามองพเิศษ (Priority Watch List: PWL) 
เป็นบญัชปีระเทศทีต่้องจบัตามอง (Watch List: WL) หลงัจาก
ทีไ่ทยอยูใ่นบญัช ีPWL มาเป็นเวลา 10 ปี นับตัง้แต่ปี 2550
ส่งผลดีต่อไทยในด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ด้าน
การค้าการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นวตักรรมและเทคโนโลย ีนอกจากนี้ ผลการจดัอนัดบัด้าน
ทรัพย์สินทางปญัญาของไทยดีขึ้นมาก ในด้านจ านวน
สทิธบิตัรทีถ่กูยืน่ค าขอ และจ านวนสทิธบิตัรทีม่ผีลบงัคบัใช้

3. เจรจาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Strategic partnership) เพื่อขยายความร่วมมือ และ
แกไ้ขหรอืลดอุปสรรคทางการคา้ผ่านการเจรจาทัง้ระดับทวิ
ภาคแีละภูมภิาค ทัง้นี้ ปจัจุบนัไทยมคีวามตกลงเขตการคา้
เสร(ีFTA) จ านวน 12 ฉบบั กบั 17 ประเทศคูค่า้ ครอบคลุม



มลูคา่การคา้ 2.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 59
ของมูลค่าการค้ารวมของประเทศ ทัง้นี้  FTA ที่มีมูลค่า
การคา้และส่งออกปี 2560 สูงสุด 5 อนัดบั นับตัง้แต่ความ
ตกลงการคา้เสรตี่างๆ มผีลบงัคบัใช ้ไดแ้ก ่        

1) AFTA ขยายตวั 707% (59.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)
2) FTA ไทย-อนิเดยี ขยายตวั 406%  (6.4 พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ) 
3) FTA อาเซยีน-จนี ขยายตวั 262% (29.4 พนัล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ) 
4) FTA ไทย-นิวซแีลนด ์ขยายตวั 194% (1.6 พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ) 
5) FTA ไทย-ออสเตรเลยี ขยายตวั 132% (10.5 พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ)

4. เช่ือมโยงไทยกบัภมิูภาค CLMV

โดยสรา้งเครอืข่ายผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D Program)  ได้ด า เนิน
โครงการแล้ว 4 รุ่น สามารถสรา้งสมาชกิเครอืข่ายไดแ้ล้ว 
1,100 คน  เกดิมลูค่าการคา้การลงทุนระหว่างกนัแล้วกว่า 
2,800 ล้านบาท นอกจากนัน้ กระทรวงพาณิชย์จะเป็น
เจ้าภาพการจัดงาน CLMVT Forum 2018 : Taking-Off 
Through Technology ในเดอืนสงิหาคม 2561 ซึง่เป็นงาน
ประชุมส าหรับผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐ ผู้น าทางธุรกิจ 
นักวิชาการแห่งเดียวในภูมิภาค CLMVT เพื่อเสริมสร้าง
ความรว่มมอืน าไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืร่วมกนัใน
ภมูภิาค CLMVT

5. การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทย
ในปี 2562 โดยจะมุ่งผลักดันประเด็นการค้าต่างๆ อาท ิ
การพัฒนาตลาดออนไลน์ (e-Commerce) การพัฒนา
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)
การอ านวยความสะดวกทางการคา้ และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
รวมทัง้ขยายความร่วมมอืกบั HK จะจดัตัง้ Headquarter 
(HKETO) ในไทยเป็นGateway สู ่ASEAN และจนีในตน้ปีหน้า
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ปลดักระทรวงพาณิชย์ (นางนันทวลัย์ ศกุนตนาค) 
เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้มกีาร
ปรับภารกิจของกระทรวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให ้
บรกิารประชาชน และการปฏบิตัภิารกจิภายใตน้โยบายของ
รฐับาล ผลงานทีส่ าคญั อาท ิ 

1. การปรบัเปล่ียนบทบาทและแนวคิดในการ
ท างาน เพื่อรองรบัเศรษฐกจิยุคใหม่ อาท ิเปลี่ยนบทบาท 
จากผู้ก ากับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวก (Facilitator & Promoter) เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาภาคธุรกจิให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัที่สูงขึ้น 
โดยก ากบัดูแลเท่าที่จ าเป็น ปรบัแนวความคดิโดยการน า
มาตรการส่งเสรมิการใชต้ลาดเป็นตวัน า (Demand Driven) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ให้ความส าคัญกับ
เศรษฐกจิใหม ่(New Economy) มุ่งเน้นการใชร้ะบบเทคโนโลยี
นวตักรรม การบรกิารและความคดิสรา้งสรรคใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ ยกระดับการค้าและเพิ่มขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัของผูป้ระกอบการไทยสูส่ากล

2. บทบาทหน้าท่ีของส านักงานพาณิชย์จงัหวดั
ต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก

การบรหิารงานในส่วนภูมภิาคแบบ Mini MOC 
(พาณิชยภ์าค) เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก การเป็น
ตวัแทนของกระทรวงพาณิชยใ์นระดบัภูมภิาค เพื่อขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้าในระดับท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถแก้ไข
ปญัหาด้านเศรษฐกจิการคา้ในภูมภิาคได้รวดเรว็ ทนัเวลา 
และสรา้งรายไดใ้หป้ระชาชนและชมุชนในทอ้งถิน่ได้เพิม่ขึน้

3. การอ านวยความสะดวกทางการค้า
การพฒันาการให้บริการต่างๆ ด้วยระบบอิเล็ก

ทรอนิกส ์(e-Service) เชน่ การสง่งบการเงนิออนไลน์ (e-Filing)
การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ (e-Registration) ฯลฯ ซึ่ง
จากการด าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การจัดอนัดบัความ
ยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิดา้นการเริม่ตน้ธุรกจิของไทย 
(Starting Business) ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก 
มอีนัดบัดขีึน้จากอนัดบั 78 เป็น 36 ในปี 2018
การใหบ้รกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกจิได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ
ท าให้ระบบจดทะเบียนมคีวามโปร่งใส ช่วยลดขอ้ขดัแย้ง 
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของภาครฐั และการ
เป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์



4. กระทรวงพาณิชยส์ู่ความเป็นองคก์รดิจิทลั
(SMART MINISTRY) การพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลั
มุง่เน้นน าเสนอรปูแบบและบรกิารทีท่นัสมยัหลากหลายชอ่งทาง
การสง่เสรมิและพฒันาการใชช้อ่งทางการคา้ E-Commerce
การใช้ Digital Marketing ทัง้ของไทย (Thaitrade.com) 
เชื่อมโยงกบั Global และ Local Platform เพื่อขยายลู่ทาง
ตลาดใหมใ่หก้บัสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพ
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กระทรวงพาณิชยย์ุคใหม่ (New MOC) จะขบัเคลื่อนเชงิยุทธศาสตร์ด้วยแนวคดิ “ตลาดน าผลติ” (Demand Driven)
และ “เน้นคณุคา่มากกว่าปรมิาณ” (Value Creation) โดยปรบับทบาทให ้“คล่องตวั ทนัสมยั ปราดเปรยีว รองรบัการ
เปลี่ยนแปลง” สอดรบัเศรษฐกิจยุคใหม่มากขึ้น ขณะที่กระทรวงฯ ยงัคงดูแลเศรษฐกจิแบบดัง้เดิม (Traditional 
Business) ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึ โดยเน้นการเป็น “ผูส้่งเสรมิและอ านวยความสะดวก” (Facilitator & Promoter)
ใน “เชงิรกุ” มากยิง่ขึน้ แผนงานส าคญัในอนาคต แบ่งตามนโยบายเชงิยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่

ทิศทางการท างานในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์

1. Local Economy หรือการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก สง่เสรมิการเตบิโต
อยา่งสมดุล (Balanced Growth) อาท ิตลาดชมุชน รา้นธงฟ้าประชารฐั 
(ปจัจุบนั 28,705 รา้นคา้ จะ “ขยายเป็น 100,000 รา้นคา้” ภายใน 3 ปี) 
รวมทัง้ดแูลคา่ครองชพีและยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรดว้ยแนวคดิ 
“ตลาดน าผลติและสรา้งสรรคค์ณุคา่”รวมทัง้สง่เสรมิ “บ่มเพาะคนตวัเลก็ 
คนตวัเลก็และคนดอ้ยโอกาส” ใหเ้ขา้ถงึการท าธุรกจิหรอืการท ามา 
คา้ขายใหม้ากขึน้ เชน่ การสนบัสนุนใหส้ามารถใช ้QR Code ในรา้นคา้ 

ทีห่ลากหลาย และภายในปี 2562 ตัง้เป้าให ้“MOC Biz Club ชว่ยยกระดบั 
Micro SMEs จงัหวดัละ 100 ราย” ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีMicro SMEs ทีม่ศีกัยภาพ

เพิม่ขึน้ 7,700 รายทัว่ประเทศ ส าหรบั Franchise สรา้งอาชพี ด้วยการจบัคู ่
Franchise กบัผูม้รีายไดน้้อย ตัง้เป้าสรา้งอาชพีได ้20,000 รายภายในปีนี้

2. New Economy หรือการพฒันาเศรษฐกิจยุคใหม่ อาท ิการคา้ออนไลน์
ด้วยการยกระดับ Thaitrade.com ซึ่งเป็น National E-Marketplace Platform 
ของไทยใหก้้าวสู่การเป็น Platform ชัน้น าระดบัสากล โดยม ี“เป้าหมายการค้า
ออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com ขยายตวัเป็น 1 หมื่นล้านบาท” ภายใน 3 ปี จาก
ปจัจุบนั 5 พนัล้านบาท รวมทัง้การผลกัดนั Logistic Hub ใน EEC การพฒันา
ผูป้ระกอบการยุคใหม่หรอืนักรบเศรษฐกจิใหม่ การพฒันาสนิคา้และบรกิารยุคใหม่
เชน่ สนิคา้เกษตรนวตักรรม ธุรกจิบรกิารนวตักรรม เป็นตน้ การพฒันา Big Data &
Big Data Analysis เศรษฐกจิการคา้ และการเชือ่มโยง Local to Global ผา่น E-Commerce

ภาพประกอบจาก : www.sburi.ago.go.th และ https://store.line.me
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3. Global Economy หรือการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อาท ิการเปิดตลาดใหม่ๆ ทัง้การเจรจาและส่งเสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเน้น Strategic Partnership และ City Focus มากขึน้ 
รวมทัง้ ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริม Local to 
Global, Connect to the World โดยม ี“เป้าส่งออกปี 61 เตบิโต 8%
เป็นอย่างน้อย” ส าหรบัครวัไทยสู่ครวัโลก อาท ิร้านอาหาร Thai 
Select จะทบทวนคุณภาพรา้น Thai Select ในต่างประเทศ ขยาย
ร้าน Thai Select ในประเทศไทยต่อยอดสู่ต่างประเทศ รวมทัง้
ขยายสนิคา้ทีไ่ดต้รา Thai Select Product ใหเ้พิม่ขึน้

4. การปฏิรปูกระทรวงฯ เพ่ือรองรบัเศรษฐกิจยคุใหม่
สง่เสรมิอ านวยความสะดวกทางการคา้ (EoDB) และ Smart MOC
ให้มากขึ้น โดยมเีป้าหมายอนาคตให้เป็น “E-Service ทัง้ระบบ” 
ภายในปี 62 และสนับสนุนให้ “EoDB ติด TOP 20” ภายใน 3 ปี 
(จากอนัดบัที ่26 ในปจัจุบนั) รวมทัง้ยกระดบัและปรบัภารกจิกรม 
โดยกรมส่งเสรมิการคา้ระหว ่างประเทศ เน้นe-Commerce
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เน้นService (ธุรกจิบรกิาร)

ประการสุดท้าย กระทรวงให้ความส าคญัในการพฒันา Big Data เพื่อใชพ้ลงัขอ้มูลในการบรหิารนโยบายและ
ขบัเคลื่อนภารกจิของกระทรวง ซึง่เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีใ่หค้วามส าคญัดา้นBig data ในการน าเทคโนโลยBีig Data
มาขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกจิทีส่ าคญันัน้ เริม่ตัง้แต่เศรษฐกจิฐานราก ลดความเหลื่อมล ้า สรา้งโอกาสท าธุรกจิ ขยายโอกาส
การคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึสนบัสนุนการคา้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการทกุระดบัและประชาชนทัว่ไป โดยในระยะแรกไดด้ าเนินการ
ใน 3 เรือ่งส าคญั ดงันี้

ภาพประกอบจาก : www.news.lk และ www.vectorstock.com

1) สรา้งอาชพีรายพืน้ที ่ผลกัดนัเศรษฐกจิฐานราก (Business Opportunity)
จดัท าขอ้มลูเพื่อแสวงหาโอกาสในการท าธุรกจิในแต่ละพืน้ทีร่ายจงัหวดั น าขอ้มูล GPP และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาวเิคราะห์

โอกาสในการท าธุรกจิ ท าใหเ้หน็แนวโน้มของสาขาธุรกจิในแต่ละจงัหวดัและสามารถเสนอแนะธุรกจิทีเ่หมาะสมตามพืน้ฐาน
ของแต่ละคน ส าหรบัผูท้ีต่้องการเริม่ท าธุรกจิในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนแนะน าธุรกจิแฟรนไชส์ทีม่กีารจดัการรา้นคา้ทีเ่ป็น
มาตรฐานแก่ผูท้ี่ไม่มคีวามถนัดเฉพาะด้าน ทัง้ยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกขยายกจิการไปในจงัหวดัทีธุ่รกจิของ
ตนเองมโีอกาสมาก

2) สง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย (International Dashboard)
บูรณาการขอ้มลูดา้นการคา้ระหว่างประเทศของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อน ามาช่วยในการตดัสนิใจ

และขบัเคลื่อนนโยบายการคา้ สามารถเจาะลกึในมติริายสนิคา้ รายประเทศ การใชส้ทิธ ิFTAs และการคา้ชายแดน รวมไปถงึ
เจาะลกึถงึระดบัรายผูป้ระกอบการ เพือ่ใหก้ารขบัเคลื่อนการสง่ออกไดอ้ยา่งตรงจุด ทนัเวลา

3) สนบัสนุนองคค์วามรู ้SMEs 360๐

บูรณาการฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการจากทุกกรม เพื่อเชื่อมโยงใหเ้ป็นหลกัสตูรพฒันาผูป้ระกอบการของกระทรวง ตลอดจน
สามารถตดิตามผลการด าเนินธุรกจิ และประเมนิศกัยภาพความพรอ้มเพื่อต่อยอดและพฒันาผูป้ระกอบการแต่ล ะรายได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพิม่ชอ่งทางการสือ่สารโดยตรงใหก้บัผูป้ระกอบการ และเชื่อมโยงถงึการเขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมดของ
กระทรวงพาณิชย ์เชน่ งานแสดงสนิคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสงูขึน้ เนื่องจากตลาดมคีวาม
ตอ้งการขา้วอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้ว
โลกปี 2560/61 เดอืนพฤษภาคม 2561 ว่าจะมผีลผลติ 489.500 ลา้นตนัขา้วสาร 
สูงขึน้จาก 488.229 ลา้นตนัขา้วสาร หรอืสูงขึน้รอ้ยละ 0.32 และสต็อกปลายปี
คงเหลอื 144.684 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 5.15

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัวสงูขึน้ โดยส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
คาดว่าปี 2561 ผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนพฤษภาคมจะมปีระมาณ 1.506 ลา้น
ตนัคดิ เป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.256  ลา้นตนั สงูขึน้จากผลผลติปาลม์ทะลาย 
1.357 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.231 ลา้นตนั ของเดอืนเมษายน 
2561 คดิเป็นรอ้ยละ 10.98 และรอ้ยละ 10.82 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัเพิม่ขึ้น โดยไดร้ ับปจัจยั

สนบัสนุนจากเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ยงัคงขยายตวั และปรมิาณยาง
ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมฝีนตกชุก  และโครงการส่งเสรมิการใชย้างใน
หน่วยงานภาครฐั เพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคายาง โดยความร่วมมอืกบั
กองทพัไทยและกองทพับก

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัราคาคงที่ เนื่องจากความ
ตอ้งการใชผ้ลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวย์งัคงมอีย่างต่อเนื่อง  โดยกระทรวงเกษตร
สหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัว์ของโลก ปี 2561/62   ว่าม ี
1,091.77 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,069.34 ลา้นตนั ในปี 2560/61 รอ้ยละ 2.10 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน พฤษภาคม 2561
ข้าว –คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสูงขึน้ โดยนายกสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย 
คาดว่า ทศิทางการส่งออกขา้วในปี 2561 นี้ ไทยจะสามารถท าไดต้ามเป้าหมาย 10 
ลา้นตนั ราคาขา้วในขณะนี้ ปรบัตวัสูง เพราะความต้องการขา้วในตลาดโลกมมีาก 
ขณะทีผ่ลผลติมน้ีอยลง 
มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะทรงตัว  
เนื่องจากมคีวามต้องการมาก ผลผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการ โดยกรมการค้า
ต่างประเทศ ก าหนดจดัการประชมุมนัส าปะหลงันานาชาต ิ ช่วงปลายเดอืนมถุินายน 
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะมกีารหารอืระหว่างไทยกบักมัพูชา ลาว เวยีดนาม ซึ่งเป็น
ประเทศผูค้า้มนัส าปะหลงัรายใหญ่ของโลกและมสี่วนแบ่งในตลาดโลกรวมกว่า 80% 
เพือ่ร่วมมอืในการรกัษาเสถยีรภาพและพยุงราคามนัโลก ป้องกนัปญัหาการตดัราคา
กนัเองและถูกกดราคาจากประเทศน าเขา้ พรอ้มกบัหารอืจนี ซึง่เป็นประเทศผู้น าเขา้
รายใหญ่ของโลกทีม่สี่วนแบ่งน าเขา้ 70-80% ของปรมิาณผลผลติมนัสดจากประเทศ
ผูส้่งออก 278 ลา้นตนั และมสี่งออกทัว่โลก 43.7 ลา้นตนั ในปี 2560
ยางพารา  -คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัลดลง จากราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลดลง และจาก
สตอ็กยางทีป่รบัตวัสงูขึน้ และจากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมธนาคาร
กลางสหรฐั ในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ท าใหร้าคายางมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 
ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีผลมาจาก มติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามนัแห่งชาต ิ(กนป.) เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบ มาตรการปรับสมดุลน ้ามนัปาล์มในประเทศ โดยเร่ ง
ผลกัดนัการส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิจ านวน 300,000 ตนั ภายในระยะเวลา 5 
เดอืน (จนถงึ 31 ตุลาคม 2561) เพื่อลดสต็อกน ้ามนัปาล์มใหเ้ขา้สู่ระดบัปกต ิ
และช่วยรกัษาเสถยีรภาพราคาปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ และการเพิม่ความ
ตอ้งการในประเทศ โดยกระทรวงพลงังานไดเ้ริม่ใหม้กีารผลติไบโอดเีซล บี 20 
ส าหรบัใชก้บัรถบรรทุก โดยคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้
เหน็ชอบมาตรการผลติไบโอดเีซล บ ี20 ซึง่จะมรีาคาต ่ากว่าน ้ามนัดเีซลปกต ิ3 
บาทต่อลติร
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีราคาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากยงัมคีวามตอ้งการในระดบัสงู และผลผลติไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และ
จากมติคณะกรรมการนโยบายและบรหิารขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ (นบขพ.) ซึ่งมมีติคง
สดัส่วนการรบัซื้อขา้วโพดในประเทศ ต่อการน าเขา้ขา้วสาล ีจาก 1 ต่อ 3 สิง่ส่งผลต่อ
ราคาขา้วโพดในประเทศ

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นช่วง
ปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมนัส าปะหลัง 
ประกอบกบัราคาส่งออกผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัปรบัตวัสงูขึน้ ส่งผลใหร้าคาที่
เกษตรกรขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ดว้ย

หมายเหต ุสปัดาหท่ี์ 2 ไม่มีรายงานสถานการณ์ราคาเน่ืองจากหยุดสงกรานต ์                                                   ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤษภาคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน เม.ย.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(เม.ย.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(พ.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ค. / เม.ย

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,236 15,421 15,481 15,531 15,661 15,539 1.99
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.51 2.52 2.54 2.56 2.55 2.55 1.59

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 43.22 44.86 45.07 45.28 46.01 45.68 5.69
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.86 2.88 2.93 2.99 3.17 3.10 8.39
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.48 8.55 8.33 8.63 8.64 8.48 0
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■ วนัที ่7 มถุินายน 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยา จดัฝึกอบรม
เชงิปฎบิตักิาร ”การตลาดกาแฟสด เทคนิคการคัว่กาแฟดว้ยหมอ้ดนิ
และการชงกาแฟ” เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรองรับการ
ท่องเที่ยวให้กบัเกษตรกรที่อาศยัอยู่ในโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่
ตามพระราชด ารบิา้นหนองหา้ 
การด าเนินการดงักล่าวเป็นกจิกรรมตามโครงการขยายผลโครงการ
พระราชด ารติามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ มเีกษตรกรในพื้นที่ร่วมโครงการฯ 20 คน ซึ่งจะเป็นการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างมัน่คง ยัง่ยืน มีขวัญก าลังใจในการ
ทะนุบ ารุง รกัษาดแูลผนืปา่ต่อไป

แวดวงพาณิชย์

■ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 
ร่วมกบับริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาพทัลุง จดั
งานคาราวานปล่อยพรกิขีห้นูพทัลุงสู่แมค็โคร 14 สาขาทัว่ภาคใต ้
และเทศกาลกนิพรกิขึห้นู ณ บรษิทั สยามแมค็โครฯ สาขาพทัลุง  
เพื่อช่วยเหลือชาวสวนพริกขี้หนูจงัหวดัพทัลุงที่ประสบปญัหา
ราคาตกต ่า/ไม่มผีูร้บัซือ้ 

ขณะนี้บรษิทั สยามแมค็โครฯ รบัซือ้แลว้ จ านวน 8 ตนั โดย
ในพธิีเปิดงานได้รบัเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจงัหวดัพทัลุง เป็น
ประธาน และมหีวัหน้าสว่นภาครฐั และเอกชนร่วมพธิอีย่างคบัคัง่

■ วนัที ่7 มถุินายน 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยัภูม ิจดัการ
เปิดงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ The Best Product Of Chaiyaphum
ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนยก์ารคา้ เจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร
โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัชยัภูม ิเป็นประธาน ภายในงานมกีาร
แสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร ของดขีองเด่นประจ าจงัหวดั และ
เจรจาธุรกจิ (Business Matching) จดัระหว่างวนัที ่6-10 มถุินายน 
2561 ถือเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอีก
ทางหนึ่ง

■ วนัที ่8 มถุินายน 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุตรดติถ ์
ร่วมกบั ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรด โดยการกระจายผลผลิต
สบัปะรดหว้ยมุ่น จงัหวดัอุตรดติถ ์ รวม 3 จุด คอื

จุดที่ 1 ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 300
กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 20 บาท

จุดที่ 2 เรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,300
กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 15 บาท

จุดที ่3 ทณัฑสถานวยัหนุ่มพระนครศรอียุธยา จ านวน 1,000 
กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 15 บาท

ทัง้นี้ ยงัมแีผนช่วยกระจายผลผลติสบัปะรดห้วยมุน่ จงัหวดั
อุตรดิตถ์ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ โรงงาน
อุตสาหกรรม ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา ต่อไป
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■ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตราด เป็น
ประธานในพธิเีปิด “ตลาดประชารฐับ้านน ้าเชีย่ว” ณ ต.น ้าเชีย่ว 
อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยกจิกรรมในครัง้นี้เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชนเชงิวถิีวฒันธรรม โดยจัดกจิกรรม
ร่วมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน โดยชาวบ้าน
ร่วมกันน าสินค้าคุณภาพและมีอัตลักษณ์มาร่วมกันจ าหน่าย 
นอกจากนี้ยงัมกีารแสดงและการละเล่นพืน้บา้นเพื่อแสดงใหเ้หน็
ถงึการเป็นชุมชน 2 สาสนา 3 วฒันธรรม

■ วนัที่ 23 มถุินายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชลบุร ีคลงั
จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ร่ วมเป็น
เกยีรตใินพธิเีปิดงาน "ตลาดประชารฐัต้องชม ตลาดเทีย่วได้ สไตล์
ไทยๆ" ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัชลบุร ีเป็นผู้กล่าวต้อนรบั และ รองอธบิดกีรมการค้า
ภายใน เป็นประธานในพธิเีปิดงาน

■ วนัที่ 22 มิถุนายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าพูน จัด
กจิกรรมการแสดงผลติภณัฑ ์“อตัลกัษณ์แห่งล าพูน IDENTITY OF
LAMPHUN ที่สุดแห่งภูมิปญัญา สู่สากล” เพื่อเชื่อมโยงและยกระดบั
ตลาดผลติภณัฑ์ผา้ทอและผลติภณัฑ์ต่อเนื่องสู่สากล ภายใต้โครงการ
ยกระดบัผ้าไหมยกดอกล าพูน ผ้าฝ้ายทอมอื และผลติภณัฑ์ต่อเนื่อง
ขบัเคลื่อนสูก่ารเป็นเมอืงสรา้งสรรคจ์งัหวดัล าพนู ประจ าปีงบประมาณ 2561
ภายในงานLANNA EXPO 2018 “ศาสตรศ์ลิป์ลา้นนา น าคุณค่าสูไ่ทย

นิยมยัง่ยนื” ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่22 มถุินายน –1 กรกฎาคม 2561 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ         
พระชนมพรรษา จ.เชยีงใหม่ โดยได้รบัเกยีรติจากนายวษิณุ เครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว            
มวีตัถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงนักธุรกจิ ผู้สนใจทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิ
ทราบที่มา ขัน้ตอนการผลิต แหล่งผลิตของจังหวัดที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ อกีทัง้ส่งเสรมิด้านการตลาด เชื่อมโยงเรื่องราวของ
การท่องเที่ยวในจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่

■ วนัที่ 25 มิถุนายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัศรสีะเกษ
ร่ วมกิจกรรมการ เ ปิดตัวทุ เ รียนภู เขาไฟศรีสะ เกษ เพื่ อ
ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทุเรยีนภูเขาไฟศรสีะเกษ ณ บรเิวณ 
พืน้ที ่GourmetMarket ชัน้ Gหา้งสรรพสนิคา้ EmQuartierกรุงเทพมหานคร
ส าหรบัการจดังานเทศกาลทุเรยีนภูเขาไฟศรสีะเกษ อาเซยีน เทรดแฟร์
2561 (Lava Durian Sisakat & Asean Trade Fair 2018) นี้     
จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่29 ม.ิย. - 8 ก.ค. 2561 ณ วทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยศีรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ
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