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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ พบกันอีกครั ้งกับ
จดหมายขา่วพาณิชยภ์ูมภิาค ฉบบัเดอืนธนัวาคม 2561 
ไม่ทนัไรกผ็่านไปอกีหนึ่งปีแล้ว ในปีที่ผ่านมากระทรวง
พาณิชย์มีผลงานส าคัญมากมาย อาทิ มาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
การส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และการดูแลค่าครองชีพให้กับ
ประชาชน ในปีนี้ เรายังคงสานต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิฐานราก แต่จะพฒันายิง่ขึน้ดว้ยการต่อยอด
สู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเศรษฐกจิไทยมัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยนื รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน
ฉบบันี้เลยค่ะ

•การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก
ภายใต ้Local to Global

•ฐานรากโกอนิเตอรไ์ปกบั
นโยบาย Local to Global
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ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

วิสยัทศัน์ พ.ศ. 2561 - 2565

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ



ข้อสงัเกตและแนวทางด าเนินการ
หนึ่งในกลุ่มฐานรากทีส่ าคญัคอื ผูป้ระกอบการรายย่อยหรอืวสิาหกจิขนาดเลก็

พบว่าในปี 2560 มจี านวนทัง้สิน้ 3,028,495 ราย คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40
ของจ านวนวสิาหกจิทัง้ประเทศ และเป็นวสิาหกจิขนาดกลางจ านวน 18,298 ราย
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.60 แต่เมื่อพจิารณาจ านวนวสิาหกจิทีส่่งออกของประเทศ
มจี านวน 38,140 ราย คดิเป็น SME จ านวน 25,139 ราย ซึง่เมื่อเทยีบสดัส่วน
พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมกีารส่งออกน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า  
ยงัสามารถพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยไดอ้กีมาก ดงันัน้เพื่อใหเ้ป้าหมาย
การขบัเคลื่อน ‘Local to Global’ เกดิขึน้ไดจ้รงิ ผูป้ระกอบการตอ้งกา้วขา้ม
ขอ้จ ากดั 6 ดา้น ดงันี้ 1) แผนธุรกจิไม่อยู่บน ฐานของการตลาด 2) ระบบ
เริ่มต้นการบ่มเพาะธุรกิจไม่ทัว่ถึงและครบวงจร 3) ไม่พฒันาสมรรถนะ   
ให้สอดรบักบักลุ่มธุรกจิ 4) เครอืข่ายวสิาหกจิมคีวามร่วมมอืแบบหลวมๆ 
5) มกีารใชน้วตักรรมเชงิพาณิชยไ์ด้อย่างจ ากดั และ 6) ขาดทกัษะพืน้ฐาน
การเป็นผูป้ระกอบการ 

ส่วนการด าเนินการของภาครฐั อาจก าหนดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน 
เช่น 1) การยกระดบัความสามารถดา้นการสรา้งสรรคม์ูลค่าหรอืความแตกต่าง
ของธุรกจิการคา้ระดบัชุมชน ผ่านการจดัท าขอ้มูลตลาดตามศกัยภาพและ
จุดเด่นของแต่ละจงัหวดั 2) เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพนัธมิตรและ
วสิาหกจิ ผ่านการสนบัสนุนใหธุ้รกจิการคา้รายใหญ่เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า
มาสู่ธุรกิจระดบัชุมชน เป็นต้น และสิง่ที่ต้องด าเนินการควบคู่กนัไป คือ  
การเชื่อมโยงกบัภายนอก ทัง้ในรปูแบบภูมภิาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซยีน 
และการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกต่อไป

การพฒันาสินค้าท้องถ่ินเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล

ขอ้มลู : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์
ภาพ : Thairath.co.th 2

การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากภายใต ้“Local to Global”
การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก เป็นนโยบายหลกัของกระทรวง

พาณิชย ์เพื่อใหค้นสว่นใหญ่ของประเทศ มคีวามกนิด ีอยู่ดี โดยการเพิม่
รายได ้ลดรายจ่าย และเพิม่คุณภาพชวีติ ขณะเดยีวกนัก็เลง็เหน็ว่าภาค
การค้าระหว่างประเทศสามารถเป็นเครื่องมือช่วยสร้างรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจฐานรากหรือท้องถิ่น ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยแนวทางการ
เชื่อมโยงใหเ้กดิ “Local to Global” ตอ้งอาศยัการท างานแบบบูรณาการ 
ซึง่เป็นความร่วมมอืกนัระหว่างเครอืขา่ยของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัที่
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน
เครอืขา่ยของส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ดงันี้

การเข้าใจสินค้าท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเริม่ตน้จากความส าเรจ็ในระดบัทอ้งถิน่
เป็นหนทางไปสู่ความส าเรจ็ในระดบัภูมภิาค ก่อนขยาย
สู่ตลาดระหว่างประเทศ (Kotler,Kartajaya&Huan,2007)
ซึ่งวฒันธรรมเป็นหนึ่งปจัจยัส าคญัที่ส่งเสริมใหส้นิค้า  
มมีูลค่าเพิ่ม ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตลงใน
สินค้าเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
ขณะเดียวกนัการน าสนิค้าท้องถิ่นที่ได้รบัการยอมรบั 
และประสบความส าเร็จมาต่อยอด จะก่อให้เกิดการ
สรา้งรายไดจ้ากการจา้งงานภายในชุมชนทอ้งถิน่ และ
สามารถเพิ่มยอดการจ าหน่ายสินค้าและตราสินค้า
ท้องถิ่น อีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญ คือการสร้างมาตรฐาน   
การผลติ การจดัจ าหน่ายสนิคา้ทอ้งถิ่นสู่ตลาดภูมภิาค
และพฒันาสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ในกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคและกลบัมาซือ้ซ ้า

• คน้หาสนิคา้และบรกิาร        
ทีม่ศีกัยภาพ

• พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
รายย่อย (SME)

• เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิภูมภิาค
ใหเ้ขม้แขง็

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

• สนิคา้และบรกิารมมีลูค่าเพิม่ขึน้
และขยายโอกาสสูส่ากล

• กระจายโอกาสไดท้ัว่ถงึ

กลุ่มฐานราก
• ศกึษาแนวโน้มความตอ้งการ
ของสนิคา้และบรกิาร

• สรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร
• เชื่อมโยงความร่วมมอื      
เพื่อเพิม่โอกาสทางการคา้

ส านักงานส่งเสริมการค้า   
ในต่างประเทศ



กระทรวงฯ ยงัมแีผนทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิบรกิารที่มคีวามพรอ้ม
ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น บริการด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะธุรกจิผูส้งูอายุ โรงพยาบาล สปา รา้นอาหาร มเีป้าหมาย
จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Wellness ของเอเชีย บริการ
ด้านดิจทิลัคอนเท็นต์ เช่น ภาพยนตร์ สารคดี เกมส์ รวมถึงด้าน
บริหารจัดการโรงแรม ศูนย์การค้า รับเหมาก่อสร้าง ที่ปจัจุบัน     
มกีารขยายตลาดออกไปยงัต่างประเทศได้เพิม่ขึน้ โดยจะผลกัดนั
ใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลาง outsource และผูน้ าดา้น IP ของเอเชยี และ
บริการด้านโลจิสติกที่พยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง     
ของอาเซยีน รวมถงึบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคการท่องเทีย่ว ซึง่ส าหรบั
ธุรกจิบรกิารทีจ่ะด าเนินการในประเทศ จะสง่เสรมิใหผู้้ประกอบการ
ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารและการประกอบธุรกจิ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

นอกจากนี้ ยงัมกีารผลกัดนัใหเ้กดิการขยายตวัของอคีอมเมริซ์
โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรของประเทศต่างๆ อกีทัง้จะเน้นการผลกัดนั
และสรา้งแบรนดไ์ทย หรอื Thailand’sBrand โดยจะเร่งประชาสมัพนัธ์
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์สนิค้าไทยให้เป็นที่รู้จ ักเพิ่มมากขึ้น อันจะ
สง่ผลใหม้กีารสง่ออกไดเ้พิม่ขึน้ ขณะทีต่ลาดเฉพาะ เช่น สนิคา้าาลาล
ทีถ่ือเป็นสนิคา้กลุ่มทีม่โีอกาส จากการขยายตวัของกลุ่มผูบ้รโิภค
ชาวมุสลมิ กจ็ะตอ้งท าแผนเจาะตลาดใหช้ดัเจน ซึง่จะตอ้งดูถงึกลุ่ม
ผูส้งูอายุ กลุ่มซุปเปอรร์ชิ กลุ่มสตัวเ์ลีย้ง และกลุ่มรกัสิง่แวดลอ้ม

ในปี62 กระทรวงพาณิชยย์งัคงเป้าหมายการสง่ออกไวท้ี่ 8% 
สิง่ที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการ คือ การหาตลาดใหม่ๆ 
โดยเฉพาะตลาดรอง เช่น ตามมณฑลต่างๆของจนี การรุกตลาด
า่องกงที่เป็นประตูการค้าส าคญัของจีน รวมถึงตะวันออกกลาง 
ละตนิอเมรกิา อนิเดยี และอาเซยีน

กระทรวงพาณิชย ์เปิดมติใิหม่ขบัเคลื่อนสง่ออกปี 62 เดนิหน้า
นโยบาย Local to Global ป ัน้ผูป้ระกอบการ SMEs จากฐานราก
โกอนิเตอร์ พร้อมลุยอคีอมเมริ์ซเตม็สูบ รุกธุรกจิบริการ ผลกัดนั
แบรนดไ์ทยแลนด ์มุ่งเจาะตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่ม

ทัง้นี้ ในการขบัเคลื่อนการส่งออกในปี 2562 กระทรวงฯ 
มีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
(SMEs) ผู้ประกอบการท้องถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกาส
สง่ออกไดเ้พิม่ขึน้ ภายใต้นโยบาย Local to Global โดยกรมส่งเสรมิ
การคา้ระหว่างประเทศ พรอ้มลงพืน้ทีเ่ขา้ไปชว่ยเหลอืใหค้ าแนะน า
ในการผลิต การพัฒนาสินค้า การเพิ่มความรู้ด้านการส่งออก 
การท าตลาดจนสามารถสง่ออกได้

ขณะเดยีวกนัจะเร่งพฒันาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยใช้
กลไกของ Thaitrade.com เป็นช่องทางการเปิดตัวสินค้าไทย  
ออกสู่ตลาดโลก ซึ่งจะเพิ่มจ านวนสินค้าจาก SMEs ให้เข้ามา
จ าหน่ายผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้น และยังมีแผนที่จะร่ว มมือกับ
พนัธมิตรทางการค้าออนไลน์อื่นๆ ในการผลกัดนัการจ าหน่าย
สนิคา้ไทยออกสูต่ลาดโลก ไดแ้ก่ 

ตลาดอเมรกิา Amazon และ e-Bay, ตลาดจนี Alibaba.com,
Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Ali e-Auction และ HKTDC.com,
ตลาดเกาหลใีต ้TradeKorea.com และ Coupang.com, ตลาดแอฟรกิา
Gosoko, ตลาดอาเซยีน ShopJJ.co (สงิคโปร)์, Bagantrade.com 
(เมยีนมา) และตลาดอเมรกิาใต้ B2Brazil (บราซลิ) เป็นตน้ และยงั
จะเชื่อมโยงในด้านการช าระเงนิ โลจิสติกส์ และการตลาดดิจทิลั
ผ่าน Google และ Facebook ดว้ย
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ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกบัเงนิบาทของไทยมี
แนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งขนั โดยปริมาณค าสัง่ซื้อข้าวไทยจาก
ต่างประเทศทีม่อีย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลครสิมาสต์และเทศกาลปีใหม่ ซึ่งช่วย
รองรบัผลผลติขา้วนาปีทีก่ าลงัออกสู่ตลาด

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น ้ามนั
ปาล์มดิบภายในประเทศยงัน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด สต็อกน ้ามนั
ปาล์มดบิยงัมอียู่มาก โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2561 
ผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนธนัวาคมจะมปีระมาณ 1.397 ลา้นตนั ลดลงจาก
ผลผลติปาลม์ทะลายเดอืนพฤศจกิายน ปรมิาณ 1.450 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.66

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลงเล็กน้อย จากแรง

กดดนัของค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าอย่างต่อเนื่อง และราคาน ้ามนัดบิมแีนวโน้มผนั
ผวน นกัลงทุนระมดัระวงัการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพื่อรอดูสถานการณ์ใน
ประเทศเศรษฐกจิหลกั เป็นปจัจยักดดนัส าคญั อย่างไรกด็ ีทศิทางราคายาง
เริม่มแีนวโน้มดขีึน้ จากปจัจยัสนับสนุนจากมาตรการแกป้ญัหาราคายางของ
ภาครฐัทีล่ดพึง่พาการส่งออกและเพิม่การใชย้างพาราในประเทศมากขึน้

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ตามตลาดล่วงหน้า และ
เป็นช่วงสิ้นสุดช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่ น 1 ส่งผลให้
ปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ขณะทีค่วามต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์เพื่อ
เป็นวตัถุดบิในการผลติอาหารสตัวย์งัคงขยายตวัต่อเนื่อง

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนมกราคม 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะลดลงจากเดอืนก่อนเพยีงเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติขา้ว
นาปีออกสู่ตลาดมากขึน้ ประกอบกบัเงนิบาทของไทยมแีนวโน้มแขง็ค่ามากกว่าประเทศ
คู่แขง่ขนั
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ปรบัตวัลดลง เนื่องจากจะเริม่เขา้สู่ช่วง
ฤดกูาลเกบ็เกีย่ว (ม.ค.-ม.ีค.) ซึง่จะท าใหม้ผีลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยคาดการณ์ว่า
ผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดอืนมกราคม –มนีาคม 2562 
ปรมิาณ 20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด)
ยางพารา  -คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัสงูขึน้ได ้จาก ความตอ้งการใชย้างธรรมชาตใิน
ประเทศเพิม่ขึ้นจากมาตรการแกป้ญัหาราคายางพาราของภาครฐั ได้แก่ 1) โครงการ
ส่งเสริมสถาบนัเกษตรกรให้มบีทบาทรกัษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยคดัเลอืก
สหกรณ์ทีม่ศีกัยภาพ 18 แห่ง ท าหน้าทีเ่ป็นแมข่า่ยในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์
เครอืขา่ยอกี 154 แห่ง ปรมิาณ 100,000 ตนั เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 2) มาตรการ    
ชอ้ปช่วยชาตผิูซ้ื้อยางรถยนต์ทีผ่ลติในไทย และ 3) การเพิม่สดัส่วนการใชย้างพาราใน
ประเทศมากขึ้นมีโครงการที่ส าคญั อาทิ โครงการรณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 
กโิลเมตร ในการท าถนนพาราซอยล์ซเีมนต์ คาดว่า จะใชน้ ้ายางสด 1.44 ลา้นต้น คดิ
เป็นน ้ายางขน้ 7.2 แสนตนั ซึง่หน่วยงานทอ้งถิน่และการยางแห่งประเทศไทย จะตัง้จุด
รบัซื้อน ้ายางมาท าถนนจากเกษตรกรในพื้นทีน่ ามาใชใ้นโครงการฯ และโครงการไทย
นิยมยัง่ยืน โดยการน าน ้ายางพารา จ านวน 2,660.91 ตัน มาเป็นส่วนประสมเพื่อ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนถนนคันคลองชลประทาน ประกอบกับในช่วงนี้มีมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มฝีนตกเพิม่ขึ้นร้อยละ 30-70 ของพื้นที่
ภาคใต ้จงึเป็นอุปสรรคในการกรดียาง อาจส่งผลใหย้างพาราออกสู่ตลาดน้อยลง 
ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เล็กน้อย เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสู่
ตลาดลดลง รวมถึงจากแผนนโยบายภาครฐัในการช่วยระบายน ้ามนัปาล์มดบิออกจาก    
สต๊อกเพื่อน ามาผลติเป็นพลงังานไฟฟ้า และไบโอดเีซล ซึ่งจะช่วยดูดซบัปรมิาณน ้ามนั
ปาล์มดิบส่วนเกินจากตลาดได้บางส่วน   แต่มปีจัจัยกดดันส าคัญจากการที่รฐับาล
นอรเ์วยไ์ดผ้่านความเหน็ชอบในการประกาศหา้มอุตสาหกรรมน ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศ
ใชน้ ้ามนัปาลม์หรอืน ้ามนัเชือ้เพลงิใด  ๆทีม่คีวามเชือ่มโยงต่อการท าลายป่าไมห้รอืส่งผล
เสยีต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมาตรการนี้จะมผีลบงัคบัใชท้างกฎหมายตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ปี 
2563 เป็นตน้ไป และอกีหลายประเทศในสหภาพยุโรปไดเ้ริม่ด าเนินมาตรการเดยีวกนั ซึ่ง
จะเป็นปจัจยัลบต่อราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลก
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสูงขึ้นเนื่องจากเขา้
สู่ช่วงการปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวร์ุ่น 2 (ขา้วโพดหลงันา ปลกู พ.ย. –ก.พ.) ท าใหป้รมิาณ
ผลผลติในตลาดมคีอ่นขา้งน้อย ประกอบกบัมาตรการลดปรมิาณการน าเขา้ขา้วสาล ีโดย
ตอ้งมสีต๊อกขา้วโพดอตัรา 1/3 ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้

* ไมม่รีาคาสปัดาหท์ี ่4 เนื่องากเป็นชว่งเทศกาล                                             ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนธนัวาคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ธ.ค.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(พ.ย.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์
4*

ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ธ.ค./ พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,324 15,215 15,193 15,325 - 15,244 -0.52
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.43 2.33 2.29 2.29 - 2.30 -5.35

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 37.21 36 36.33 37.91 - 36.75 -1.24
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.58 2.37 2.52 2.59 - 2.49 -3.49
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.24 8.70 8.83 8.80 - 8.78 6.55

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นั
ส าปะหลงัออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเดือนธันวาคม 2561 มผีลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณ 2.46 ลา้นตนั (รอ้ยละ 8.22 ของผลผลติทัง้หมด) ปจัจุบนัลานมนัเสน้เปิด
ด าเนินการไม่มาก เนื่องจากเมือ่ผลติเป็นมนัเสน้แลว้ไม่คุม้กบัการลงทุน ส่งผลให้
หวัมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่ไหลเขา้สู่โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั
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■ วนัที ่3 ธนัวาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสมทุรสงคราม
ในฐานะหัวหน้าคณะท างานตรวจสอบฉลากสินค้าควบคุม         
น าคณะท างานฯ ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจ าหน่าย     
ในหา้งสรรพสนิคา้อ าเภอสมุทรสงคราม อ าเภออมัพวา และอ าเภอ
บางคนที เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บรโิภคให้ได้รบัความเป็นธรรม
และป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรยีบผู้บรโิภค ผลการ
ตรวจสอบรา้นส่วนใหญ่มกีารปิดป้ายแสดงราคาสนิคา้และรายการ
สินค้าถูกต้องครบถ้วน ทัง้นี้  มีบางร้านแสดงรายการสินค้า        
ไม่ชดัเจนและไม่ปิดป้ายแสดงราคาและรายการสนิค้า เจ้าหน้าที ่ 
จึงแจ้งให้ร้านค้าทราบและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

■ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 
ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ 
หลกัสตูร “ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกจิ” ณ โรงแรมศวิา รอยลั
จงัหวดัพทัลุง มผีูป้ระกอบการอาหาร สนิคา้เกษตรแปรรูป ของใช ้
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 50 ราย

■ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด   
ออกหน่วยบรกิารเคลื่อนที ่รบัสมคัรรา้นคา้ แผงลอย สมคัรเขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารฐัที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์
เคลื่อนที ่(Mobile Application) ในการรบัช าระค่าสนิคา้จากบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐัของผูท้ีม่รีายไดน้้อย ณ ตลาดสดบา้นไผ่ อ าเภอ
เชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็

แวดวงพาณิชย์

■ วนัที ่6 ธนัวาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร น าโดย
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร (นางสาวสิการย์ เฟ่ืองฟุ้ง) ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากจงัหวดัสกลนคร เป็นผู้แทนในการเปิดงานแสดงและ
จ าหน่ายสนิคา้ “สนิคา้ดี GI สกลนคร @เมอืงย่าโม” จดัขึน้ระหว่าง
วนัที ่5 - 8 ธนัวาคม 2561 ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้G เทอมนิอล 21 โคราช
โดยในงานมกีารจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้GI และผลติภณัฑ์เด่น
ของจงัหวดัสกลนคร อาทเิช่น ผ้าไหมย้อมคราม ผา้ครามยอ้มสี
ธรรมชาติ โคขุนโพนยางค า น ้าหมากเม่า ข้าวาางหอมทอง
สกลนครทวาปี และสนิค้าของฝาก ของที่ระลึก พร้อมกิจกรรม
การเจรจาธุรกจิ Business Matching โดยมปีระธานและสมาชกิ
เครอืขา่ยธุรกจิ Biz Club นครราชสมีา เขา้ร่วมงานในครัง้นี้  เป็นการ
เชื่อมโยงช่องทางการตลาด การประชาสมัพนัธ ์และสรา้งรายไดต่้อไป
■ วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ร่วมกบัส านักส่งเสรมิการคา้สนิค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ จดักจิกรรมสาธติงานปกัเทคนิคงานกูตูร์ และจดั
นิทรรศการและแฟชัน่โชวช์ุดผา้ไหมชัน้สงูในชื่อ Thai Silk Couture
ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิยกระดบัสนิคา้ทอ้งถิน่ ผ่านการจดันิทรรศการ
ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชยีงใหม่ (Chiangmai
Design Week 2018) ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่8 – 16 ธนัวาคม 2561
ในพืน้ทีย่่านศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ และกระจายไปทัว่เมอืงเชยีงใหม่

ผูท้ีส่นใจสามารถชมการสาธตินิทรรศการผลงานแฟชัน่ผา้ไหมไทย
ทัง้หมดได้ออกแบบโดยการตดัเยบ็ด้วยมอือย่างประณีต การจบัผ้า
เดรปป้ิง การใชศ้ลิปะการปกัผ้า และเพน้ทล์วดลายชุดผา้ไหมชัน้สูง
โดยออกแบบใหม้คีวามเป็นสากล “Thai Silk Couture”ไดร้ะหว่าง
วนัที ่11 - 16 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรม The Old House, 137 Pillars House
เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจการถ่ายทอดเทคนิคขัน้สงูสู่ผู้ประกอบการ
สิง่ทอและแฟชัน่ไทย สรา้งภาพลกัษณ์ประชาสมัพนัธผ์้าไหมไทย
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่สินค้าแฟชัน่ไทยให้แก่ผู้ซื้ อทัง้ในและ
ต่างประเทศ
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■ วนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพงังา ร่วม
กจิกรรมโครงการสบืสานและอนุรกัษ์ขา้วไร่ดอกข่าพนัธุพ์ืน้เมอืง 
“วนัขา้วไร่ดอกข่า ปีที ่3” ณ แปลงขา้วไร่ดอกข่า ต าบลบางทอง 
อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ซึง่จดัขึน้เพื่อประชาสมัพนัธข์า้ว
พนัธุ์พื้นเมอืง หรอืขา้วประจ าถิ่นของจงัหวดัพงังา ส่งเสรมิการ
ปลูกและการอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่า โดยภายในงานมีกิจกรรม
แข่งขันเกี่ยวข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว  สาธิตการสีข้าวและ
นิทรรศการเกีย่วกบัขา้วไร่ดอกขา่

■ วนัที่ 11 ธนัวาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ใหก้ารต้อนรบัคณะศกึษาดูงานของกรมพฒันาที่ดนิ “ทางออกของ
เกษตรอินทรีย์ สู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ” จ านวน 250 คน 
(เกษตรกรจากจงัหวดัพษิณุโลก อุตรดติถ์ เลย พจิติร และเพชรบูรณ์)
และเป็นพีเ่ลีย้งในการบรหิารจดัการ ตลอดจนการวางแผนรบัคณะ
ศกึษาดงูานในครัง้นี้

หมู่บา้นเกษตรอนิทรยีบ์า้นรมิสมี่วงเป็น 1 ใน 8 หมู่บา้นเกษตร
อนิทรยี์ต้นแบบ ภายใต้การส่งเสรมิของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทาง
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบรูณ์ไดส้ง่เสรมิโดยใชห้ลกัการตลาด
น าการผลติ ผลผลติทีไ่ดจ้ดัส่งใหต้ลาดนอกพืน้ที ่คอื รา้นเลมอนฟารม์
ตลาดWB เป็นประจ าทุกสปัดาห ์และจดัสง่ตลาดในพืน้ที่เป็นประจ า
ทุกวนั นอกจากนี้ ไดส้ง่เสรมิในลกัษณะฟารม์ออแกนิค ทวัร ์เพื่อให้
ผูท้ีร่กัสุขภาพ รกัความเป็นธรรมชาติไดม้ากนิ อยู่อาศยั เรยีนรูว้ถิี
ชวีติแบบอนิทรยี ์และยงัก่อใหเ้กดิการจา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได้
ใหแ้ก่คนในชุมชน

■ วนัที่ 12 ธนัวาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครสวรรค ์
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตการจ าหน่าย มีไว ้ 
ในครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสารกาเฟอนี (Caffeine)หรอืเกลอื
ของสารกาเฟอีน ของบริษัทอารยะโอสถตรามือ (2008) จ ากัด    
ผลการตรวจสอบ บริษัทดังกล่าวมีปริมาณครองครองกาเฟอีน   
ตามบญัช ี58.425 กโิลกรมั ตรวจนับได ้58.425 กโิลกรมั กาเฟอนี
ทีค่รอบครองใชใ้นการผลติเครื่องดื่มชูก าลงั วนิซ่า ฟนัดี้ และแอ๊ปป้ี 
ตราแรดบนิ ในขณะตรวจสอบไม่มกีารเดนิเครื่องจกัร โดยหยุดการ
ผลติมาประมาณ 1 ปี เน่ืองจากไม่มคี าสัง่ซือ้

■ วันที่  2 4  ธันวาคม 2561  ส านักงานพาณิชย์ จังหวัด
นครศรธีรรมราช ร่วมกบัคณะท างานตรวจสอบสตอ็กน ้ามนัปาลม์
คงเหลือทัง้ระบบระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ออก
ตรวจสอบปริมาณน ้ามันปาล์มดิบคงเหลือของโรงงานสกัดฯ
ประจ าเดือนธนัวาคม 2561 จ านวน 8 โรงงาน ในพื้นที่อ าเภอ
พระพรหม เชยีรใหญ่ ชะอวด หวัไทร ทุ่งใหญ่ และสชิล ผลการ
ตรวจสอบ ปรากฏว่า มนี ้ามนัปาล์มดบิคงเหลอื 14,627.82 ตนั 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 16.19 ตัน (เดือนพฤศจิกายน 2561 
คงเหลอื 14,611.63 ตนั) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.11
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กระทรวงพาณิชยเ์ลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิอคีอมเมริซ์ ซึง่นบัเป็นโอกาสทีผู่ป้ระกอบการไทยสามารถอาศยั
ความรวดเรว็ในการปรบัตัวให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระทรวงจงึผลกัดนัให้ “คนตวัเล็ก”อย่าง MSMEsและ
เกษตรกร มโีอกาสเขา้ถงึตลาดทัง้ในและต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและมคีวามพรอ้มในการสนับสนุน
การคา้ออนไลน์ในทุกมติ ิอย่างเวบ็ไซต ์Thaitrade.com เพื่อสง่เสรมิระบบการคา้ในรปูแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ทยใหส้ามารถ
เขา้ถึงชุมชนในชนบท ตลอดจนพฒันาศกัยภาพแก่ชนบทในการเขา้ถึงตลาดโลก ซึ่งกระทรวงพฒันาเวบ็ไซต์ Thaitrade.com
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมสูก่ารเป็นศนูยก์ลางการคา้ออนไลน์ของประเทศ หรอื National e-Marketplace Platform ทีจ่ะยกระดบั
การค้าออนไลน์ของไทยทัง้ระบบอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ส่งเสริมการซื้อขายสนิค้าและบริการครอบคลุมรูปแบบ B2B2C
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยมบีรกิาร Thaitrade Shop ชอ้ปครบจบในคลกิเดยีว ซึง่เป็นบรกิารส่งเสรมิการ
ขายในรปูแบบ B2C (Business to Consumer) ภายในประเทศ ภายในเวบ็ไซต์ยงัมกีารเปิดให ้e-Marketplace ต่างๆ ของไทย
เขา้มาเชื่อมต่อระบบ ใหผู้ซ้ือ้สามารถคน้หาสนิคา้จากหลายแฟลตฟอรม์ไดภ้ายในคลกิเดยีว เพื่อสง่เสรมิใหค้นไทยขายสนิคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และส าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีม่คีวามพรอ้มในการสง่ออกสนิคา้ในต่างประเทศ กส็ามารถพฒันาตวัเองและต่อ
ยอดไปสูเ่วบ็ไซต ์Thaitrade.com ได้

ประเดน็ส าคญั
• ปี 2561 ทีผ่่านมา สมรภูม ิ“อคีอมเมริซ์” ประเทศไทยแข่งขนัดนัดุเดอืด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลชอ้ปป้ิงออนไลน์ต่างๆ ภายใต ้
รหสั 9.9, 10.10, วนัคนโสด 11.11, และ 12.12 ไม่เพยีงภาพรวมอุตสาหกรรมทีข่ยายตวัไม่หยุด พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเริ่มเหน็ได้
ชดัเจนว่าค านึงถงึความสะดวก ง่าย นิยมจบัจ่ายสนิคา้ผ่านอุปกรณ์โมบาย
• ขอ้มูลจาก “เฟซบุ๊ค” ซึง่ส ารวจพฤตกิรรมการชอ้ปป้ิงในช่วงเทศกาลของคนไทยระบุว่า คนไทยจ านวน 2 ใน 5 หรอื 39% 
เป็นนักช้อปที่ใช้โทรศพัท์มอืถือเป็นอุปกรณ์หลกั (โมบายเฟิร์ส) ขณะที่ 30% ยงัคงเดนิทางไปจบัจ่ายหน้าร้านค้าปลกี 11% 
ผ่านเดสกท์อ็ป และอื่นๆ 19%
• จากการส ารวจ 67% เห็นว่าการช้อปป้ิงช่วงเทศกาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องง่ายขึ้น 55% มองว่าการใช้
โทรศพัทม์อืถอืเพื่อการชอ้ปป้ิงในช่วงเทศกาลสะดวกกว่าการเดนิทางไปทีห่น้ารา้น และ 44% บอกว่าพวกเขามพีฤตกิรรม การชอ้ปป้ิง
ใหม่ๆ ในช่วงเทศกาล โดยเปลีย่นมาชอ้ปป้ิงผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื

ทีม่า : กรุงเทพธุรกจิ
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ส า ร ะ น่ า รู้ !

ประจ าเดือนมกราคม

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

18/01/2562 –
01/02/2562

อนุสรณ์ดอนเจดยี์ ประจ าปี 2562 บริเวณพระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์
จ.สุพรรณบุรี

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.สุพรรณบุรี

18/01/2562 –
20/01/2562

เทศกาลร่มบ่อสรา้งและหตัถกรรม
สนัก าแพงครัง้ที ่36 ประจ าปี 2562 

หมูบ่า้นบ่อสรา้ง ต.ตน้เปา  
อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.เชยีงใหม่

20/01/2562 ชอ้ป ชมิ แชะ แชร ์ตลาดประชารฐัตอ้ง
ชม ตลาดน ้าวดัธรรมามลู

วดัธรรมามลู งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้
พืน้เมอืง

สพจ.ชยันาท

25/01/2562 –
31/01/2562

มหกรรมเกษตรอนิทรยีว์ถิน่ีาน 
จากภผูาสู่สากล ครัง้ที ่3

มหาวทิยาลยัเทคโลโนยรีาช
มงคลลา้นนา น่าน

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้
เกษตรอนิทรยี์

สพจ.น่าน

30/01/2562 –
03/02/2562

มหกรรมสนิคา้ธงฟ้าประชารฐั TU Dome Plaza งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ชุมชน 
OTOP และรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั

สพจ.ปทุมธานี

กิจกรรมภมิูภาค...

ทีม่า : Taokaemai.com

ควรมีWebsiteเป็นของตนเอง เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่
ใหก้บัลกูคา้ว่ามตีวัตนอยู่จรงิและเพิม่ช่องทางจ าหน่ายสนิคา้

ใช้ Application ช่วยส่งเสริมการขาย
ช่องทางการช าระเงินต้องหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
หกับญัชผี่านระบบรา้นคา้, พรอ้มเพย์ หรอืการช าระเงนิ
ผ่าน Application เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้

ช่องทางการส่งสินค้าท่ีหลากหลาย ลูกคา้บางคนรอได้
แต่บางคนรอไม่ได้ การน าเสนอช่องทางการส่งสินค้า
ทีห่ลากหลายจะชว่ยลดขอ้บกพร่องเรื่องระยะเวลาการ
ขนสง่ได ้ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนยุคใหม่ทีต่้องการ
ความรวดเร็วทันใจ และควรมีระบบการแจ้งเตือน
เกีย่วกบัสถานะของการจดัสง่ดว้ย

สรา้ง Visual Content ท่ีตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การโพสต์ Video
ทีน่่าสนใจ มคีวามแปลก เป็นการเรยีกลกูคา้ใหห้ยุดด ู
เมื่อเขาหยุดดเูท่ากบัเรามโีอกาสในการพรเีซนทส์นิคา้
ผ่าน Video นัน้ และหากมกีารกด Like กด Share
กเ็ท่ากบั Visual Content ของเราไดถู้กน าเสนอ
บอกต่อใหก้บับุคคลอื่นเพิม่มากขึน้ดว้ย

ใช้ช่องทางการส่ือสารให้คุ้มค่า ศกึษาฟงักช์ัน่ต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์สงูสดุ เช่น การสง่ขอ้ความ Broadcast
หรือการเก็บและเรียกดูสถิติต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มูลธุรกจิ เพื่อวางแผนปรบัแผนการ
ตลาด ใหต้อบโจทยล์กูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้

เข้าร่วมเป็นร้านค้าพนัธมิตรกบักลุ่มธุรกิจแบรนด์ดงั 
เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธธ์ุรกจิใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

ฟังเสียงลูกค้า และน ามาปรบัให้เข้ากบัธรุกิจ

โปรโมทสินค้าผา่นเวบ็ไซตย์อดนิยมและ Social Media
โฆษณาแฝง (Tie-in) เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการ 
เพราะในปจัจุบันคนไทยใช้เวลาในการท่องเว็ปไซต์
เฉลี่ย 9.38 ชัว่โมงต่อวนั จงึมโีอกาสสูงที่กลุ่มเป้าหมาย 
จะไดเ้หน็โฆษณา 
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เบอรโ์ทรศพัท์ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั 

ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน

1 กระบี่ 075-663 340-2 F. 075-663 339 39 เพชรบรูณ์ 056-737 045 F.056-737 046

2 กาญจนบรุี 034-564 293 F.034-564 550 40 แพร่ 054-511 118 F.054-522 015

3 กาฬสินธุ ์ 043-811 631 F.043- 812 524 41 ภเูกต็ 076-212 017 F.076-221 065

4 ก าแพงเพชร 055-70 5019 F.055-705021 42 มหาสารคาม 043-740 052 F.043-722 037

5 ขอนแก่น 043-23 6571F.043-244075 43 มุกดาหาร 042- 611 575 F.042-611 756

6 จนัทบรุี 039-311 357 F.039-322 026 44 แม่ฮ่องสอน 053-611 376 F.053-611 638

7 ฉะเชิงเทรา 038-511 400 F.038-513 868 45 ยโสธร 045- 586 063 F.045-586 067

8 ชลบรุี 038-277 217 F.038-274 279 46 ยะลา 073-212018 F.073-211 706

9 ชยันาท 056-412 507 F.056- 412 506 47 ร้อยเอด็ 043-511 735 F.043-513 735

10 ชยัภมิู 044-811 598 F.044-821 409 48 ระนอง 077-811 371 F. 077-812 336

11 ชุมพร 077-511 210 F.077- 503 501 49 ระยอง 038-694 044-6, F.038-694 047

12 เชียงราย 053-150 200 F.053-177 349 50 ราชบรุี 032-325 867 F.032-337 106

13 เชียงใหม่ 053-112 668-9 F.053-112 670 51 ลพบรุี 036-411 992 F.036-421 668

14 ตาก 055-511 049 F.055-513 228 52 ล าปาง 054-265 022 F.054-265 024

15 ตรงั 075-211 488 F.075-211 490 53 ล าพนู 053-511 184 F.053-512 004

16 ตราด 039-511 283 F.039- 520 231 54 เลย 042-811 163 F.042-812 612

17 นครปฐม 034-340 054 F.034-340 055 55 ศรีสะเกษ 045-611 485  F.045-612 648

18 นครนายก 037-312 707 F.037-311 016 56 สกลนคร 042-711 277, F.042-713 241

19 นครพนม 042-511 117 F.042-512 826 57 สงขลา 074-311 422 F.074-324 238

20 นครราชสีมา 044-242 172 F.044-259 463 58 สตลู 074-711 126 F.074-721 359

21 นครศรีธรรมราช 075-356 069 F.075-344 215 59 สมุทรปราการ 02 395 1148 F.02-389 5961

22 นครสวรรค์ 056-221 104 F.056-226689 60 สมุทรสงคราม 034-715 538 F.034-711 495

23 นราธิวาส 073-511 098 F.073-512 718 61 สมุทรสาคร 034-411 718 F.034-411 718

24 นนทบรุี 02-591 6936 F.02-580 9333 62 สระแก้ว 037-425 011-3 F.037-425 011

25 น่าน 054-771 655 F.054-771 654 63 สระบรุี 036-211 347 F.036-211 763

26 บรุีรมัย ์ 044-611 016 F.044-613 473 64 สิงหบ์รีุ 036-507 193 F.036-507 196

27 บึงกาฬ 042-491 691 F.042-491 511 65 สุโขทยั 055-613 536 F.055-613 038

28 ปทุมธานี 02-567 0224 F.02-567 0234 66 สุพรรณบรุี 035-555 696 F.035-555 477

29 ประจวบคีรีขนัธ์ 032-611 380 F.032- 611 972 67 สุราษฎรธ์านี 077-272 503 F.077-285 150

30 ปราจีนบรุี 037-454 062 F.037-454 063 68 สุรินทร์ 044-531 440 F.044-514 994

31 ปัตตานี 073-335 158 F.073-331 882 69 หนองคาย 042-411 561 F.042-411 339

32 พระนครศรีอยุธยา 035-336 527 F.035-336525-6 70 หนองบวัล าภู 042-312 017 F.042-312 017

33 พะเยา 054-431 636 F.054-481753 71 อ่างทอง 035- 612 774 F.035-611 774

34 พงังา 076-481743 F.076-481741 72 อ านาจเจริญ 045- 523 051-3 F.045-523 053

35 พทัลุง 074- 613 151 F.074-612 414 73 อดุรธานี 042- 241 749 F.042-241 690

36 พิจิตร 056-990 380 F.056-990 379 74 อตุรดิตถ์ 055-817 742,746, F.055-817 567,742

37 พิษณุโลก 055-242 909 F.055-243 033 75 อทุยัธานี 056-970 144-5 F.056-970 146

38 เพชรบรุี 032-424 208 F.032-424 207 76 อบุลราชธานี 045-254 855 F.045-244 771, 318

กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290


