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คุยกับ กบภ.
สวั ส ดี ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นค่ ะ พบกั น อี ก ครั ้ง กั บ
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิ าค ฉบับเดือนธันวาคม 2561
ไม่ทนั ไรก็ผ่านไปอีกหนึ่งปี แล้ว ในปี ท่ผี ่านมากระทรวง
พาณิ ช ย์ มี ผ ลงานส าคั ญ มากมาย อาทิ มาตรการ
ช่ว ยเหลือ ผู้มีรายได้น้ อยผ่ านบัต รสวัสดิก ารแห่ง รัฐ
การส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า เกษตรนวั ต กรรม การพัฒ นา
เศรษฐกิจ ฐานราก และการดู แ ลค่ า ครองชีพ ให้ก ับ
ประชาชน ในปี น้ี เ รายัง คงสานต่ อ การขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจฐานราก แต่จะพัฒนายิง่ ขึน้ ด้วยการต่ อยอด
สู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเศรษฐกิจไทยมันคง
่ มัง่ คัง่
และยังยื
่ น รายละเอียดจะเป็ นอย่างไร ติดตามได้ ใน
ฉบับนี้เลยค่ะ
ทีมงาน กบภ.
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พันธกิจ
ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิ ติ
ส่งเสริ มการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ “Local to Global”
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็ นนโยบายหลักของกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความกินดี อยู่ดี โดยการเพิม่
รายได้ ลดรายจ่าย และเพิม่ คุณภาพชีวติ ขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่าภาค
การค้าระหว่ างประเทศสามารถเป็ น เครื่อ งมือ ช่ว ยสร้างรายได้ให้ ก ับ
เศรษฐกิจฐานรากหรือ ท้อ งถิ่น ได้อีก ทางหนึ่ง ด้ว ย โดยแนวทางการ
เชื่อมโยงให้เกิด “Local to Global” ต้องอาศัยการทางานแบบบูรณาการ
ซึง่ เป็ นความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายของสานักงานพาณิชย์จงั หวัดที่
มีความเชี่ยวชาญในแต่ ละพื้น ที่ และต่ อ ยอดสู่ตลาดต่ า งประเทศผ่า น
เครือข่ายของสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ดังนี้
• ค้นหาสินค้าและบริการ
ทีม่ ศี กั ยภาพ
• พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
รายย่อย (SME)
• เปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจภูมภิ าค
ให้เข้มแข็ง

กลุ่มฐานราก
• สินค้าและบริการมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้
และขยายโอกาสสูส่ ากล
• กระจายโอกาสได้ทวถึ
ั่ ง

สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด

• ศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ของสินค้าและบริการ
• สร้างเครือข่ายพันธมิตร
• เชื่อมโยงความร่วมมือ
เพื่อเพิม่ โอกาสทางการค้า
สานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ

ข้อสังเกตและแนวทางดาเนิ นการ

การพัฒนาสิ นค้าท้องถิ่ นเพื่อก้าวสู่ความเป็ นสากล
การเข้าใจสินค้าท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก โดยเริม่ ต้นจากความสาเร็จในระดับท้องถิน่
เป็ นหนทางไปสู่ความสาเร็จในระดับภูมภิ าค ก่อนขยาย
สู่ตลาดระหว่างประเทศ (Kotler,Kartajaya&Huan,2007)
ซึ่งวัฒนธรรมเป็ นหนึ่งปจั จัยสาคัญที่ส่งเสริมให้สนิ ค้า
มีมูลค่า เพิ่ม ผ่านการถ่ ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตลงใน
สิน ค้า เพื่อ สร้ า งความเป็ น อัต ลัก ษณ์ ป ระจ าท้ อ งถิ่ น
ขณะเดียวกันการนาสินค้าท้องถิ่นที่ได้รบั การยอมรับ
และประสบความสาเร็จ มาต่ อ ยอด จะก่ อ ให้เ กิด การ
สร้างรายได้จากการจ้างงานภายในชุมชนท้องถิน่ และ
สามารถเพิ่ม ยอดการจ าหน่ า ยสิน ค้า และตราสิน ค้ า
ท้อ งถิ่ น อีก หนึ่ ง สิ่ง ที่ส าคัญ คือ การสร้ า งมาตรฐาน
การผลิต การจัดจาหน่ ายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดภูมภิ าค
และพัฒนาสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเชื่อมันในกลุ
่
่ม
ผูบ้ ริโภคและกลับมาซือ้ ซ้า
ข้อมูล : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ภาพ : Thairath.co.th

หนึ่งในกลุ่มฐานรากทีส่ าคัญคือ ผูป้ ระกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดเล็ก
พบว่าในปี 2560 มีจานวนทัง้ สิน้ 3,028,495 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.40
ของจานวนวิสาหกิจทัง้ ประเทศ และเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางจานวน 18,298 ราย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.60 แต่เมื่อพิจารณาจานวนวิสาหกิจทีส่ ่งออกของประเทศ
มีจานวน 38,140 ราย คิดเป็ น SME จานวน 25,139 ราย ซึง่ เมื่อเทียบสัดส่วน
พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมีการส่งออกน้ อยมาก แสดงให้เห็ นว่า
ยังสามารถพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยได้อกี มาก ดังนัน้ เพื่อให้เป้าหมาย
การขับเคลื่อน ‘Local to Global’ เกิดขึน้ ได้จริง ผูป้ ระกอบการต้องก้าวข้าม
ข้อจากัด 6 ด้าน ดังนี้ 1) แผนธุรกิจไม่อยู่บน ฐานของการตลาด 2) ระบบ
เริ่มต้นการบ่มเพาะธุรกิจไม่ทวถึ
ั ่ งและครบวงจร 3) ไม่พฒ
ั นาสมรรถนะ
ให้สอดรับกับกลุ่มธุรกิจ 4) เครือข่ายวิสาหกิจมีความร่วมมือแบบหลวมๆ
5) มีการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างจากัด และ 6) ขาดทักษะพืน้ ฐาน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ส่วนการดาเนินการของภาครัฐ อาจกาหนดกลยุทธ์เพื่อสนับ สนุ น
เช่น 1) การยกระดับความสามารถด้านการสร้างสรรค์มูลค่าหรือความแตกต่าง
ของธุรกิจการค้าระดับชุมชน ผ่านการจัดทาข้อมูลตลาดตามศักยภาพและ
จุดเด่นของแต่ละจังหวัด 2) เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและ
วิสาหกิจ ผ่านการสนับสนุ นให้ธุรกิจการค้ารายใหญ่เชื่อมโยงห่ วงโซ่คุณค่า
มาสู่ธุรกิจระดับชุมชน เป็ นต้น และสิง่ ที่ ต้องดาเนินการควบคู่กนั ไป คือ
การเชื่อมโยงกับภายนอก ทัง้ ในรูปแบบภูมภิ าค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน
และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกต่อไป
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กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดมิตใิ หม่ขบั เคลื่อนส่งออกปี 62 เดินหน้า
ั ้ ป้ ระกอบการ SMEs จากฐานราก
นโยบาย Local to Global ปนผู
โกอินเตอร์ พร้อมลุยอีคอมเมิร์ซเต็มสูบ รุกธุรกิจบริการ ผลักดัน
แบรนด์ไทยแลนด์ มุ่งเจาะตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่ม
ทัง้ นี้ ในการขับเคลื่อนการส่ง ออกในปี 2562 กระทรวงฯ
มีเ ป้ าหมายในการผลัก ดัน ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและเล็ก
(SMEs) ผู้ป ระกอบการท้อ งถิ่น เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ให้มีโ อกาส
ส่งออกได้เพิม่ ขึน้ ภายใต้นโยบาย Local to Global โดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ พร้อมลงพืน้ ทีเ่ ข้าไปช่วยเหลือให้คาแนะนา
ในการผลิต การพัฒ นาสิน ค้า การเพิ่ม ความรู้ด้า นการส่ง ออก
การทาตลาดจนสามารถส่งออกได้
ขณะเดียวกันจะเร่งพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยใช้
กลไกของ Thaitrade.com เป็ น ช่ อ งทางการเปิ ด ตัว สิน ค้า ไทย
ออกสู่ต ลาดโลก ซึ่ง จะเพิ่ม จ านวนสิน ค้า จาก SMEs ให้เ ข้า มา
จ าหน่ า ยผ่ า นเว็ บ ไซต์ เ พิ่ ม ขึ้น และยัง มี แ ผนที่ จ ะร่ ว มมื อ กับ
พันธมิตรทางการค้า ออนไลน์ อ่ืนๆ ในการผลัก ดันการจาหน่ า ย
สินค้าไทยออกสูต่ ลาดโลก ได้แก่

ตลาดอเมริกา Amazon และ e-Bay, ตลาดจีน Alibaba.com,
Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Ali e-Auction และ HKTDC.com,
ตลาดเกาหลีใต้ TradeKorea.com และ Coupang.com, ตลาดแอฟริกา
Gosoko, ตลาดอาเซียน ShopJJ.co (สิงคโปร์), Bagantrade.com
(เมียนมา) และตลาดอเมริกาใต้ B2Brazil (บราซิล) เป็ นต้น และยัง
จะเชื่อมโยงในด้านการชาระเงิน โลจิสติกส์ และการตลาดดิจทิ ลั
ผ่าน Google และ Facebook ด้วย

กระทรวงฯ ยังมีแผนทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจบริการที่มคี วามพร้อม
ในการประกอบธุ รกิจ ระหว่า งประเทศ เช่ น บริการด้า นสุข ภาพ
โดยเฉพาะธุรกิจผูส้ งู อายุ โรงพยาบาล สปา ร้านอาหาร มีเป้าหมาย
จะผลัก ดัน ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง Wellness ของเอเชีย บริก าร
ด้านดิจทิ ลั คอนเท็นต์ เช่น ภาพยนตร์ สารคดี เกมส์ รวมถึงด้าน
บริห ารจัด การโรงแรม ศูน ย์ก ารค้า รับ เหมาก่ อ สร้า ง ที่ป จั จุ บ ัน
มีการขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศได้ เพิม่ ขึน้ โดยจะผลักดัน
ให้ไทยเป็ นศูนย์กลาง outsource และผูน้ าด้าน IP ของเอเชีย และ
บริก ารด้า นโลจิส ติ ก ที่พ ยายามผลัก ดัน ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของอาเซียน รวมถึงบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาคการท่องเทีย่ ว ซึง่ สาหรับ
ธุรกิจบริการทีจ่ ะดาเนินการในประเทศ จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการประกอบธุรกิจ โดยร่วมมือ
กับ หน่ ว ยงานพัน ธมิ ต รต่ า งๆ อาทิ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอีคอมเมิรซ์
โดยร่วมมือกับพันธมิตรของประเทศต่างๆ อีกทัง้ จะเน้นการผลักดัน
และสร้างแบรนด์ไทย หรือ Thailand’sBrand โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์
เพื่อ สร้างภาพลัก ษณ์ สนิ ค้า ไทยให้เป็ นที่รู้จ ักเพิ่ มมากขึ้น อันจะ
ส่งผลให้มกี ารส่งออกได้เพิม่ ขึน้ ขณะทีต่ ลาดเฉพาะ เช่น สินค้าาาลาล
ทีถ่ ือเป็ นสินค้ากลุ่มทีม่ โี อกาส จากการขยายตัวของกลุ่ มผูบ้ ริโภค
ชาวมุสลิม ก็จะต้องทาแผนเจาะตลาดให้ชดั เจน ซึง่ จะต้องดูถงึ กลุ่ม
ผูส้ งู อายุ กลุ่มซุปเปอร์รชิ กลุ่มสัตว์เลีย้ ง และกลุม่ รักสิง่ แวดล้อม
ในปี 62 กระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้าหมายการส่งออกไว้ท่ี 8%
สิง่ ที่ก ระทรวงพาณิ ชย์จ ะเร่ งดาเนินการ คือ การหาตลาดใหม่ ๆ
โดยเฉพาะตลาดรอง เช่น ตามมณฑลต่างๆของจีน การรุกตลาด
า่องกงที่เป็ นประตูการค้าสาคัญ ของจีน รวมถึงตะวันออกกลาง
ละตินอเมริกา อินเดีย และอาเซียน
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนธันวาคม 2561
สิ นค้า
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %
ข้าว

ราคา
เฉลี่ย
(พ.ย.)

สัปดาห์ 1

15,324
2.43
37.21
2.58
8.24

15,215
2.33
36
2.37
8.70

ราคาข้าวหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายได้ร าคาปรับตัว ลดลงเล็กน้ อ ย
เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปี ออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับเงินบาทของไทยมี
แนวโน้ มแข็งค่ ามากกว่ าประเทศคู่แข่งขัน โดยปริมาณค าสัง่ ซื้อข้าวไทยจาก
ต่างประเทศทีม่ อี ย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่ ซึ่งช่วย
รองรับผลผลิตข้าวนาปีทก่ี าลังออกสู่ตลาด

มันสาปะหลัง
ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็ นช่วงทีม่ นั
ส าปะหลังออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเดือนธันวาคม 2561 มีผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณ 2.46 ล้านตัน (ร้อยละ 8.22 ของผลผลิตทัง้ หมด) ปจั จุบนั ลานมันเส้นเปิด
ดาเนินการไม่มาก เนื่องจากเมือ่ ผลิตเป็ นมันเส้นแล้วไม่คุม้ กับการลงทุน ส่งผลให้
หัวมันสาปะหลังส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่โรงงานแป้งมันสาปะหลัง

ยางพารา

ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัว ลดลงเล็กน้ อ ย จากแรง
กดดันของค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มผัน
ผวน นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพื่อรอดูสถานการณ์ใน
ประเทศเศรษฐกิจหลัก เป็ นปจั จัยกดดันสาคัญ อย่างไรก็ด ี ทิศทางราคายาง
เริม่ มีแนวโน้มดีขน้ึ จากปจั จัยสนับสนุ นจากมาตรการแก้ปญั หาราคายางของ
ภาครัฐทีล่ ดพึง่ พาการส่งออกและเพิม่ การใช้ยางพาราในประเทศมากขึน้

ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ ามัน ปรับตัว ลดลง เนื่องจากความต้อ งการใช้น้ า มัน
ปาล์มดิบภายในประเทศยัง น้ อ ยกว่ าผลผลิต ที่อ อกสู่ต ลาด สต็อ กน้ า มัน
ปาล์มดิบยังมีอยู่มาก โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2561
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเดือนธันวาคมจะมีประมาณ 1.397 ล้านตัน ลดลงจาก
ผลผลิตปาล์มทะลายเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ 1.450 ล้านตัน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.66

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาข้าวโพดทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึน้ ตามตลาดล่วงหน้า และ
เป็ นช่ วงสิ้นสุ ด ช่ วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่ น 1 ส่ งผลให้
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะทีค่ วามต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์ยงั คงขยายตัวต่อเนื่อง

* ไม่มรี าคาสัปดาห์ท่ี 4 เนื่องากเป็ นช่วงเทศกาล

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ธ.ค.(บาท)
ราคา
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์
เฉลี่ย
4*
(ธ.ค.)
15,193
2.29
36.33
2.52
8.83

15,325
2.29
37.91
2.59
8.80

-

15,244
2.30
36.75
2.49
8.78

%
ราคาเฉลี่ย
ธ.ค./ พ.ย.
-0.52
-5.35
-1.24
-3.49
6.55

คาดการณ์สถานการณ์ เดือนมกราคม 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะลดลงจากเดือนก่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตข้าว
นาปีออกสู่ตลาดมากขึน้ ประกอบกับเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศ
คู่แข่งขัน
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังจะเริม่ ปรับตัวลดลง เนื่องจากจะเริม่ เข้าสู่ช่วง
ฤดูกาลเก็บเกีย่ ว (ม.ค.-มี.ค.) ซึง่ จะทาให้มผี ลผลิตออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยคาดการณ์ว่า
ผลผลิตมันสาปะหลังปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม –มีนาคม 2562
ปริมาณ 20.08 ล้านตัน (ร้อยละ 67 ของผลผลิตทัง้ หมด)
ยางพารา - คาดว่าราคา อาจจะปรับตัวสูงขึน้ ได้ จาก ความต้องการใช้ยางธรรมชาติใน
ประเทศเพิม่ ขึ้นจากมาตรการแก้ปญั หาราคายางพาราของภาครัฐ ได้แก่ 1) โครงการ
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มบี ทบาทรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยคัดเลือก
สหกรณ์ทม่ี ศี กั ยภาพ 18 แห่ง ทาหน้าทีเ่ ป็นแม่ขา่ ยในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์
เครือข่ายอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 2) มาตรการ
ช้อปช่วยชาติผซู้ ้อื ยางรถยนต์ทผ่ี ลิตในไทย และ 3) การเพิม่ สัดส่วนการใช้ยางพาราใน
ประเทศมากขึ้นมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการรณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1
กิโลเมตร ในการทาถนนพาราซอยล์ซเี มนต์ คาดว่า จะใช้น้ ายางสด 1.44 ล้านต้น คิด
เป็นน้ายางข้น 7.2 แสนตัน ซึง่ หน่วยงานท้องถิน่ และการยางแห่งประเทศไทย จะตัง้ จุด
รับซื้อน้ ายางมาทาถนนจากเกษตรกรในพื้นทีน่ ามาใช้ในโครงการฯ และโครงการไทย
นิยมยังยื
่ น โดยการน าน้ ายางพารา จานวน 2,660.91 ตัน มาเป็ นส่ วนประสมเพื่อ
ซ่ อมแซมปรับปรุ งถนนถนนคันคลองชลประทาน ประกอบกับในช่ วงนี้ ม ีมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พ้นื ที่ภาคใต้มฝี นตกเพิม่ ขึ้นร้อยละ 30-70 ของพื้นที่
ภาคใต้ จึงเป็นอุปสรรคในการกรีดยาง อาจส่งผลให้ยางพาราออกสู่ตลาดน้อยลง
ปาล์มน้ามัน –คาดว่าราคาจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลง รวมถึงจากแผนนโยบายภาครัฐในการช่วยระบายน้ ามันปาล์มดิบออกจาก
สต๊อกเพื่อนามาผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้า และไบโอดีเซล ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบส่ วนเกินจากตลาดได้บางส่ วน แต่ มปี จั จัยกดดันส าคัญจากการที่ร ฐั บาล
นอร์เวย์ได้ผ่านความเห็นชอบในการประกาศห้ามอุตสาหกรรมน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
ใช้น้ามันปาล์มหรือน้ามันเชือ้ เพลิงใดๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงต่อการทาลายป่าไม้หรือส่งผล
เสียต่อสิง่ แวดล้อม โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ปี
2563 เป็นต้นไป และอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรปได้เริม่ ดาเนินมาตรการเดียวกัน ซึ่ง
ั ยลบต่อราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก
จะเป็นปจจั
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ จะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากเข้า
สู่ช่วงการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์รุ่น 2 (ข้าวโพดหลังนา ปลูก พ.ย. –ก.พ.) ทาให้ปริมาณ
ผลผลิตในตลาดมีคอ่ นข้างน้อย ประกอบกับมาตรการลดปริมาณการนาเข้าข้าวสาลี โดย
ต้องมีสต๊อกข้าวโพดอัตรา 1/3 ส่งผลให้ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์เพิม่ ขึน้
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน
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แวดวงพาณิชย์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะหั ว หน้ า คณะท างานตรวจสอบฉลากสิ น ค้ า ควบคุ ม
น าคณะท างานฯ ออกสุ่ม ตรวจกระเช้า ของขวัญ ที่ว างจ าหน่ าย
ในห้างสรรพสินค้าอาเภอสมุทรสงคราม อาเภออัมพวา และอาเภอ
บางคนที เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รบั ความเป็ นธรรม
และป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค ผลการ
ตรวจสอบร้านส่วนใหญ่มกี ารปิ ดป้ายแสดงราคาสินค้าและรายการ
สิน ค้ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ทัง้ นี้ มี บ างร้ า นแสดงรายการสิ น ค้ า
ไม่ชดั เจนและไม่ปิดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้า เจ้าหน้ าที่
จึง แจ้ง ให้ร้า นค้า ทราบและแนะน าให้ดาเนิ น การให้ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย
■

วัน ที่ 4 ธัน วาคม 2561 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด พัท ลุ ง
ร่ ว มกั บ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ด สัม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร
หลักสูตร “ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ” ณ โรงแรมศิวา รอยัล
จังหวัดพัทลุง มีผปู้ ระกอบการอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป ของใช้
ของที่ร ะลึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เข้า ร่ว มกิจกรรม
จานวน 50 ราย
■

วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2561 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับสมัครร้านค้า แผงลอย สมัครเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการรับชาระค่าสินค้าจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย ณ ตลาดสดบ้า นไผ่ อาเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
■

■ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสกลนคร นาโดย

พาณิ ชย์จ ัง หวัด สกลนคร (นางสาวสิการย์ เฟื่ องฟุ้ ง) ซึ่งได้ร ับ
มอบหมายจากจังหวัดสกลนคร เป็ นผู้แทนในการเปิ ดงานแสดงและ
จาหน่ ายสินค้า “สินค้าดี GI สกลนคร @เมืองย่าโม” จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2561 ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ G เทอมินอล 21 โคราช
โดยในงานมีการจัดแสดงและจาหน่ ายสินค้าGI และผลิตภัณฑ์เด่น
ของจังหวัดสกลนคร อาทิเช่น ผ้าไหมย้อมคราม ผ้าครามย้อ มสี
ธรรมชาติ โคขุ น โพนยางค า น้ า หมากเม่ า ข้า วาางหอมทอง
สกลนครทวาปี และสินค้าของฝาก ของที่ระลึก พร้อมกิจกรรม
การเจรจาธุรกิจ Business Matching โดยมีประธานและสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา เข้าร่วมงานในครัง้ นี้ เป็ นการ
เชื่อมโยงช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างรายได้ต่อไป
■ วันที่ 11 ธัน วาคม 2561 สานักงานพาณิช ย์จ งั หวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสานักส่งเสริมการค้าสินค้า ไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสาธิตงานปกั เทคนิคงานกูตูร์ และจัด
นิทรรศการและแฟชันโชว์
่ ชุดผ้าไหมชัน้ สูงในชื่อ Thai Silk Couture
ภายใต้โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิน่ ผ่านการจัดนิทรรศการ
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiangmai
Design Week 2018) ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561
ในพืน้ ทีย่ ่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และกระจายไปทัวเมื
่ องเชียงใหม่
ผูท้ ส่ี นใจสามารถชมการสาธิตนิทรรศการผลงานแฟชันผ้
่ าไหมไทย
ทัง้ หมดได้ออกแบบโดยการตัดเย็บด้วยมืออย่างประณีต การจับผ้า
เดรปปิ้ ง การใช้ศลิ ปะการปกั ผ้า และเพ้นท์ลวดลายชุดผ้าไหมชัน้ สูง
โดยออกแบบให้มคี วามเป็ นสากล “Thai Silk Couture”ได้ระหว่าง
วันที่ 11 -16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Old House, 137 Pilars House
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการถ่ายทอดเทคนิคขัน้ สูงสู่ผู้ประกอบการ
สิง่ ทอและแฟชันไทย
่
สร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย
เพื่อ สร้า งความเชื่อ มัน่ สิน ค้า แฟชัน่ ไทยให้ แ ก่ ผู้ซ้ื อ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
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วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเพชรบูรณ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกรมพัฒนาที่ดนิ “ทางออกของ
เกษตรอิ น ทรี ย์ สู่ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งปลอดภั ย ” จ านวน 250 คน
(เกษตรกรจากจังหวัดพิษณุ โลก อุตรดิตถ์ เลย พิจติ ร และเพชรบูรณ์)
และเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการบริหารจัดการ ตลอดจนการวางแผนรับคณะ
ศึกษาดูงานในครัง้ นี้
หมู่บา้ นเกษตรอินทรียบ์ า้ นริมสีม่วงเป็ น 1 ใน 8 หมู่บา้ นเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ งทาง
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเพชรบูรณ์ได้สง่ เสริมโดยใช้หลักการตลาด
นาการผลิต ผลผลิตทีไ่ ด้จดั ส่งให้ตลาดนอกพืน้ ที่ คือ ร้านเลมอนฟาร์ม
ตลาดWB เป็ นประจาทุกสัปดาห์ และจัดส่งตลาดในพืน้ ที่เป็ นประจา
ทุกวัน นอกจากนี้ ได้สง่ เสริมในลักษณะฟาร์มออแกนิค ทัวร์ เพื่อให้
ผูท้ ร่ี กั สุขภาพ รักความเป็ นธรรมชาติได้มากิน อยู่อาศัย เรียนรูว้ ถิ ี
ชีวติ แบบอินทรีย์ และยังก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน
■

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการยื่นขออนุ ญาตการจาหน่ าย มีไว้
ในครอบครองใช้หรือเปลีย่ นแปลงสารกาเฟอีน (Caffeine)หรือเกลือ
ของสารกาเฟอีน ของบริษัท อารยะโอสถตรามือ (2008) จ ากัด
ผลการตรวจสอบ บริษัท ดัง กล่ า วมีป ริม าณครองครองกาเฟอีน
ตามบัญชี 58.425 กิโลกรัม ตรวจนับได้ 58.425 กิโลกรัม กาเฟอีน
ทีค่ รอบครองใช้ในการผลิตเครื่องดื่มชูกาลัง วินซ่า ฟนั ดี้ และแอ๊ปปี้
ตราแรดบิน ในขณะตรวจสอบไม่มกี ารเดินเครื่องจักร โดยหยุด การ
ผลิตมาประมาณ 1 ปี เนื่องจากไม่มคี าสังซื
่ อ้
■

■ วันที่

21 ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพังงา ร่วม
กิจกรรมโครงการสืบสานและอนุ รกั ษ์ขา้ วไร่ดอกข่าพันธุพ์ น้ื เมือง
“วันข้าวไร่ดอกข่า ปี ท่ี 3” ณ แปลงข้าวไร่ดอกข่า ตาบลบางทอง
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึง่ จัดขึน้ เพื่อประชาสัมพันธ์ขา้ ว
พันธุ์พ้นื เมือง หรือข้าวประจาถิ่นของจังหวัดพังงา ส่งเสริมการ
ปลูก และการอนุ ร ักษ์ข้าวไร่ดอกข่า โดยภายในงานมีกิจ กรรม
แข่ ง ขั น เกี่ ย วข้ า ว ลงแขกเกี่ ย วข้ า ว สาธิ ต การสี ข้ า วและ
นิทรรศการเกีย่ วกับข้าวไร่ดอกข่า

วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2561 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะทางานตรวจสอบสต็อกน้ามันปาล์ม
คงเหลือ ทัง้ ระบบระดับ จัง หวัด จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ออก
ตรวจสอบปริม าณน้ า มัน ปาล์ม ดิบ คงเหลือ ของโรงงานสกัด ฯ
ประจาเดือนธันวาคม 2561 จานวน 8 โรงงาน ในพื้นที่อาเภอ
พระพรหม เชียรใหญ่ ชะอวด หัวไทร ทุ่งใหญ่ และสิชล ผลการ
ตรวจสอบ ปรากฏว่า มีน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือ 14,627.82 ตัน
เพิ่ม ขึ้น จากเดือ นก่ อ น 16.19 ตัน (เดือ นพฤศจิก ายน 2561
คงเหลือ 14,611.63 ตัน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.11
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■

ประเด็นการค้า

ทีม่ า : กรุงเทพธุรกิจ

ประเด็นสาคัญ

• ปี 2561 ทีผ่ ่านมา สมรภูมิ “อีคอมเมิรซ์ ” ประเทศไทยแข่งขันดันดุเดือด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลช้อปปิ้ งออนไลน์ต่างๆ ภายใต้
รหัส 9.9, 10.10, วันคนโสด 11.11, และ 12.12 ไม่เพียงภาพรวมอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวไม่หยุด พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเริ่มเห็นได้
ชัดเจนว่าคานึงถึงความสะดวก ง่าย นิยมจับจ่ายสินค้าผ่านอุปกรณ์โมบาย
• ข้อมูลจาก “เฟซบุ๊ค” ซึง่ สารวจพฤติกรรมการช้อปปิ้ งในช่วงเทศกาลของคนไทยระบุว่า คนไทยจานวน 2 ใน 5 หรือ 39%
เป็ นนักช้อปที่ใช้โทรศัพท์มอื ถือเป็ นอุปกรณ์หลัก (โมบายเฟิ ร์ส) ขณะที่ 30% ยังคงเดินทางไปจับจ่ายหน้ าร้านค้าปลีก 11%
ผ่านเดสก์ทอ็ ป และอื่นๆ 19%
• จากการส ารวจ 67% เห็น ว่ า การช้อ ปปิ้ ง ช่ ว งเทศกาลผ่ า นทางโทรศัพ ท์มือ ถือ เป็ น เรื่อ งง่ า ยขึ้น 55% มองว่ า การใช้
โทรศัพท์มอื ถือเพื่อการช้อปปิ้ งในช่วงเทศกาลสะดวกกว่าการเดินทางไปทีห่ น้าร้าน และ 44% บอกว่าพวกเขามีพฤติกรรม การช้อปปิ้ ง
ใหม่ๆ ในช่วงเทศกาล โดยเปลีย่ นมาช้อปปิ้ งผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ
กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ซึง่ นับเป็ นโอกาสทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยสามารถอาศัย
ความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระทรวงจึงผลักดัน ให้ “คนตัวเล็ก”อย่าง MSMEsและ
เกษตรกร มีโอกาสเข้าถึงตลาดทัง้ ในและต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ทม่ี คี วามน่ าเชื่อถือและมีความพร้อมในการสนับสนุ น
การค้าออนไลน์ในทุกมิติ อย่างเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อส่งเสริมระบบการค้าในรูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยให้สามารถ
เข้าถึงชุมชนในชนบท ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแก่ชนบทในการเข้าถึง ตลาดโลก ซึ่งกระทรวงพัฒนาเว็บไซต์ Thaitrade.com
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศ หรือ National e-Marketplace Platform ทีจ่ ะยกระดับ
การค้าออนไลน์ ของไทยทัง้ ระบบอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการครอบคลุมรูปแบบ B2B2C
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยมีบริการ Thaitrade Shop ช้อปครบจบในคลิกเดียว ซึง่ เป็ นบริการส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ภายในประเทศ ภายในเว็บไซต์ยงั มีการเปิ ดให้ e-Marketplace ต่างๆ ของไทย
เข้ามาเชื่อมต่อระบบ ให้ผซู้ อ้ื สามารถค้นหาสินค้าจากหลายแฟลตฟอร์มได้ภายในคลิกเดียว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และสาหรับผูป้ ระกอบการไทยทีม่ คี วามพร้อมในการส่งออกสินค้าในต่างประเทศ ก็สามารถพัฒนาตัวเองและต่อ
ยอดไปสูเ่ ว็บไซต์ Thaitrade.com ได้
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ส า ร ะ น่ า รู้ !
9 เทรนด์ทาการตลาดออนไลน์ ปี 2019 อย่างไรให้ขายดี
1

ควรมีWebsiteเป็ นของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั ลูกค้าว่ามีตวั ตนอยู่จริงและเพิม่ ช่องทางจาหน่ายสินค้า

2

สร้าง Visual Content ที่ตรงใจกลุ่มเป้ าหมาย การโพสต์ Video
ทีน่ ่าสนใจ มีความแปลก เป็ นการเรียกลูกค้าให้หยุดดู
เมื่อเขาหยุดดูเท่ากับเรามีโอกาสในการพรีเซนท์สนิ ค้า
ผ่าน Video นัน้ และหากมีการกด Like กด Share
ก็เท่ากับ Visual Content ของเราได้ถูกนาเสนอ
บอกต่อให้กบั บุคคลอื่นเพิม่ มากขึน้ ด้วย

3

ใช้ Application ช่วยส่งเสริมการขาย

4

ใช้ช่องทางการสื่อสารให้ค้มุ ค่า ศึกษาฟงั ก์ชนต่
ั ่ าง ๆ
เพื่อประโยชน์สงู สุด เช่น การส่งข้อความ Broadcast
หรือการเก็บและเรียกดูสถิติต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ เพื่อวางแผนปรับแผนการ
ตลาด ให้ตอบโจทย์ลกู ค้าได้ดยี งิ่ ขึน้

5

เข้าร่วมเป็ นร้านค้าพันธมิ ตรกับกลุ่มธุรกิ จแบรนด์ดงั
เพื่อเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้

กิ จกรรมภูมิภาค...
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

6
7

ฟังเสียงลูกค้า และนามาปรับให้เข้ากับธุรกิ จ
โปรโมทสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ยอดนิ ยมและ Social Media
โฆษณาแฝง (Tie-in) เพื่อ น าเสนอสิน ค้า และบริก าร
เพราะในป จั จุ บ ัน คนไทยใช้เ วลาในการท่ อ งเว็ป ไซต์
เฉลี่ย 9.38 ชัวโมงต่
่
อวัน จึงมีโอกาสสูงที่กลุ่มเป้าหมาย
จะได้เห็นโฆษณา

8

ช่ องทางการชาระเงิ นต้องหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการ
หักบัญชีผ่านระบบร้านค้า, พร้อมเพย์ หรือการชาระเงิน
ผ่าน Application เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า

9

ช่องทางการส่งสิ นค้าที่ หลากหลาย ลูกค้าบางคนรอได้
แต่บางคนรอไม่ได้ การนาเสนอช่องทางการส่งสินค้า
ทีห่ ลากหลายจะช่วยลดข้อบกพร่องเรื่องระยะเวลาการ
ขนส่งได้ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทต่ี ้องการ
ความรวดเร็ว ทัน ใจ และควรมีร ะบบการแจ้ง เตือ น
เกีย่ วกับสถานะของการจัดส่งด้วย
ทีม่ า : Taokaemai.com

ประจาเดือนมกราคม
สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

18/01/2562 –
01/02/2562

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจาปี 2562

บริเวณพระบรมราชานุ สรณ์
ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุร ี

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า

18/01/2562 –
20/01/2562

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรม
สันกาแพงครัง้ ที่ 36 ประจาปี 2562

หมูบ่ า้ นบ่อสร้าง ต.ต้นเปา
อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า

20/01/2562

ช้อป ชิม แชะ แชร์ ตลาดประชารัฐต้อง
ชม ตลาดน้าวัดธรรมามูล

วัดธรรมามูล

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า
พืน้ เมือง

25/01/2562 –
31/01/2562

มหกรรมเกษตรอินทรียว์ ถิ นี ่าน
จากภูผาสู่สากล ครัง้ ที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราช
มงคลล้านนา น่าน

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์

30/01/2562 –
03/02/2562

มหกรรมสินค้าธงฟ้าประชารัฐ

TU Dome Plaza

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าชุมชน
OTOP และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

หน่ วยงานที่
รับผิ ดชอบ
สพจ.สุพรรณบุร ี

สพจ.เชียงใหม่
สพจ.ชัยนาท
สพจ.น่าน
สพจ.ปทุมธานี
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เบอร์โทรศัพท์สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
ลาดับ

จังหวัด

เบอร์สานักงาน
075-663 340-2 F. 075-663 339

ลาดับ
จังหวัด
39 เพชรบูรณ์

เบอร์สานักงาน
056-737 045 F.056-737 046

1

กระบี่

2

กาญจนบุรี

034-564 293 F.034-564 550

40

แพร่

054-511 118 F.054-522 015

3

กาฬสิ นธุ์

043-811 631 F.043- 812 524

41

ภูเก็ต

076-212 017 F.076-221 065

4

กาแพงเพชร

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

จันทบุรี

039-311 357 F.039-322 026

44

แม่ฮ่องสอน

053-611 376 F.053-611 638

7

ฉะเชิ งเทรา

038-511 400 F.038-513 868

45

ยโสธร

045- 586 063 F.045-586 067

8

ชลบุรี

038-277 217 F.038-274 279

46

ยะลา

073-212018 F.073-211 706

9

ชัยนาท

056-412 507 F.056- 412 506

47

ร้อยเอ็ด

043-511 735 F.043-513 735

10

ชัยภูมิ

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

ราชบุรี

032-325 867 F.032-337 106

13

เชียงใหม่

053-112 668-9 F.053-112 670

51

ลพบุรี

036-411 992 F.036-421 668

14

ตาก

055-511 049 F.055-513 228

52

ลาปาง

054-265 022 F.054-265 024

15

ตรัง

075-211 488 F.075-211 490

53

ลาพูน

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

สตูล

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

นราธิ วาส

073-511 098 F.073-512 718

61

สมุทรสาคร

034-411 718 F.034-411 718

24

นนทบุรี

02-591 6936 F.02-580 9333

62

สระแก้ว

037-425 011-3 F.037-425 011

25

น่ าน

054-771 655 F.054-771 654

63

สระบุรี

036-211 347 F.036-211 763

26

บุรีรมั ย์

044-611 016 F.044-613 473

64

สิ งห์บรุ ี

036-507 193 F.036-507 196

27

บึงกาฬ

042-491 691 F.042-491 511

65

สุโขทัย

055-613 536 F.055-613 038

28

ปทุมธานี

02-567 0224 F.02-567 0234

66

สุพรรณบุรี

035-555 696 F.035-555 477

29

ประจวบคีรีขนั ธ์

032-611 380 F.032- 611 972

67

สุราษฎร์ธานี

077-272 503 F.077-285 150

30

ปราจีนบุรี

037-454 062 F.037-454 063

68

สุรินทร์

044-531 440 F.044-514 994

31

ปั ตตานี

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

หนองบัวลาภู

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

พังงา

076-481743 F.076-481741

72

อานาจเจริ ญ

045- 523 051-3 F.045-523 053

35

พัทลุง

074- 613 151 F.074-612 414

73

อุดรธานี

042- 241 749 F.042-241 690

36

พิ จิตร

056-990 380 F.056-990 379

74

อุตรดิ ตถ์

055-817 742,746, F.055-817 567,742

37

พิ ษณุโลก

055-242 909 F.055-243 033

75

อุทยั ธานี

056-970 144-5 F.056-970 146

38

เพชรบุรี
032-424 208 F.032-424 207
76 อุบลราชธานี
045-254 855 F.045-244 771, 318
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