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จดหมายขา่วพาณิชยภ์มูภิาคฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ์
ขอน าเสนอเรื่องศูนยร์าชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) มุ่งยกระดบัในการ
บรกิารประชาชน ทีใ่นปีงบประมาณนี้ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่งส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเข้าประกวดเพื่อรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 21 
จังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัผ่านการรบัรองมาตรฐานGECC จ านวน 7 
จงัหวดั และในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงจะส่ง
ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัทุกจงัหวดัเข้าประกวด
เพื่อรบัรองมาตรฐาน โดยมุ่งหวังว่าจะผ่านการ
รบัรองมาตรฐานทุกจงัหวดั ดงันัน้ทางทมีงานจึง
น าเสนอเรื่องGECC เพื่อเป็นความรู้และเพื่ อ
เตรยีมตวักอ่นเขา้ประกวด

• ศูนยร์าชการสะดวก

(Government Easy Contact 
Center : GECC)
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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



ศูนย์ราชการสะดวกจดัตัง้ขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2558 เพื่อเป็น
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใหเ้กดิการใหบ้รกิารที่มปีระสทิธภิาพ
และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการ กบัหน่วยงานของรฐั โดยเน้นเรื่อง “สะดวก 
รวดเรว็ เขา้ถงึง่าย” เป็นส าคญั

ศนูยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
มุ่งยกระดบับริการประชาชน

ศนูยร์าชการสะดวก คืออะไร

โดยมหีลกัคดิ คอื ใหป้ระชาชนเขา้สู่บรกิารภาครฐั
ได้อย่างสะดวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        
มหีน่วยงานสมคัรขอรบัรองมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก จ านวน 119 ศูนย์ มีหน่วยงานที่ผ่านการ
รบัรองมาตรฐาน จ านวน 41 ศนูย ์

ตัวอย่างศูนย์ราชการสะดวกที่มีผลการ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) จ านวน 2 ศูนย์ คอื 
1) ศนูยบ์รกิารประชาชนกระทรวงพาณิชย ์    
2) ศนูยบ์รกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็จงัหวดันนทบุร ี

ท่ีมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด     
ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 
มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี ฉะเชงิเทรา และสมุทรปราการ

ศูนยร์าชการสะดวก คอื หน่วย/จุดบรกิารที่ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก  
แก่ประชาชน ทีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งความเชื่อมัน่ ความประทบัใจใหแ้ก่ประชาชน ทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการ

อดุรธานี

ฉะเชิงเทราสมทุรปราการ
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แนวทางการด าเนินงานของศนูยร์าชการสะดวก (GECC)

■ มีการส ารวจความต้องการของผู้รบับริการ เพื่อวเิคราะห ์ 
ผลการส ารวจและน าผลไปใชใ้นการออกแบบระบบการใหบ้รกิาร
■ งานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ต้องครอบคลุมงาน

บรกิารขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงาน งาน
ดา้นการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์และงานบรกิารอื่นๆ ที่สอดคลอ้ง
กบัผลส ารวจความตอ้งการฯ 
■ สถานทีบ่รกิารเขา้ถงึไดง้่าย ปลอดภยั มกีารใหบ้รกิารนอก

เวลาราชการ ออกแบบผงังานให้สามารถบรกิารประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว และมีจุดแรกรบั เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเตรียม
เอกสาร และจดัระบบควิ มเีบอรโ์ทรติดต่อ รวมถงึมสีิง่อ านวย
ความสะดวก เช่น น ้าดื่ม เกา้อีน้ัง่พกัรอ 
■ มกีารวเิคราะห์ประเมนิความต้องการดา้นก าลงัคนที่จ าเป็น 
จดัตารางการท างานในช่วงพักทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่มี
ผู้ร ับบริการเข้ามาใช้บริการมาก และมีการสร้างสิ่งจูงใจแก่
บุคลากรปฏบิตังิาน

ก่อนเข้าสู่จดุให้บริการ
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ระบบจดุให้บริการ

■ เจา้หน้าทีต่อ้งสามารถตอบค าถามพืน้ฐานใหก้บัผูร้บับรกิารได้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร ตลอดจนมกีลไกการรบัฟงัและตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน 
ข้อร้องเรียนในประเด็นเดิมจะต้องไม่เกิดซ ้าอีก พัฒนาการ
ใหบ้รกิารทีเ่กนิความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
■ มกีารเพิม่ศกัยภาพและทกัษะในการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นและ

ทนัสมยัใหก้บัเจา้หน้าที ่
■ มจีุดประเมนิผลความพงึพอใจ ณ จุดใหบ้รกิารในรูปแบบที่
ง่ายและสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิาร และมกีารน าผลส ารวจมาปรบัปรุงงาน
บรกิารอย่างต่อเนื่อง โดยผลลพัธค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80
■ เพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา การรบัเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ ศูนย์Hotline หรือช่องทางอื่นๆ    
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร



แนวทางการด าเนินงานของศนูยร์าชการสะดวก (GECC)  (ต่อ)

■ มีการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์
ฐานขอ้มูลอย่างครอบคลุม เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวกและลดความ
ซ ้าซอ้น
■ มกีารพฒันาระบบการให้บรกิารonline และพฒันาระบบและ
เจา้หน้าที ่Call Center ใหม้คีวามพรอ้มใชง้าน มกีารเก็บขอ้มูล
ของผูร้บับรกิาร และปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด
■ มแีผนการบรหิารความต่อเนื่องในการใหบ้รกิาร กรณีทีเ่กดิ
ภาวะฉุกเฉิน หรอืภยัพบิตัิ

■ มรีะบบตดิตามผลการด าเนินงานทีช่ดัเจน มกีลไกการรบัฟงั
และตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้ร ับบริการรวมทัง้ระบบการ
ตดิตามและแกไ้ขปญัหาที่ชดัเจน ทัง้น้ี อาจมกีารจดัชุดเฉพาะ
กจิลงไปในพืน้ทีป่ญัหา
■ มกีารจดัอบรมเจา้หน้าที ่ในดา้นทกัษะการบรกิารที่ทนัสมยั
อย่างต่อเน่ือง แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ญัหาในการปฏบิตังิาน น าผล
จากการตดิตามงาน มาปรบัปรุงงานและคู่มอืการปฏบิตัิงานให้
ทนัสมยั สรา้งนวตักรรมในการใหบ้รกิาร
■ บุคลากรด้านเทคนิค ความสามารถตอบค าถามและ
แกป้ญัหาพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบ

ระบบสนับสนุนการให้บริการ

ระดบัมาตรฐานการ
ให้บริการ (สีตรา+โล่)

เกณฑก์ารประเมิน ผลคะแนนท่ีได้
(เตม็ 100 คะแนน)

เกณฑท่ี์ 1
ด้านกายภาพ

เกณฑท่ี์ 2
ด้านคณุภาพ

เกณฑท่ี์ 3
ด้านผลลพัธ์

ระดบัต้น เกณฑพ์ืน้ฐาน: 
ม ี34 ขอ้ 

ขอ้ละ 1 คะแนน 
รวม 34 คะแนน

เกณฑข์ัน้สงู: 
ม ี18 ขอ้

ขอ้ละ 2 คะแนน 
รวม 36 คะแนน

30 คะแนน 70 – 79 คะแนน 

ระดบักลาง จะตอ้ง
ด าเนินการ
ใหค้รบถว้น 

จะตอ้งด าเนินการ
ใหค้รบถว้น 

อยา่งน้อย
ตอ้งด าเนินการ
ใหไ้ด ้20 คะแนน

อยา่งน้อย 
ตอ้งด าเนินการ
ใหไ้ด ้16 คะแนน

80 – 89 คะแนน

ระดบัสงู 90 – 100 คะแนน

เกณฑท่ี์ 1 ด้านกายภาพ

แนวทางการตรวจและการประเมินการรบัรองมาตรฐานการให้บริการของศนูยร์าชการสะดวก (GECC)

เกณฑท่ี์ 2 ด้านคณุภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท
มลีกัษณะเป็น Self Checklist ไม่มคีะแนน แต่เป็นเงื่อนไขทีห่น่วยงานตอ้งผ่านทุกขอ้

- เกณฑพ์ืน้ฐาน หมายถงึ สญัลกัษณ์       ม ี34 ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 34 คะแนน
- เกณฑข์ัน้สงู หมายถงึ สญัลกัษณ์    ม ี18 ขอ้ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 36 คะแนน

เกณฑท่ี์ 3 ด้านผลลพัธข์องหน่วยงานท่ีเหน็ได้เชิงประจกัษ์ มี 30 คะแนน
โดยแบ่งเกณฑก์ารผ่านการรบัรองมาตรฐานศนูยร์าชการสะดวก เป็น 3 ระดบั 

หน่วยงานท่ีผา่นการรบัรองมาตรฐานGECC จะไดร้บัตราสญัลกัษณ์ GECC โล่รางวลั GECC และไดร้บั
การรบัรองมาตรฐานศนูยร์าชการสะดวก มรีะยะเวลา 3 ปี (นบัจากปีทีส่มคัร)

❖
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ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
เล็กน้อย เนื่ องจากความต้องการข้าวหอมมะลิยังมีอย่างต่อเนื่ อง ท าให้
ผู้ประกอบการเสนอราคารับซื้อในราคาที่สูง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
คาดการณ์ผลผลติขา้วโลกปี 2561/62 ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 มผีลผลติ 
495.867 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 495.069 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 
รอ้ยละ 0.16 และสตอ็กปลายปีคงเหลอื 167.624 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึ้นจาก
ปีทีผ่่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 3.46 

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากแผนนโยบาย
ภาครฐัในการช่วยพยุงราคาปาล์มน ้ามนั โดยให้โรงสกดัรบัซื้อปาล์มน ้ามนั
จากเกษตรกรในราคาสูง เพื่อน ามาสกดัเป็นน ้ามนัปาล์มส าหรบัใช้ผลติเป็น
พลงังานไฟฟ้า โดยเดอืนกุมภาพนัธ์ มปีระมาณ 1.572 ลา้นตนัคดิเป็นน ้ามนั
ปาล์มดิบ 0.283 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.520 ล้านตัน 
คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.274 ลา้นตนั ของเดอืนมกราคม คดิเป็นรอ้ยละ 3.42
และรอ้ยละ 3.29 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึ้น เนื่องจากผลผลติ

ออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะเขา้สู่ฤดูยางผลดัใบเกษตรกรชาวสวนยางหยุดกรดี
ยางในช่วงนี้เพือ่เป็นการพกัตน้ยางพารา ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก
ผลผลติขา้วโพดหลงันาทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะทีค่วามต้องการใช้
เพื่อผลิตอาหารสตัว์ทรงตัว ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรบัลดลง โดย
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก
ปี 2562/63 ว่าม ี1,130.64 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,085.05 ลา้นตนั ในปี 2561/62 
รอ้ยละ 4.20 ส าหรบัการคา้ของโลกม ี163.63 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 150.69 ลา้นตนั
ในปี 2561/62 คดิเป็นรอ้ยละ 8.59

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนมีนาคม 2562
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าใหร้าคา
ขา้วไทยเมื่อเทยีบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูง โดยนายกสมาคมกติติมศกัดิ ์ สมาคมผู้
ส่งออกขา้วไทย กล่าวว่า ส่งออกขา้วช่วง เดือน ม.ค.-ก.พ. เป็นออร์เดอร์เก่าตัง้แต่
ปลายปี 2561 ส่วนออรเ์ดอรใ์หมท่ีจ่ะสง่มอบช่วงเดอืนม.ีค.-เมษา ภาพรวมมคี าสัง่ซื้อเขา้
มาน้อยมาก อาจจจะมผีลกระทบต่อราคาขา้วเปลอืกนาปรงัของไทยทีจ่ะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงปลายเดอืนมนีาคม – เมษายน 
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ทรงตวั โดยผลผลติออกสู่ตลาดมากซึง่
ผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดอืนมกราคม –มนีาคม 2562 
ปรมิาณ 20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด)
ยางพารา  -คาดว่าราคายางพารามจะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยรกัษาการผูว้่าการการยาง
แห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่าสถานการณ์ยางเริม่ดขี ึน้ เนื่องจากความตอ้งการใชย้าง
ในตลาดต่างประเทศมแีนวโน้มดขีึน้ ประกอบกบัรฐับาลส่งเสรมิใหใ้ชย้างในประเทศมาก
ขึน้ จากปจัจุบนัทีใ่ชย้างในประเทศเพยีง ประมาณ 600,000 ตนัต่อปี หรอืประมาณรอ้ย
ละ 14 ของก าลงัการผลติทัว่ประเทศคอื 4.5 ลา้นตนัต่อปี นอกจากนี้ ได้มกีารประชุม 
สภาไตรภาคยีางพารา (ITRC) ประกอบดว้ย 3 ประเทศสมาชกิคอื ไทย อนิโดนีเซยี และ
มาเลเซีย มมีติตัง้คณะท างานร่วม 3 ประเทศ เพื่อหาข้อสรุปออกมาตรการรักษา
เสถยีรภาพราคายางพารา โดยร่วมกนัพจิารณาใช ้5 มาตรการ คอื 1. มาตรการจ ากดั
ปรมิาณส่งออกยาง โดยพจิารณาหาปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่อยู่ระหว่าง 200,000-300,000 
ตนั 2. มาตรการเพิม่ปรมิาณการใชย้างในประเทศของทัง้ 3 ประเทศ 3.มาตรการลดพืน้ที่
ปลกูยาง เพือ่ปลกูพชืชนิดอื่นทดแทน 4.การจดัตัง้ตลาดกลางซื้อ-ขายยางพาราในตลาด
ซื้อ-ขายจรงิ และตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นตลาดที่จดัตัง้ร่วมกนัระหว่างภูมภิาค 
(Regional Rubber Market : RRM) และ 5. การตัง้สภายางแห่งอาเซียน (ASEAN 
Rubber Council : ARC) เพื่อเป็นเวทใีหท้ัง้ 3 ประเทศมาพูดคุยกนัตัง้แต่การแปรรูป
ยางพารา การศกึษาคน้ควา้ งานวจิยั รวมทัง้เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั
ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิเขา้สู่ตลาด
มากท าใหส้ต็อกน ้ามนัอยู่ในระดบัสูง ประกอบกบั ราคาน ้ามนัปาล์มดบิซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดมาเลเซยีส่งมอบในเดอืนพฤษภาคม 2562 ปรบัตวัลดลง
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรบัตวัลดลง เนื่องจาก
ผลผลติจากขา้วโพดหลงันาจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ ในขณะทีค่วามตอ้งการใชย้งัคง
ทรงตวั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกมุภาพนัธ ์2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.พ.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.พ./ ม.ค

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,145 15,413 15,592 15,632 15,723 15,590 2.94
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.20 2.06 2.20 2.21 2.22 2.17 -1.36

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 40.31 41.38 40.85 41.48 42.17 41.47 2.88
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.46 2.58 2.62 2.53 2.38 2.53 2.85
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.97 8.81 7.96 8.00 8.01 8.19 -8.70

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นั
ส าปะหลงัออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 มผีลผลติออกสู่ตลาด
ประมาณ 7.48 ลา้นตนั (รอ้ยละ 24.96 ของผลผลติทัง้หมด) ในเดอืนก.พ. หวัมนั
ส าปะหลงัออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้ แต่ราคามนัส าปะหลงัยงัอยู่ในเกณฑ์สูง ท าใหล้าน
มนัเสน้เปิดด าเนินการไมม่าก เนื่องจากเมือ่ผลติเป็นมนัเสน้แลว้ไมคุ่ม้กบัการลงทุน 
ส่งผลใหห้วัมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่ไหลเขา้สู่โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั
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■ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ร่วมกบักรมการคา้ภายใน จดังาน “มหกรรมธงฟ้า  ซบัน ้าตาชาวใต้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล ณ ลานราชพฤกษ์ 2 
จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมนีายวชิยั โภชนกจิ อธบิดกีรมการคา้
ภายใน เป็นประธาน ภายในงานมกีารจ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าทีจ่ าเป็น
ต่อการครองชพี เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน และช่วยลดภาระค่า
ครองชพีของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเกดิพายุโซนร้อน
ปาบกึทีผ่่านมา โดยงานจดัระหว่างวนัที ่7 - 10 กุมถาพนัธ ์2562

■ 22 กุมภาพนัธ ์2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัหนองบวัล าภู ร่วม
ประชุมสญัจรเครอืขา่ย Young Smart Farmer (YSF)หนองบวัล าภู ครัง้ที ่
2/2562 ณ แปลงYSF ต้นแบบ ต าบลกุดจกิ เพื่อร่วมหาแนวทางการ
ขบัเคลื่อนเครอืข่ายYSFจงัหวดัหนองบวัล าภู แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ซึ่งกันและกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทัง้นี้ 
ส านักงานฯจะด าเนินการส่งเสรมิและขบัเคลื่อนดา้นตลาดให้กบั
เครอืขา่ยYSF จ านวน 6 อ าเภอ ต่อไป

■ 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสมีา ร่วมพธิี
เปิดงาน “เทศกาลขนมจนีประโดก ครัง้ที ่11” ณ สวนสุขภาพชุมชนบ้าน
ประโดก โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธาน ภายในงาน
มกีารประกวดซุ้มขนมจนีวถิีชุมชน การแข่งขนัท าขนมจนีน ้ายา การ
จ าหน่ายขนมจีนจากร้านดังและสินค้าชุมชนOTOP โดยงานจัด
ระหว่างวนัที ่13 – 17 กุมภาพนัธ ์2562

แวดวงพาณิชย์

■ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครสวรรค์ จดัเปิดงาน
"มหกรรมเจ้าบ่าวพบเจ้าสาวผูกป่ินโตขา้วจงัหวดันครสวรรค์” ภายใต้
โครงการสง่เสรมิตลาดขา้วปลอดภยั/อนิทรยีจ์งัหวดันครสวรรค ์ณ โรงแรมแก
รนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดให้กบักลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ สร้างเครือข่ายผูก
ป่ินโตขา้วปลอดภยั ในงานมกีารท าสญัญาซื้อขายขา้วอนิทรยี์ระหว่าง
ชาวนากบัผูก้นิขา้ว การจดับุฟเฟตข์า้วอนิทรยี ์9 สายพนัธุ์ โดยงานจดั
ระหว่างวนัที ่14 - 16 กุมภาพนัธ ์2562
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■ 28 กุมภาพนัธ ์2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันราธวิาส จดั
พิธีเปิดงาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง” ณ ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซ่า เวสต์เกต จงัหวดันนทบุร ีโดยรองผูว้่าราชการ
จงัหวดันราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู เป็นประธาน ภายใน
งานมีการแสดงและจ าหน่ายสินค้าจ านวน 120 คูหา กิจกรรม
เจรจาการค้า การเพ้นท์ผ้าบาติก งานจัดระหว่างวันที่  27
กุมภาพนัธ ์- 3 มนีาคม 2562

■ 25 กุมภาพนัธ ์2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ ท าบนัทกึ
ความร่วมมือการเจรจาธุรกิจสานสัมพันธ์สองฝ ัง่โขง ระหว่าง
ผูป้ระกอบการไทย-ลาว ในงานสานสมัพนัธส์องแผ่นดนิ บงึกาฬ-บอ
ลคิ าไซ ณ ลานกลางบา้นท่าบก สปป.ลาว โดยมคีู่คา้จ านวน 4 คู่ รวม
มูลค่าทัง้สิ้น 136,255,000 บาท/ปี โดยมรีองผู้ว่าราชการจงัหวดับึง
กาฬและรองเจ้าแขวงบอลิค าไซ พร้อมทัง้หัวหน้าส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ร่วมเป็นสกัขพียานดว้ย

■ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานี น า
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบัการคดัเลือกจากสมาชกิเครือข่าย
ธุรกิจบิสคลับในจังหวัด จ านวน 2 ราย เข้าร่วมการประชุม 
Thailand-Cambodia Border Economic Partnership “Forging 
Ahead Towards Sustainable Economic Growth” และการ
เจรจาจบัคู่ธุรกิจระหว่างไทยกบักมัพูชา เพื่อเป็นการสร้างองค์
ความรูใ้นดา้นการคา้ ขยายตลาดสูป่ระเทศเพื่อนบา้น ณ โรงแรม
อนิโดจนี จงัหวดัสระแกว้

■ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุตรดิตถ์ ร่วม
แลกเปลีย่นมุมมองการพฒันาเตรยีมความพรอ้มสูเ่มอืงพีเ่มอืงน้องกบัแขวง
ไซยะบุรแีละหลวงพระบาง โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดั น าคณะเขา้พบ รอง
เจา้แขวงหลวงพระบาง เพื่อแลกเปลีย่นความร่วมมอืระหว่างจงัหวดั
อุตรดติถ์กบัหลวงพระบาง เช่น การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรบัการขนส่งและการท่องเที่ยว การสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
เกษตรกรรม ณ ห้องรบัรองที่ว่าการปกครองแขวงหลวงพระบาง 
สปป.ลาว และได้เข้าพบเจ้าแขวงไชยะบุร ีเพื่อแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมอืพฒันาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ใหเ้กดิการไหลเวยีนของมูลค่า
ทางเศรษฐกจิ และพฒันาพื้นที่ท่องเที่ยวระหว่างเสน้ทาง ณ ห้อง
รบัรองทีว่่าการปกครองแขวงไชยะบุร ีสปป.ลาว



ประเดน็การค้า
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■ วนัที ่31 มกราคม 2562 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตองักฤษ
ประจ าประเทศไทย เป็นเจา้ภาพจดังานประชุมเพื่อน าเสนอร่าง ผลการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนมาช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการคา้ระหว่างประเทศของไทย โดยมสีถาบนันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นทีป่รกึษาฯ
■ ในปจัจุบนัผู้ประกอบการค้าขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) มกัจะมปีญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ ท าให้ไม่ได้รบัอนุมตัิ
สนิเชื่อหรอืได้รบัอนุมตัิในวงเงนิต ่า เนื่องจากเหตุผลด้านความเสีย่ง การผดิพลาด การปลอมแปลงเอกสาร อาทิ หนังสอืรบัรองถิ่น
ก าเนิดสนิคา้ หนงัสอืรบัรองการสง่ออก อกีทัง้การตดิต่อผูเ้กีย่วขอ้งมขี ัน้ตอนทียุ่่งยาก และใชเ้วลาหลายวนั 
■ กระทรวงพาณิชยเ์ลง็เหน็ถงึความส าคญัของเทคโนโลยบีลอ็กเชน จงึด าเนินโครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยี
บลอ็กเชนประยุกตใ์ช ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพบรกิารการเงนิ และการอ านวยความสะดวกการคา้ระหว่างประเทศของไทย โดยไดร้บั
การสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตองักฤษประจ าประเทศไทย และผู้อ านวยการสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เป็นทีป่รกึษาโครงการฯ
■ จากการศกึษาพบว่ามสีิง่ทีด่ าเนินการต่อไดอ้ย่างน้อย 6 โครงการ ทัง้ระยะสัน้ (Quick Win 1 ปี) และระยะถดัไป (3-5 ปี) 

- โครงการน าร่อง Quick Win สนค. ไดห้ารอืเบือ้งต้นร่วมกบั คต. โดยเหน็ว่าสิง่ทีส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในปีนี้ ไดแ้ก่ 
การเชื่อมโยงหนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ และหนังสอืรบัรองการส่งออกอเิลก็ทรอนิกสจ์าก คต. และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้ไทยแห่งประเทศไทย เขา้กบัระบบบลอ็กเชนของธนาคาร เพื่ออ านวยความ
สะดวกดา้นการเงนิเพื่อการคา้แบบตราสารเครดติ (Letter of Credits หรอื L/C) และแบบบญัชเีปิด (Open Account)

- โครงการระยะ 3-5 ปี มขีอ้เสนอจากผลการศกึษา เช่น 
1) โครงการการจดัท าระบบ Cross-border Blockchain หนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้และหนงัสอืรบัรองการสง่ออกของ คต.
2) โครงการจดัท าระบบบลอ็กเชน เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ในการขนสง่และการน าเขา้สนิคา้

ผ่านท่าเรอืกรุงเทพ 
3) โครงการขยายระบบบลอ็กเชน เพื่อรองรบั Next-Generation National Single Window ดา้นการสง่ออก 
4) โครงการขยายระบบ บลอ็กเชนรองรบั Next-Generation National Single Window ดา้นการน าเขา้ 
5) โครงการพฒันาระบบบลอ็กเชน เพื่อการตดิตามยอ้นกลบัในห่วงโซ่สนิคา้ (Blockchain Traceability for Supply Chain)

■ ทัง้นี้ สนค. จะหารอืกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ถงึความเป็นไปได้ในการน าขอ้เสนอการด าเนินการโครงการต่างๆ ไปปฏบิตัิ
ต่อไปในอนาคต โดยเหน็ว่าการน าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช้ จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า และเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของประเทศต่อไป

ประเดน็ส าคญั

ทีม่า : https://www.gov.uk/government/news/thailand-ministry-of-commerce-and-british-embassy-join-forces-to-bring-blockchain-for-trade-facilitation.th



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

08/03/2562 -
10/03/2562

มหาทานบารม ีประเพณบีุญผะเหวด
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ประจ าปี 2562

ลานสาเกตนครสวนสมเดจ็
พระศรนีครนิทรแ์ละบงึ
พลาญชยัรอ้ยเอด็

งานบุญตามประเพณขีองภาคอสีาน สพจ.รอ้ยเอด็

08/03/2562 -
10/03/2562

สบืสาน สสีนั สายเสน้ เบญจรงค ์
ดอนไก่ด ีครัง้ที ่9

หมูบ่า้นเบญจรงค ์ดอนไกด่ี
อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมทุรสาคร

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เครื่อง
เบญจรงค ์OTOP เกษตรปลอดภยั

สพจ.สมทุรสาคร

08/03/2562 -
10/03/2562

โฮมเหงา้เผ่าผไูทยไหวพ้ระไกรสรราช สนามกฬีาอ าเภอหนองสงู งานประเพณขีองจงัหวดัมกุดาหาร สพจ.มกุดาหาร

12/03/2562 -
15/03/2562

กจิกรรมเชือ่มโยงตลาด ศกึษาดงูานและ
เจรจาธุรกจิการคา้ในจงัหวดั/ภมูภิาคอื่น
ภายในประเทศ

จงัหวดัอ านาจเจรญิ เชือ่มโยงตลาด ศกึษาดงูานและ
เจรจาธุรกจิการคา้

สพจ.นครปฐม

29/03/2562 -
29/03/2562

เจรจาธุรกจิ Business Matching สปป.
ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี

โรงแรมล ีการเ์ดนส์ พลาซ่า Business Matching สพจ.สงขลา
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หลายประเทศน าระบบนี้มาใชก้นัสกัระยะแลว้ อาทิ
- สงิคโปร ์น ามาใชใ้นระบบราชการ เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง
การก าหนดราคากลาง เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน
- องักฤษ กรมต ารวจน าระบบ Blockchain มาใช ้
ตัง้แต่รบัแจง้ความ สอบสวน ไปจนถงึชัน้ศาล เพื่อ
เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลู และลดการใชก้ระดาษ
- เอสโตเนีย เป็นผู้น าการใช้ Blockchain ในการ
จดัการข้อมูลบัตรประชาชนและการเข้าถึงสิทธิ
พลเมอืงทัง้ระบบ

ประจ าเดือนมีนาคมกิจกรรมภมิูภาค...

Blockchain เป็นระบบฐานข้อมูล
ที่เก็บแบบกระจาย แทนที่จะรวมไว้ที่
ใดที่หนึ่งโดยหากมกีารเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูล ระบบจะบันทึกไว้ทันท ี
ตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน บล็อกเชนมี
ลกัษณะเป็น open data แต่กม็คีวามเป็น
ส่วนตัวสูง คือคนอื่นๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ แต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือมีส่วน
เกีย่วขอ้งเท่านัน้

BLOCKCHAIN เพ่ือความโปร่งใสในองคก์ร

หลกั ‘3P’ ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บั Blockchain เพื่อช่วยอุดรอยรัว่ในการคอรร์ปัชนัได ้
1. People ขอ้มลูจากงานวจิยัชีว้่า กลุ่มคนอายุมากกว่า 30 ปี มองว่าคอรร์ปัชนัเป็นเรื่องของ ‘นักการเมอืง’ ส่วนกลุ่มคนทีอ่ายุ
ต ่ากว่า 30 ปีจะมองว่าเป็นเรื่องของ ‘ขา้ราชการ’ กล่าวคอืคนแต่ละกลุ่ม มกีารรบัรูแ้ละตอบสนองต่อเรื่องคอรร์ปัชนัแตกต่างกนั 
หากน า Blockchain มาใช ้จะท าใหเ้กดิการแชรข์อ้มูลของทุกหน่วยงานร่วมกนับนพืน้ฐานของความปลอดภยั และน าไปสู่การ
แกป้ญัหาอย่างตรงจุดมากขึน้
2. Professional ทีผ่่านมามกีารต่อตา้นคอรร์ปัชนัค่อนขา้งมาก แต่กลบัไม่สามารถหยุดคอรร์ปัชนัได ้เป็นเพราะแต่ละภาคสว่น
ยงัขาดการร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงั ทัง้ในแง่ของขอ้มลูและทรพัยากร ซึง่การใช ้Blockchain จะช่วยอุดช่องโหว่ตรงจุดน้ีได้
3. Platform การน า Blockchain มาใช ้จะท าใหทุ้กขอ้มลูอยู่ในระบบ ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ จงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและน าไปใชป้ระโยชน์ต่อได้

ทีม่า : www.the101.world

ส า ร ะ น่ า รู้  !

BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY



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

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


