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สวสัดที่านผูอ้่านทุกท่านคะ่ ส าหรบัจดหมายขา่วฉบบัเดอืนสงิหาคมน้ี เราจะน าเสนอถงึ
โครงการประชารฐัสวสัดกิารกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ที่กระทรวงมุ่งมัน่ด าเนินโครงการ
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็แก่ผูม้รีายไดน้้อย ผูค้า้รายย่อย ผูผ้ลติสนิคา้ชุมชน ใหม้ชี่องทางในการ
เพิ่มศักยภาพของตนเอง มีที่ยืนในสงัคม และปิดท้ายกันด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับการแสดง
รายละเอยีดสนิคา้ของผูข้ายสนิคา้ออนไลน์ ที่หากฝา่ฝืนมโีทษปรบัถงึ 10,000 บาทเลยทเีดยีว
คะ่ รายละเอยีดจะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกบักระทรวงการคลัง
เปิดตัว “โครงการประชารฐัสวสัดิการกับการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก” 
เพือ่ชีแ้จงนโยบายของรฐับาลในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก เยีย่มชมรา้นคา้ธง
ฟ้าประชารฐัต้นแบบ การออกร้านของแผงค้าในตลาดสด ผกัผลไม้ ผูผ้ลติสนิค้า
ชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด ร้านอาหาร และร้านค้าในตลาดต้องชม ซึ่ง
โครงการนี้ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก
เพราะมสี่วนขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก ทัง้ผู้ถอืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในการลด  
คา่ครองชพี ช่วยเหลอืผูค้า้รายย่อยใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ รวมทัง้ช่วยใหผู้ผ้ลติ
สนิค้าชุมชนมชี่องทางการจ าหน่ายผลผลิตมากขึ้น และในช่วงบ่าย ได้มีการจัด
เสวนาเรื่องการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ Mobile Application ถุงเงนิประชารฐักบัรา้น ธง
ฟ้าประชารฐั เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการใชง้านใหแ้กผู่ถ้อืบตัรสวสัดกิารภายในงาน

ทัง้นี้  ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัเรง่ประชาสมัพนัธ ์ก าหนดรหสั 6 หลกั เพื่อใชคู้่กบับตัรในการช าระเงนิ
คา่สนิคา้ เพราะผูถ้อืบตัรจะสามารถใชบ้ตัรซือ้สนิคา้ไดห้ลากหลายขึน้ จากเดมิตอ้ง
น าไปใช้รูดผ่านเครื่อง EDC ในร้านค้าธงฟ้าประชาชน แต่ต่อไปจะสามารถจ่าย   
คา่สนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ทีส่มคัรใชม้อืถอืรบัช าระเงนิไดด้ว้ย
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“พาณิชย์”เชิญนายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการ
ร้านค้าใช้โทรศัพท์มือถือรับช าระค่าสินค้าจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เผยเป็นโครงการลดค่าครองชีพ
เพ่ิมเติมจากเฟสแรกท่ีผู้ถือบตัรต้องซ้ือสินค้าผ่านเคร่ือง
รดูบตัร EDC แต่จากน้ีไป จะมีทางเลือกในการซ้ือสินค้า
ได้มากขึ้น ตัง้เป้าดึงร้านค้ารายย่อยทัว่ประเทศ เข้าร่วม 
1-2 แสนราย มัน่ใจช่วยชุบชีวิตโชห่วยและขบัเคล่ือน
ฐานราก ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000คน พร้อม
โชว์ร้านธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จดับูธน าสินค้าเด่น
ชุมชนมาจ าหน่าย

นายสนธริตัน์ สนธจิิรวงศ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานเปิดตัว 
“โครงการประชารฐัสวสัดกิารกบัการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก” 
ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ฮอลล์ 1จงัหวดันนทบุร ีโดย
ได้รบัเกยีรตจิาก พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี
มาเป็นประธานเปิดตวัโครงการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืรบัช าระเงนิ
จากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชัน่ “ถุงเงิน
ประชารฐั” ซึ่งกระทรวงฯ ได้ร่วมกบักระทรวงการคลงั และ
ธนาคารกรุงไทยจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ความช่วยเหลือร้าน โชห่วย
รา้นคา้รายยอ่ยใหอ้ยู่รอด มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 2



โดย ท่ีผ่ านมา กระทรวงพาณิชย ์    

ได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชพีให้กบัผู้ถือบตัร

สวัสดิการแห่งรัฐทัว่ประเทศ ที่มีอยู่จ านวน 

11.43 ล้านคน โดยได้ผลกัดนัเปิดรา้นคา้ธงฟ้า

ประชารฐั เพื่อให้เป็นที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บรโิภคราคาถูก ใหก้บัผูถ้อืบตัรในระยะแรกและ

มีการติดตัง้เครื่องรูดบัตร EDC ให้กับร้านค้า  

ไปแลว้ประมาณ 38,000 รา้นคา้

ซึ่งผลการด าเนินการพบว่า ยังมีร้านค้ า

ต้องการเขา้ร่วมโครงการ และผูถ้อืบตัรต้องการให้มี

ร้านค้ากระจายอย่างทัว่ถึงมากขึ้น จึงเป็นที่มาของ

การเปิดโครงการรบัช าระเงนิโดยใช้มอืถือรบัช าระ  

คา่สนิคา้จากบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัเกดิขึน้

ทัง้นี้ ในการด าเนินโครงการใชม้อืถอืรบัช าระ

ค่าสินค้านัน้ ได้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าเกือบทุก

ประเภท ทัง้ร้านค้ารายย่อย ร้านโชห่วย แผงค้า     

ในตลาดสด ทัง้แผงหม ูแผงผกั แผงผลไม ้รา้นจ าหน่าย

อาหารปรุงส าเรจ็ รา้นหนูณิชย์ ผูค้า้ในตลาดต้องชม 

ตลาดกลางสินค้าเกษตร ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชมุชน รถยนตเ์รข่ายสนิคา้ เป็นตน้ 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมี

เป้าหมายเพิม่รา้นคา้อกีจ านวน 1-2แสนราย ซึง่ขณะนี้

ได้จัดส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อระดมรับสมัครร้านค้า   

ทัว่ประเทศเขา้ร่วมโครงการแลว้ และล่าสุดมผีู้สมคัร

เขา้รว่มโครงการแลว้ประมาณ 20,000ราย
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“การด าเนินโครงการนี้ จะช่วยใหร้า้นโชห่วย

ผูค้า้รายยอ่ยต่างๆ ซึง่แต่เดมิมองกนัว่าหมดหวงั ไม่มี

ทางฟ้ืน แต่วนันี้จากนโยบายและการด าเนินงานของ

รฐับาล ท าให้ผู้ค้าเหล่านี้ ฟ้ืนคนืชพี สามารถพฒันา

ตนเองให้อยู่รอด มีความเข้มแข็ง อย่างมัง่คัง่ และ

ยัง่ยืน และเป็นการกระจายความเจรญิเติบโตเขา้สู่

ทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกจิฐานรากทีส่ าคญัของ

ประเทศได”้ นายสนธริตัน์กล่าว

กระทรวงพาณิชยย์งัไดส้รา้งความเขม้แขง็

ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้สามารถแข่งขนัได ้ 

และเป็นรา้นคา้มอือาชพี โดยประสานผูผ้ลติรายย่อย 

ผูผ้ลติสนิคา้ชุมชน ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรจากแต่ละภาค 

ให้มีการเชื่อมโยงทัง้ภายในและระหว่างภาค ผ่าน

รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั โดยทีผ่า่นมาไดม้กีารเชื่อมโยง

สนิคา้ชมุชนผา่นรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัแลว้ อาท ิกะปิ 

น ้าปลา ปลากรอบ ล าไย และสบัปะรด ซึ่งกะปิจาก

จังหวัดระนองมียอดจ าหน่ายกว่า 700,000 บาท 

ภายในวนัเดยีว

นอกจากนี้ ยงัมโีครงการยกระดบัรา้นค้า 

ธงฟ้าประชารัฐ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ทัง้ในส่วนกลางและในพื้นที่แต่ละจังหวัดจัดอบรม

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยหลักสูตรการอบรม

เบื้องต้น คือ เรื่องภาษี การบริหารจัดการร้านค้า 

การปรบัภาพลกัษณ์รา้นคา้ การจดัการสนิคา้คงคลงั 

เทคนิคการขาย การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น

ยอดขาย เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้ร้านค้าเหล่านี้ เป็น  

มอือาชพี
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กจิกรรมภายในงาน จะมกีารน ารา้นธงฟ้าประชารฐัตน้แบบส าหรบัให้

รา้นคา้น าไปเป็นตวัอยา่งในการจดัท ารา้นธงฟ้าประชารฐัทีไ่ดม้าตรฐาน โดยให้

มสีนิคา้หลากหลายชนิด มสีนิค้าชุมชน สนิคา้ธงฟ้าประชารฐั, สนิค้าชุมชน

จากทัง้ 76จงัหวดัทีเ่ป็นสนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่ายในรา้นธงฟ้าประชารฐั รวมทัง้

เป็นสนิคา้ทีม่กีารเชือ่มโยงสนิคา้เด่นน ารอ่งในบางพืน้ที ่อาท ิเชน่ กะปิระนอง

กุง้เสยีบพงังา แต่ละคหูาจะมสีนิคา้ชมุชนในแต่ละกลุ่มจงัหวดั

ร้านโชวห่วยไฮบริด ในการพฒันาการส่งเสริมยกระดบัร้านค้าไปสู่รา้นที่มี

มาตรฐานที่สูงขึ้น และการสาธิตการซื้อสนิค้าผ่านเครื่องรูดบตัร EDC และ

โปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile Application) รวมทัง้จะมี

การจดัเสวนาการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ Mobile Application กบัรา้นธงฟ้าประชารฐั

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมงานมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย ขัน้ตอน วิธกีาร เงื่อนไข 

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีร่ฐับาลก าหนดไว้ 5



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเริม่ทรงตวั เนื่องจากเป็นไป
ตามราคาตลาดของประเทศคู่แข่งทีป่รบัตวัลดลง โดยเฉพาะอนิเดยี ราคาลดลง
มากทีสุ่ดในรอบ 14 เดอืน จากความกดดนัของค่าเงนิทีอ่่อนค่าลง โดยกระทรวง
เกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 60/61 ก.ค. 61 จะมีผลผลิต 
487.798 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.16 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 
143.754  ลา้นตนัขา้วสาร ลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 0.08

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงตามตลาดต่างประเทศ โดยราคาน ้ามนั
ปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนกันยายน 2561
ปรบัตวัลดลงอยู่ที ่2,186 รงิกติต่อตนั (541.16 ดอลลาร์สหรฐัฯ) ลดลงรอ้ยละ 0.8
ซึ่งเป็นราคาต ่าสุดในรอบ 3 ปี อยู่ที่ระดบั 2,176 ริงกติต่อตัน และผลผลิต
ปาล์มน ้ามนัเดอืนก.ค. 61 มปีระมาณ1.121 ลา้นตนัคดิ เป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 
0.191 ล้านตนั ลดลงจากผลผลติปาล์มทะลาย 1.281 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.218 ลา้นตนั ของเดอืนมถุินายน 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 12.49 และ
รอ้ยละ 12.39 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเริ่มเข้า    

ฤดูกรดียาง ส่งผลใหม้ปีรมิาณยางในตลาดมากและเป็นตามทศิทางราคายาง
ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และราคาน ้ามนัปรบัตวัลง

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลง เนื่องจาก3 ในช่วง 15 
มถุินายน –15 สงิหาคม 2561 เริม่ใช้มาตรการควบคุมการน าเขา้ขา้วสาลีที่ได้
ปรบัลดสดัส่วนลงเป็น 2:1 เนื่องจากช่วงดงักล่าวมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
เพือ่ใหโ้รงงานอาหารสตัว์สามารถน าเขา้ขา้วสาลเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเน    
ความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2561/62 ว่าม1ี,094.08 ล้านตนั 
เพิม่ขึน้จาก 1,069.67 ลา้นตนั ในปี 2560/61 รอ้ยละ 2.28

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน สิงหาคม 2561

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้ว จะเริม่ปรบัตวัลดลง ตามแนวโน้มราคาขา้วของประเทศ
คู่แข่งทีป่รบัลดลงท่ามกลางภาวะตลาดที่ค่อนขา้งซบเซา ขณะทีผ่ลผลิตขา้วฤดู
การผลติฤดูรอ้น-ใบไมร้่วง (the summer-autumn crop) ในเขตทีร่าบลุ่มแม่น ้า
โขงเริม่ออกสู่ตลาดท าใหม้ผีลผลติในตลาดมากขึน้

มนัส าปะหลงั - คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากเขา้สู่ช่วงฤดูฝน อาจส่งผลใหผ้ลผลติทีเ่กษตรกรเกบ็เกีย่วออกสู่
ตลาดมคีุณภาพแป้งลดลง  ส่งผลให้ราคาทีเ่กษตรกรได้รบัลดลง ลานมนัส่วนใหญ่
หยุดด าเนินการผลิตเพราะฝนตก ส่วนโรงงานแป้งมนัส าปะหลังส่วนใหญ่
หยุดเพือ่ซ่อมแซมเครือ่งจกัร

ยางพารา - คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัลดลง จากราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลดลง และ
จากสต็อกยางที่ปรบัตวัสูงขึ้น และจากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความอ่อนไหวของ
สถานการณ์ทางการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิาทีย่งัไม่คลีค่ลาย ประกอบกบั
ความกงัวลเกี่ยวกบัค่าเงนิลีร่าของตุรกีอ่อนค่า ราคายางจึงมแีนวโน้มปรบัตัว
ลดลง

ปาลม์น ้ามนั - คาดว่าราคาจะปรบัตวัลดลงเนื่องจากคาดว่าผลผลติปาล์มน ้ามนั
ตามฤดูกาลจะเพิม่ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และเป็นไปตามตลาดโลกซึ่งยงักดดนั
ราคา โดยคาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัปาล์มดบิของมาเลเซียจะปรบัตวัอยู่ที่ระดบั 
2,218 - 2,249 ริงกิตต่อตัน เนื่องยงัได้รบัผลกระทบจากตลาดพืชน ้ามันอื่นที่
แข่งขนัในตลาดโลก โดยราคาน ้ามนัถัว่เหลอืง ซึ่งเป็นสนิค้าทดแทน ไดป้รบัตวั
ลดลง รวมถงึสตอ็กน ้ามนัปาลม์ยงัอยู่ในระดบัสงู

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะมรีาคาลดลงในช่วง
ต้นเดอืนเนื่องจาก ยงัอยู่ในช่วงมาตรการควบคุมการน าเขา้ขา้วสาลทีี่ไดป้รบัลด
สดัส่วนลงเป็น 2:1 ท าให้มคีวามต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในประเทศลดลง 
ทัง้นี้ จะเริม่เขา้สู่ฤดูกาลผลติรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมผีลผลติเข้าสู่ตลาดมากขึ้น 
และกดดนัราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวภ์ายในประเทศต่อเนื่อง แมว้่าจะเพิม่สดัส่วนการ
น าเขา้ขา้วสาลต่ีอการรบัซื้อขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นอตัรา 1 : 3 เช่นเดมิแลว้

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาปรบัตวัลดลงเนื่องจากมนั
ส าปะหลงัมเีปอร์เซ็นต์แป้งต ่า เฉลี่ย 20-25% จากปรมิาณฝนที่ตกต่อเนื่อง  
ในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว หวัมนัส าปะหลงั 
ออกสู่ตลาดน้อยและผลผลิตไม่เพยีงพอต่อความต้องการของโรงแป้งและ  
ลานมนั ทัง้นี้ผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2561 ออกสู่ตลาดแลว้(ต.ค 60 - ม.ิย. 61) 
ปรมิาณ 24.91 ลา้นตนั (รอ้ยละ 91.46) เดอืนก.ค. 61 คาดว่าจะมผีลผลติออก
สู่ตลาด 1.15 ลา้นตนั (รอ้ยละ 4.21)

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกรกฎาคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(มิ.ย.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ค./ มิ.ย

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,846 16,026 15,987 15,998 15,952 15,991 0.92
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.49 2.37 2.35 2.34 2.47 2.38 -4.42

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 43.83 41.61 41.66 41.18 41.33 41.44 -5.45
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 4.02 3.67 3.81 3.62 3.24 3.58 -10.95
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.68 8.26 7.17 6.68 6.59 7.17 -17.40
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■ วนัที ่20 สงิหาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปตัตานี ร่วมแถลง
ข่าวการจดังานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครัง้ที่ 17 
เพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไรแ้อลกอฮอล์ ตอน “หิ้วถุงผ้า พาป่ินโต ภาค 2” 
ซึง่มกี าหนดจดังานระหว่างวนัที ่27-31 สงิหาคม 2561 ณ บรเิวณลาน
ศลิปวฒันธรรม ถนนสายบุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี โดยกจิกรรม
ภายในงานมกีารจ าหน่ายอาหาร 3 วฒันธรรม จากร้านอาหารทีส่ะอาด
ปลอดภยั ได้มาตรฐาน การจ าหน่ายไก่ฆอและ โรตี อาหารทะเล ขนม
พืน้บา้น อาหารพืน้เมอืง สนิค้าโอทอป รวมทัง้การจ าหน่ายสนิค้าเพื่อ
ส่งเสรมิการขาย/ลดค่าครองชพี ใหก้บัประชาชนทีม่าร่วมงาน โดยเน้น
การใชภ้าชนะทีส่ามารถย่อยสลายไดจ้ากชานออ้ย ใบตอง  

แวดวงพาณิชย์

■ วนัที่ 17 สงิหาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพษิณุโลก
ร่วมเปิดงาน EWC พษิณุโลกเทรดแฟร์ 2018 ณ ลานหน้าศาลา
กลาง จงัหวดัขอนแก่น ภายในงาน มผีู้ประกอบการจากจงัหวดั
พษิณุโลก และจงัหวดั ที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิ EWEC
รวมทัง้ ผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวรวม เขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ในครัง้นี้

■ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา       
ออกประชาสมัพันธ์และรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่
(Mobile Application) เพื่อเพิม่ทางเลอืกในการซือ้สนิคา้ให้กบัผูถ้อื
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ณ ตลาดบา้นถ ้า ตลาดหนองหล่ม  และตลาด
ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใตั จ.พะเยา มีร้านค้าสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน  10 ราย

■ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 5 
จงัหวดัชายแดนใต้ (นราธวิาส ยะลา ปตัตานี สงขลา และสตูล) 
โดยส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันราธวิาส ก าหนดจดังานมหกรรม
สนิคา้ชายแดนใต้ (Southern Expo 2018) ตามโครงการพฒันา
เศรษฐกจิการค้าชายแดนภาคใต้ เพื่อมุ่งเน้นและเพิม่ศักยภาพ
เพิม่ขดีความสามารถทางการคา้ และเชื่อมโยงการคา้ ตลอดจน
เ ป็นการสร้างงาน สร้างตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได ้
ให้กบัผู้ประกอบการ 5 จงัหวดัชายแดนใต้ ณ ลานขา้วเหนียว 
หา้งสรรพสนิคา้เซล็ทรลัพลาซ่าขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น

โดยเปิดงานในวนัที่ 17 สงิหาคม 2561 มนีายพทิกัษ์ อุดม
วิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติ เป็น
ประธานในพิธีเปิดฯ และนายสุชยั บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่นใหก้ารตอ้นรบั
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■ วนัที่ 28 สงิหาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ 
เขา้ร่วมโครงการฉลาดเลอืก ฉลาดกนิ ที่ด าเนินการโดยสมาคม
เครอืขา่ยคลสัเตอรอ์าหารออรแ์กนิคภาคเหนือ ร่วมกบัมลูนิธใิตร้่ม
ฉตัร โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ ไดร้บัเกยีรตเิป็นประธานในพธิี
เปิดโครงการดงักล่าว ภายในโครงการมกีารด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
อาท ิการจ าหน่ายสนิคา้ของสมาชกิสมาคม การเวริค์ชอ้ป เสวนา 
สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพต้านมะเรง็ รวมไปถงึการแข่งขนั
ประกวดเมนูอาหารต้านมะเรง็จากเชฟโรงแรมและรา้นอาหารชื่อดงั
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ การด าเนินโครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์
เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ี
ความปลอดภยัต่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสรมิการตลาดตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ไดร้บัการความสนใจและไดร้บัการตอบรับจาก
ผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี

■ วนัที ่22-24 สงิหาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัมหาสารคาม
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร Agro Digital and Innovation Marketing
ภายใตโ้ครงการพฒันาขดีความสามารถทางการเเขง่ขนัดา้นการคา้ 
บรกิาร เเละโลจสิตกิส์ ณ โรงเเรมตกัศลิา จงัหวดัมหาสารคาม โดย
มผีูเ้ขา้ร่วมอบรมทัง้สิน้ 62 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาผูป้ระกอบการจาก
จงัหวดัมหาสารคามเเละรอ้ยเอด็

■ วนัที ่22 สงิหาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชลบุรจีงัหวดั
เจ้าภาพหลัก ร่วมกบัส านักงานพาณิชย์ในกลุ่มภาคตะวันออก 
จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้า"เสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจเชิง
นวตักรรม EASTERN INNOVATION FAIR 2018 เพื่อขบัเคลื่อน
สินค้าเชิงนวัตกรรมของกลุ่มผู้ประกอบภาคตะวันออก ให้มี
ช่องทางการตลาดมากขึน้ เพิม่มลูค่าการคา้สนิคา้นวตักรรม โดยมี
ผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบุร ีเป็นประธานพธิเีปิด ภายในงานมกีาร
แสดงและจ าหน่ายสินค้านวัตกรรมจ านวน 200 คูหา และการ
เจรจาธุรกจิระหว่างผูผ้ลติสนิคา้ เชงินวตักรรม และผูป้ระกอบการ
ค้าปลีก ค้าส่ง โดยมีสนิค้าดี สนิค้าเด่น อาทิ นวัตกรรมเกษตร 
แปรรูป นวตักรรมยานยนต์ นวตักรรมอาหาร นวตักรรมของใช้
ของประดบัตกแต่งของที่ระลกึ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเอน็ไซต์
จากธรรมชาติ นอกจากนี้ยงัมกีารแสดงบนเวทขีองดารา นักร้อง  
ทอลค์โชว ์การใหค้วามรูด้า้นการตลาดการแสดงศลิปะวฒันธรรม

■ วนัที ่29 สงิหาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การส่งเสริมการตลาดออนไลน์  
ครัง้ที่ 2 ตามโครงการส่งเสรมิและขยายตลาดสนิค้าผ้าทออสีาน
ให้กบัผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 8 จงัหวดัและจงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยจดัขึน้ระหว่างวนัที ่29-
31 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จงัหวดัอุบลราชธานี
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กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290

ติดตามจดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่ http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 9

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

12/09/2561 –
16/09/2561

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ "Nongkhai
Best Trade Fair 2018"

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั
เชยีงใหม่

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.หนองคาย

13/09/2561 –
16/09/2561

งานมหกรรมขา้วหอมมะลอิสีานใต้ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา
นครศรธีรรมราช

งานแสดงและจ าหน่ายขา้วหอมมะล ิ
ผลติภณัฑO์TOP สนิคา้เด่น

สพจ.ยโสธร

28/09/2561 –
09/10/2561

งานประเพณสีารทไทยกลว้ยไขแ่ละของ
ดเีมอืงก าแพง ประจ าปี 2561

บรเิวณสนามหน้าทีว่่าการ
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ประกวดกลว้ยไขแ่ละพชืผลทางการ
เกษตร และจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง

สพจ.ก าแพงเพชร

สา
ระ
น่า
รู้
!


