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สวสัดที่านผูอ้่านทุกท่านคะ่ ไมท่นัไรกผ็่านมาครึง่ปีแล้วนะคะ เดอืนกรกฎาคมน้ีถอืเป็น
อกีหน่ึงเดอืนทีก่ระทรวงพาณิชยข์องเรามผีลงานโดดเดน่มากมายเช่นเคย ส าหรบัจดหมายข่าว
ฉบบัน้ีก็ได้หยบิยกหน่ึงในเรื่องเด่นของเดอืนมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกนั นัน่ก็คือ
เรื่อง BIG DATA กบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากและการคา้ระหว่างประเทศ รายละเอียด
จะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

เศรษฐกิจฐานราก คอื ระบบเศรษฐกจิของชุมชนทอ้งถิน่ ทีเ่น้นพึง่ตนเอง
เป็นหลัก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่
เอือ้อ านวยใหเ้กดิการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ในพืน้ทชีมุชนของตนเอง ทัง้ผูค้น สงัคม
ในชมุชน วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 

ท าให้เกิดเป็นนโยบายของภาครัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นไปในทาง
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากและการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่ กระทรวงพาณิชย์ ใน
ฐานะกระทรวงทีม่หีน้าทีดู่แลในด้านเศรษฐกจิ มุ่งหวงัใหเ้กดิผลการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรม และยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิของไทยในยุค
ดจิทิลัใหย้ัง่ยนืในระยะยาว โดยใชป้ระโยชน์จากการใชง้าน “Big Data” เพื่อน ามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม โดยการน า
ขอ้มูล “Big Data” มาประมวลผลเพื่อ “สร้าง” อาชีพ และ “สนับสนุน” ใหเ้กดิ
องค์ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจน “ส่งเสริม” การค้า
ระหว่างประเทศ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงขอ้มลูหน่วยงานดา้นต่างประเทศของ
กระทรวง มาประมวลผลแบบ Real-time เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมใช้
ผลกัดนัและขยายโอกาสการคา้ระหว่างประเทศใหบ้รรลุเป้าหมายอกีดว้ย
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ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสงูขึน้ เนื่องจากตลาดมคีวาม
ต้องการขา้วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการขา้วในตลาดโลกมมีาก โดย
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้วโลกปี 2560/61 เดอืนมถุินายน 
2561 ว่าจะมผีลผลติ 489.500 ล้านตนัขา้วสาร เพิ่มขึ้นจาก 488.313 ล้านตัน
ขา้วสาร หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.24 และสต็อกปลายปีคงเหลอื 144.684 ลา้นตนั
ขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 0.55

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัวสูงขึ้นค่อนขา้งมาก  โดยตอบรบันโยบาย
การปรบัสมดุลน ้ามนัในประเทศ รวมถงึการก าหนดใหโ้รงงานรบัซื้อปาลม์สดที่
มเีปอรเ์ซน็ต์น ้ามนัไมต่ ่ากว่า 18% ท าใหเ้กษตรกรขายปาล์มไดใ้นราคาสูงขึน้ 
โดยผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนมถุินายน 2561 จะมปีระมาณ 1.281 ล้านตนั 
คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.218 ลา้นตนั ลดลงจากเดอืนพฤษภาคม 2561 ซึ่ง
ผลผลติปาลม์ทะลายอยู่ที ่1.336 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.227 ลา้น
ตนั หรอืปรบัตวัลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 4.12 และรอ้ยละ 3.96 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเริ่มเข้า    

ฤดกูรดียาง ส่งผลใหม้ปีรมิาณยางในตลาดมากขึน้ ประกอบกบัสต็อกยางทีย่งั
มปีรมิาณสูง รวมถงึปจัจยัทีต่ลาดมคีวามกงัวลเกีย่วกบั  trade war ระหว่าง
สหรฐัอเมรกิา กบัจนี ส่งผลใหม้กีารชะลอการสัง่ซื้อ

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัราคาสูงขึน้ เนื่องจากปรมิาณ
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในตลาดยงัคงมน้ีอยในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ความ
ต้องการใชข้องโรงงานอาหารสตัว์มเีพิม่ขึ้น ประกอบกบัการคงโควต้าปรมิาณ
การน าเขา้ขา้วสาลตีามมาตรการควบคุมสดัส่วนการน าเขา้ขา้วสาลทีี่ 3:1 ท าให้
ปรมิาณความต้องการยงัอยู่ในระดบัสูง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเน
ความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2561/62 ว่าม ี1,090.42 ล้านตนั 
เพิม่ขึน้จาก 1,069.97 ลา้นตนั ในปี 2560/61 รอ้ยละ 1.91

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน กรกฎาคม 2561
ข้าว –คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสูงขึ้น เพราะ อยู่ในช่วงส่งมอบข้าวของ
ภาคเอกชน และแบบรฐัต่อรฐั เป็นจ านวนมาก ประกอบกบัราคาขา้วอื่น เช่นขา้วบา
สมาตมิรีาคาสงูกว่าขา้วหอมมะลมิาก จงึท าใหม้คีวามต้องการขา้วหอมมะลมิากขึน้ 
โดยเฉพาะในตลาดแอฟรกิา
มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากเขา้สู่ช่วงฤดูฝน อาจส่งผลใหผ้ลผลติทีเ่กษตรกรเกบ็เกีย่วออกสู่
ตลาดมคีุณภาพแป้งลดลง  ส่งผลใหร้าคาทีเ่กษตรกรไดร้บัลดลง 
ยางพารา  -คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัลดลง จากราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลดลง และจาก
สตอ็กยางทีป่รบัตวัสงูขึน้ และจากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมธนาคาร
กลางสหรฐั  ในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ รวมถงึความอ่อนไหวของสถานการณ์ทาง
การคา้ระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา ท าใหร้าคายางมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 
ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัลดลงเขา้สู่ระดบัสมดุล เนื่องจากราคาปาล์ม
เพิม่สูงขึน้ราว 30 % จากเดอืนก่อนหน้า ซึ่งถอืว่าราคาปรบัตวัสูงขึ้นค่อนขา้งมาก 
และสตอ็กน ้ามนัปาลม์ยงัอยู่ในระดบัสงู
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว์ จะมรีาคาลดลง เนื่องจาก 
มาตรการควบคุมการน าเขา้ขา้วสาลทีี่ไดป้รบัลดสดัส่วนลงเป็น 2:1 เพื่อให้โรงงาน
อาหารสตัว์สามารถน าเขา้ขา้วสาลเีพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยง
สตัว์ปรบัตวัลดลง โดยมาตรการการรบัซื้อขา้วโพดอาหารสตัว์ของเกษตรกรจาก
สดัส่วน 1:3 กระทรวงพาณิชย์ไดก้ าหนดแนวทางบรหิารจดัการการน าเขา้ขา้วสาล ี
เพื่อรกัษาเสถียรภาพราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตนาเข้าข้าวสาลีเข้ามา ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ย งสัตว์
ภายในประเทศ 3 ส่วน อตัราส่วนการน าเขา้ขา้วสาล ี1 ส่วน เพื่อบรหิารจดัการและ
รกัษาเสถยีรภาพขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในประเทศเป็นการชัว่คราว โดยคณะกรรมการ 
นบขพ. ได้หารือและมกีารประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 มมีติ
เหน็ชอบใหค้งการกาหนดสดัส่วนการน าเขา้ขา้วสาลต่ีอการรบัซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ในอตัรา 1 : 3 ยกเวน้เฉพาะในชว่ง 15 มถุินายน – 15 สงิหาคม 2561 ก าหนดสดัสว่น
ในอตัรา 1 : 2 เนื่องจากช่วงดงักล่าวมผีลผลติออกสู่ตลาดน้อย และเพื่อไม่ใหก้ระทบ
ต่อราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นช่วงเดอืนกนัยายน 2561 ซึ่งมผีลผลติออกสู่ตลาดมาก 
โดยจะก าหนดใหผู้ข้ออนุญาตน าเขา้ขา้วสาลสีามารถใชห้ลกัฐานการซื้อขา้วโพดเลีย้ง
สตัว์ชนิดเมล็ด ตัง้แต่ 1 มถุินายน 2561  มาแสดงประกอบการขออนุญาตได้ซึ่ง
ใบอนุญาตจะมีอายุไม่เกินวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งการพิจารณาอยู่บนพื้น
ฐานขอ้มลูอุปสงค์อุปทาน และเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและเกดิผลดต่ีอระบบการ
ผลติและการตลาดขา้วโพดเลีย้งสตัวโ์ดยรวม

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาปรบัตวัลดลงเลก็น้อยเนื่องจาก
มนัส าปะหลงัมเีปอร์เซ็นต์แป้งต ่า จากปรมิาณฝนทีต่กต่อเนื่องในหลายพื้นที ่
อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการส่งออกมนัส าปะหลงั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมิถนุายน 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน มิ.ย.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(พ.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(มิ.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
มิ.ย/ พ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,539 15,736 15,844 15,874 15,928 15,846 1.975674
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.55 2.53 2.53 2.47 2.44 2.49 -2.35294

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 45.68 46.68 43.99 42.65 41.99 43.83 -4.04991
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.10 3.90 4.02 4.13 4.04 4.02 29.67742
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.48 8.43 8.93 8.68 8.69 8.68 2.358491
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■ วนัที ่20 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัมุกดาหาร 
จดัการเปิดงาน 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาด
การคา้โลก ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติต์ กรุงเทพฯ โดยมี
ผูว้่าราชการจงัหวดัมุกดาหาร เป็นประธาน วตัถุประสงค์ของการ
จดังานเพื่อประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ภายในงานมกีารแสดงนิทรรศการ ศกัยภาพการคา้การลงทุนของ
กลุ่มจงัหวดั เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัตาก หนองคาย 
การเจรจาธุรกิจสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด และการจัดสมัมนา
เจาะลกึเศรษฐกจิและเขตเศรษฐกจิมุกดาหาร นครพนม สะหวนั-
เซโน และลาวบาว มผีูส้นใจเขา้ร่วมงานประมาณ 500 คน

■ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุโขทยั 
เขา้ร่วมสมัภาษณ์รายการสนามเป้า “คุยข่าวสบิโมง” ทางช่อง 5 
เพื่อประชาสมัพนัธโ์ครงการส่งเสรมิการค้าและพฒันาตลาดเชงิรุก
จงัหวดัสโุขทยั ซึง่เป็นการขยายช่องทางการคา้ดว้ยตลาดเชงิรุก 
โดยเน้นผลกัดนัใหเ้กดิตลาดออนไลน์ และการน า AR (Augmented Reality)
มาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ภาพสามมิติ อาท ิ    
ผา้หมกัโคลน เครื่องเงนิเครื่องทองสุโขทยั กลว้ยอบเนย ถัว่ทอด 
ฯลฯ ตลอดจนการส่งเสรมิพฒันาผูผ้ลติ/ประกอบการใหท้ าธุรกจิ
ช่องทางใหม่ หรอื Start up ใหเ้ท่าทนัสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
และจะได้น าผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ เชื่อมโยงสู่สากล ในงาน 
Singapore International Jewelry Expo 2018 ระหว่างวนัที ่
26-29 กรกฎาคม 2561 ณ Marina Bay Sands Halls A And B 
ประเทศสงิคโปร์

■ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ด าเนินการประสานงานจัดเก็บข้อมู ลการ
เชื่อมโยงตลาดและติดตามสนิค้าเกษตร(ทุเรยีน) เพื่อจดัท าศูนย์
ขอ้มูลกลางส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุตรดติถ์ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพสินค้าเกษตรและยกระดบัเชื่อมโยงการค้า
พาณิชยภ์ูมภิาค ณ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์

■ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 
ร่วมกบัสถาบนัวจิยัอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จดัอบรมหวัขอ้เรื่อง “พฒันาบุคลากรภายใต้โครงการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่
ภูมภิาคอย่างยัง่ยืน” ระหว่างวนัที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอ้งประชุมราชาวด ีบา้นปูรสีอรท์ จงัหวดัตราด โดยไดร้บัเกยีรติ
จากรองผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานในพิธเีปิดงาน การจดั
อบรมในครัง้นี้เน้นความส าคญัในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
และออกแบบเครื่องประดบัร่วมกบันักออกแบบมืออาชีพ สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องประดับพลอยสีและ
วสิาหกิจชุมชนท้องถิ่น ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบ
สนิคา้ เพิม่โอกาสทางการตลาด ขยายช่องทางการคา้ทัง้ออนไลน์
และออฟไลน์ รวมถึงน าสนิค้าเครื่องประดบัพลอยสขีองจังหวดั
ตราดกา้วไกลสูต่ลาดโลกต่อไป
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■ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ร่วมกับส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ส ถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจการจ าหน่าย    
ชุดไทยธรรมและชุดสงัฆทานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ใหป้ฏบิตัิ
ตามกฎหมายเกี่ยวกบัสนิค้าทีค่วบคุมฉลากและการปิดป้ายแสดง
ราคา เพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคมใิหถู้กเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบ
ธุรกจิ ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มกีารแสดง
รายการสนิคา้ ราคา วนัผลติวนัหมดอายุ(ส าหรบัอาหาร ยา ) มบีางรา้น
ทีม่กีารแสดงรายการสนิคา้ ราคาสนิคา้ ไม่ครบถว้น เจา้หน้าทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน า ใหป้ฏบิตัถิูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด ผู้ประกอบการ
ยนิดปีฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าที่

■ วนัที ่26 กรกฎาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัรอ้ยเอด็ จดัพธิี
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "ยกระดับ
รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั สู่การเป็นโชห่วยมอือาชพี" รุ่นที ่3-4 จดัอบรม
เมื่อวนัที ่22 - 26 กรกฎาคม 2561 โดยม ีอธกิารบดมีหาวทิยาราชภฎั
ร้อยเอด็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพินัธุ์ และพาณิชย์จงัหวดั
รอ้ยเอด็ นายสุทธศิกัดิ ์ พรหมบุตร เป็นผูม้อบเกยีรตบิตัรใหผู้ท้ี่ผ่าน
การอบรมและได้จดัให้มกีารจดัเจรจาธุรกจิในการซือ้ขายสนิค้าชุมชน 
และเชื่อมโยงล าไยจากจงัหวดัเชยีงใหม่ในงานดงักล่าวดว้ย

■ วนัที ่23 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพษิณุโลก 
ร่วมกบัส านักงานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 1-6 พษิณุโลก ด าเนินการ
ตรวจสอบการแสดงปรมิาณของสนิคา้ทีห่บีห่อ แสดงปรมิาณของ
สนิค้าตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด และบรรจุสนิค้าตาม
ปริมาณที่ก าหนดตาม พ.ร.บ.มาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ. 2542          
ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จ ังหวดัพิษณุโลก และร้านจ าหน่าย
สงัฆภณัฑใ์นพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงพษิณุโลก เพื่อเป็นการก ากบัดแูลให้
ผูป้ระกอบการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.มาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ.2542 และ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ.2561     
เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 23 มกราคม 
2561 ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป

■ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันราธิวาส 
จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยกระดบัร้านค้าธงฟ้าประชารฐัสู่ร้าน    
โชห่วยมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 และ 2 โดยจัดระหว่างวันที่ 22-26 
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นการจดัแบ่งกลุ่มเพื่อท าการWork Shop
ในหวัขอ้ "การท าบญัชีส าหรบัร้านค้า และการค านวณภาษีอากร
ส าหรบัรา้นคา้" มเีป้าหมายรา้นคา้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 160 รา้น/ราย
ทัง้นี้ มรีา้นคา้สนใจเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้กนัอย่างลน้หลาม และมี
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากกว่าทีส่ านักงานฯตัง้เป้า/คาดการณ์ไว้
เป็นจ านวนมาก
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

25/08/2561 เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน ้ าอิง
สามโคก

ตลาดน ้าองิสามโคก 
จ.ปทุมธานี

งานและจ าหน่ายสนิคา้อตัลกัษณ์
ทอ้งถิน่

สพจ.ปทุมธานี

30/08/2561 –
01/09/2561

ตลาดนดัชายแดน ครัง้ที ่1 ลานดอกจานหน้าส านกังาน
เทศบาลต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี

งานและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.อุบลราชธานี

รายงานจากส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ (ส านักงานทูตพาณิชย์ไทย) ณ นครชคิาโก สหรฐัอเมรกิา ระบุว่า 
จากทีท่างส านกังานฯ ไดต้รวจดรูายการสนิคา้ในบญัช ี6,031 รายการแลว้ พบว่า ในจ านวนน้ีมีสินค้าน าเข้าจากจีนรายการ
ส าคญั 16 รายการ ซ่ึงมีมูลค่าการน าเข้าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2560 ซ่ึงสินค้ากลุ่มน้ีเป็นสินค้าท่ีไทย
เป็นคู่แข่งขนักบัสินค้าจีนในตลาดสหรฐัฯ ซึง่แมว้่าสว่นแบ่งตลาดสนิคา้ไทยหลายรายการยงัต ่ากว่าจนีมาก แต่จะเป็นปจัจยั
ใหผู้น้ าเขา้ของสหรฐัฯ พจิารณาไทยเป็นแหล่งทางเลอืกในการน าเขา้เพิม่ เพื่อทดแทนสนิคา้จนีทีภ่าษีน าเขา้จะถูกปรบัสงูขึน้
สนิค้า 16 กลุ่ม ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์, พลาสติกและผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, สิ่งทอ (ไม่รวมเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป), ทวีแีละจอภาพ, อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์, เครื่องหนัง เครื่องเดนิทาง, เคมภีณัฑ์ อนิทรีย,์ พรนิเตอร์, 
Valve Taps Cocks (HS8481), สลกัภณัฑ ์(นอต สกรู ตะปู บานพบั), อาหารทะเล, ตู้เยน็/ฟรซีเซอร,์ เตาใหค้วามรอ้นและ   
หุงตม้อาหาร, ยาง ยานพาหนะ และผกั ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู

ทีม่า : ฐานเศรษฐกจิ

สงครามการค้าสหรฐัฯ-จีนระอ ุไทยมีลุ้นขายสินค้าเพ่ิม !


