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จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบบัเดือนเมษายน
ขอน าเสนอเรื่องบทบาทของวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากไทย โดยกล่าวถึงรูปแบบการ
ด าเนินงานและความส าคัญในด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากไทย และปิดทา้ยดว้ยสาระน่ารู้
เรือ่งอาหารอุน่รอ้นดว้ยตนเองก าลงัฮติในตลาดจนี

• บทบาทของวสิาหกจิชุมชน 
สหกรณ์ และวสิาหกจิเพือ่สงัคม
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากไทย

หน้า  10สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

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

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนมีนาคม 2562
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บทบาทของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไทย

เศรษฐกิจไทย เป็นเศรษฐกจิทีเ่น้นพึง่พาการสง่ออกและการลงทนุจากต่างประเทศเป็นปจัจยัหลกั   

โดยในปี 2561 มลูคา่การสง่ออกคดิเป็น 8,093,441.4 ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7

สดัสว่นของ GDP ของประเทศไทยในปี 2560 มสีดัสว่นจากภาคบรกิารมากทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 55.6

รองลงมาคอื ภาคอตุสาหกรรม รอ้ยละ 36.2 และภาคเกษตรทีร่อ้ยละ 8.2

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ (สนค.) จงึศกึษาศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชน สหกรณ์ และ

วสิาหกจิเพือ่สงัคม ซึง่ถอืเป็นรากแกว้ส าคญัของระบบเศรษฐกจิฐานรากของไทย เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินงาน 

และขอ้เสนอแนะทีก่ระทรวงพาณิชย์สามารถเขา้ไปมบีทบาทเกี่ยวขอ้งและสนับสนุนการด าเนินงานของทัง้ 3

กลุ่ม เพือ่ชว่ยยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากไทยใหเ้ตบิโตต่อไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง

2

ดา้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานว่า ปี2560 

ประเทศไทยมจี านวนวิสาหกจิที่เป็นทางการประมาณ 3 ล้านราย โดยส่วนมากเป็นวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม คดิเป็นรอ้ยละ 99.78 ของวสิาหกจิทัง้หมด ซึง่การจา้งงานใน SMEs มมีากถงึ 12 ลา้นคน โดยตัง้แต่ปี 2557

เป็นตน้มา สดัส่วน GDP ของ SMEs ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จนมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกบั GDP ของวสิาหกจิ

ขนาดใหญ่ แสดงถงึความส าคญัของ SMEs ทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศมมากขึน้เรื่อย 



วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise : SMCE) คอื กจิการของชุมชนเกีย่วกบัการผลติสนิคา้
การใหบ้รกิารหรอืการอื่น ทีด่ าเนินการโดยคณะบุคคลทีม่คีวามผกูพนั มวีถิชีวีติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบ
กจิการดงักล่าว ไมว่่าจะเป็นนิตบิุคคลในรปูแบบใดหรอืไม่เป็นนิตบิุคคล เพื่อสรา้งรายไดแ้ละเพื่อการพึง่พาตนเอง
ของครอบครวั ชมุชน และระหว่างชมุชน ทัง้นี้ วสิาหกจิชมุชนจดัอยูใ่นกลุ่มของผูป้ระกอบการ SMEs

ปจัจุบันมีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 88,423 แห่ง 
จ านวนสมาชกิ 1,511,821 ราย และมเีครอืขา่ยวสิาหกจิ
ชมุชนทีอ่นุมตักิารจดทะเบยีนแลว้ จ านวน 468 แหง่ 

สถานะปัจจบุนัของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ประเภทของวิสาหกิจชุมชน

จ าแนกตามประเภทกจิการ แบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทการผลิตสินค้า อาทิ พืช ปศุสัตว์ ประมง          

มวีสิาหกจิชมุชน จ านวน 106,749 แหง่
ประเภทการให้บรกิาร อาท ิร้านคา้ชุมชน ออมทรพัย์

ชมุชน ทอ่งเทีย่ว มวีสิาหกจิชมุชน จ านวน 14,101 แหง่

■

■

สหกรณ์
สหกรณ์ คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งการจดัตัง้สหกรณ์จะต้องมสีมาชกิ   
ไมน้่อยกว่า 10 คน และเรยีกว่าคณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์

สหกรณ์ : จ านวน 6,844 แห่ง ซึ่งสหกรณ์การเกษตร 
เป็นสหกรณ์ทีม่จี านวนมากทีส่ดุคอื 3,473 แหง่ 

ชุมนุมสหกรณ์ : จ านวน 127 แห่ง ซึ่งชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร เป็นชุมนุมสหกรณ์ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ 
102 ชมุนุม

สถานะปัจจบุนัของสหกรณ์ในประเทศไทย 

รกัษาเสถยีรภาพราคาสนิคา้และบรกิาร ในขณะเดยีวกนั
จะช่วยยกระดบัราคาผลติผลทางเกษตรใหส้งูขึน้เพื่อคุม้ครอง
ผลประโยชน์ของเกษตรกร

กระจายรายไดข้องประชาชาตอิย่างเป็นธรรมและถาวร 
เพราะระบบสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน
อยา่งเทีย่งธรรมโดยการทีป่ระชาชนมสีว่นเป็นเจา้ของ

■

■

■

■

บทบาทของสหกรณ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจไทย

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) คอื องค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมโีจทยท์างสงัคมเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร ไม่ใช่
เพือ่ผลก าไรและประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ รายไดห้ลกัมาจากการขายสนิคา้หรอืบรกิาร โดยการจดัการผลก าไรตอ้งน าไป
ขยายผลตามวตัถุประสงคท์างสงัคม และตอ้งมธีรรมาภบิาลในกระบวนการบรหิารจดัการ

ปจัจุบนัยงัไม่มกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
มเีพยีงร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิวิสาหกจิเพื่อสงัคม พ.ศ. ..... 
ซึ่งหากมผีลบงัคบัใช้ จะผลักดนัให้มีการจดัตัง้วิสาหกิจ
เพื่อสงัคมเพิม่ขึน้ กระตุ้นใหเ้กดิการจา้งงาน ประชาชนที่
ขาดแคลนเงินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการตัง้
วสิาหกจิเพือ่สงัคม 

สถานะปัจจบุนัของวิสาหกิจเพ่ือสงัคม
ในประเทศไทย

บทบาทของวิสาหกิจเพ่ือสงัคม
กบัการพฒันาเศรษฐกิจไทย

หากรา่งพ.ร.บ. มผีลบงัคบัใช ้จะท าใหม้กีารเพิม่ขึน้ของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ก่อให้เกิดการจ้างงาน ช่วยเพิ่มและ
กระจายรายไดใ้หค้นในทอ้งถิน่ กลุ่มแรงงานฝีมอืในทอ้งถิน่
ไดร้บัการพฒันาทกัษะฝีมอื การคา้และการบรกิารทีเ่กดิขึน้
ในทอ้งถิน่ สง่ผลต่อการยกระดบัรายไดข้องภูมภิาค ช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าทางดา้นรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม

■
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บทบาทของกระทรวงพาณิชยก์บัการด าเนินงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสงัคม

กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายในไดจ้ดัท าโครงการ “หมู่บา้นท ามา

คา้ขาย” โดยส่งเสรมิและพฒันาใหว้ิสาหกจิชุมชนสามารถท าการค้าขายได้

ด้วยตนเองและเป็นผู้ประกอบการที่มีศกัยภาพ โดยจะเข้าไปสนับสนุนให้

วสิาหกจิชุมชน ยกระดบัการประกอบธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีารรวมกลุ่ม

กนัอยา่งเขม้แขง็ และมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ 

กระทรวงพาณิชยส์ามารถจดัหาตลาด ชอ่งทางรองรบัผลผลติ ส่งเสรมิสมาชกิ

ใหผ้ลติสนิคา้ด ีมคีณุภาพ ภายใตห้ลกัคดิ การตลาดน าการผลติ (Demand Driven)

น าขอ้มูลรอบด้านมาใชว้างแผนการผลติใหม้ปีรมิาณและคุณภาพสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของตลาด

กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไดจ้ดังาน “วสิาหกจิเพือ่สงัคมกบั

บทบาททีเ่หนือกว่าการเป็นผูใ้ห”้ เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2560 เพือ่ผลกัดนัและ

พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิเพือ่สงัคมในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหเ้ป็นทีย่อมรบั

ทัง้ในและต่างประเทศ

สง่เสรมิใหว้สิาหกจิเพือ่สงัคมจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลในรปูแบบบรษิทั

หรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารงาน 

สนบัสนุนใหว้สิาหกจิเพือ่สงัคมออกบธูประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารในงาน

ต่าง ทีก่ระทรวงฯจดัขึน้     

พฒันากจิการทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคม เพือ่ใหม้ผีลก าไรเพิม่ขึน้ และ

ตอ้งน าผลก าไรสว่นใหญ่กลบัคนืสูช่มุชน  ท าใหช้มุชนพึง่พาตนเองได ้

■

■

■

■

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์

ในการด าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์

กบัการด าเนินงาน

ของสหกรณ์

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์

กบัการด าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ

เพ่ือสงัคม
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ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนมนีาคม 2562 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.24 (YoY)สูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ทัง้สินค้ากลุ่ม
อาหารสด และสนิคา้กลุ่มพลงังาน โดยสนิคา้กลุ่มอาหารสดสงูขึน้รอ้ยละ 3.75 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาที่สูงขึ้นของผักสด ที่ได้รบัผลกระทบจากภาวะ
อากาศรอ้นจดั ท าใหพ้ชืผกัเสยีหาย ปรมิาณผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย ส่วนสนิคา้
กลุ่มพลงังานสงูขึน้รอ้ยละ 2.07 ตามราคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิ เมือ่หกัอาหารสด
และพลงังานออก เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัรอ้ยละ 0.58 (YoY)

เมื่อพจิารณาเงนิเฟ้อไตรมาสแรกของปี 2562 เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
ของปี 2561 (AoA) สงูขึน้รอ้ยละ 0.74 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 
ชะลอตวัเลก็น้อย (ไตรมาสที ่4 ปี 2561 สงูขึน้รอ้ยละ 0.80) 

กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่า ปี 2562 เงนิเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
รอ้ยละ 0.7 - 1.7 (คา่กลางรอ้ยละ 1.2)

1. ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.41 (MoM) 
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.20 จากการสูงขึ้นของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.44   

แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง รอ้ยละ 0.29 เครื่องประกอบอาหารสงูขึน้รอ้ยละ 0.33 และเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์สูงขึน้รอ้ยละ 0.11
ขณะทีไ่ขแ่ละผลติภณัฑน์มลดลงรอ้ยละ -1.45 ผลไมส้ดลดลงรอ้ยละ -1.08 เนื่องจากเป็นช่วงผลผลติเขา้สู่ตลาดจ านวนมาก 
เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า ลดลงรอ้ยละ -0.03
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.52 ตามการสูงขึน้ของกลุ่มพลงังาน รอ้ยละ 2.85 หมวดเคหสถาน

สงูขึน้รอ้ยละ 0.03 ขณะทีห่มดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ ลดลงรอ้ยละ -0.05
2. เทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 1.24
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.38 โดยเฉพาะผกัสดสูงขึ้นร้อยละ 9.54 แป้งและ

ผลติภณัฑจ์ากแป้ง รอ้ยละ 4.58 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า สงูขึน้รอ้ยละ 4.70 ไขแ่ละผลติภณัฑน์มสงูขึน้รอ้ยละ 0.81
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 0.58 ตามการสงูขึน้ของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 

รอ้ยละ 0.79 จากน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่โดยสาธารณะทีส่งูขึน้ ขณะทีห่มวดยาสบูและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงรอ้ยละ -0.01
3. ไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.74
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.87 ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง 

รอ้ยละ 4.92 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัว์น ้า รอ้ยละ 4.09 ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.73 เครื่องประกอบอาหาร รอ้ยละ 2.53 
ผกัสด รอ้ยละ 1.78 ขณะทีห่มวดผกัและผลไม ้ลดลงรอ้ยละ -1.11
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.11 จากการสงูขึน้ของหมวดเคหสถาน รอ้ยละ 0.68 (ก๊าซหุงตม้

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึน้ร้อยละ 0.38 ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นรอ้ยละ 0.33 
ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.60 ส่วนหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ดชันีราคา    
โดยเฉลีย่ไมเ่ปลีย่นแปลง 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2562

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมีนาคม 2562 เท่ากบั 102.37 เม่ือเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            ร้อยละ
1. เดือนกมุภาพนัธ ์2562 (MoM) สงูขึ้น                             0.41
2. เดือนมีนาคม 2561 (YoY) สงูขึ้น                             1.24
3. ไตรมาสแรกปี 2562 เทียบกบั                   สงูข้ึน                             0.74
ไตรมาสแรกปี 2561 (AoA) 

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนมีนาคม 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่น  ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

0.41
0.20

0.44
0.52

-0.05
0.03
0.03

1.38
0.00
0.00 2.85

ร้อยละ (MoM)
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ
เงนิเฟ้อเดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.04 (YoY) ซึ่ง

สอดคล้องกบัเศรษฐกจิภาคเหนือที่ยงัคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนได้จากยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม ่
การลงทุนของโรงงานที่เริม่ประกอบกจิการ ส าหรบัปจัจยัด้าน
บวกทีท่ าใหอ้ตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัสงูขึน้มาจากกลุ่มอาหารสดและ
พลงังาน ร้อยละ 2.61 ปจัจัยด้านลบมาจากกลุ่มผลไม้สด ไข ่
และเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล์

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2562 เท่ากบั 101.31
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.84

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.41
จากการสงูขึน้ของหมวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2562 
เม่ือเทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.90 ตามการ
สงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง และเคหสถาน

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก
ของปี 2562 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.40 จากการสูงขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ และเคหสถาน

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง
เงนิเฟ้อเดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.12 (YoY) 

ปจัจัยบวกมาจากสินค้ากลุ่มอาหารสดปรบัสูงขึ้นต่อเนื่อง 
รวมทัง้น ้ามันขายปลีกในประเทศมีราคาเพิ่มสูงขึ้น และมี
แนวโน้มปรบัสูงขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ ขณะทีผ่ลไมส้ดปรบั
ลดลงตามปรมิาณผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมาก โดยสถานการณ์
ด้านราคาสินค้าและบริการของประเทศยังอยู่ ในระดับ
เสถยีรภาพทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัทัง้ดา้นอปุสงคแ์ละอปุทาน

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2562 เท่ากบั 
102.56 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.07

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.48
จากการสงูขึน้ของผกัสดทีม่ผีลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย เนื่องจาก
อากาศรอ้น และราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกีสงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ1.12
ตามการสูงขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์
เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า และผกัสด

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก
ของปี 2562 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.60 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัว์น ้า

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.34 (YoY) 

สอดคล้องกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ สะทอ้นใหเ้หน็ได้จาก
อุปสงค์ที่การบรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิค้าคงทนและการ
ทอ่งเทีย่วชว่ยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ส าหรบัปจัจยับวกมาจากการ
สงูขึน้ของหมวดพลงังาน และราคาทีเ่พิม่ขึน้ของอาหารสด

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2562 เท่ากบั102.60
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.10

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.49 
จากการสูงขึน้ของผกัสด เนื่องจากอากาศรอ้น ผกัเจรญิเตบิโตช้า
จงึออกสูต่ลาดน้อยลง และราคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.34
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง และเคหสถาน

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก
ของปี 2562 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.74 จากการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง และเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.90 (YoY) ปจัจยับวก

มาจากการกลุ่มอาหารสดและพลงังาน ส าหรบัเศรษฐกจิโดยรวม
ภาคใตย้งัทรงตวัจากการขยายตวัของภาคการท่องเทีย่วและ
ภาคอตุสาหกรรม

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2562 เท่ากบั 
102.36 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.95

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.41
จากการสงูขึน้ของหมวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.90
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง และการ
สงูขึน้ของเคหสถาน 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก
ของปี 2562 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.40 จากการสูงขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ และเคหสถาน 6



ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาลดลงจากเดือนก่อน
เลก็น้อย โดยมผีลมาจากราคาขา้วไทยเมือ่เทยีบกบัคู่แข่งอยู่ในระดบัสูง และ
ความตอ้งการขา้วในตลาดเริม่ลดลง โดยคาดว่าปี 62 อนิโดนีเซยีจะน าเขา้ขา้ว
ลดลงประมาณร้อยละ 80 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึ่งถอืว่าเป็นคู่คา้รายใหญ่
ของไทย โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์บญัชีสมดุลข้าวโลก ปี 
2561/62 ณ เดอืนเมษายน 2562 มปีรมิาณผลผลติ 501.387 ลา้นตนัขา้วสาร 
เพิม่ขึน้จากปี 2560/61 รอ้ยละ 1.19 และสต็อกปลายปีคงเหลอื 171.366 ลา้น
ตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จาก 2560/61 รอ้ยละ 5.54

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก มปีรมิาณ
ผลผลติออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัมาตรการทางภาษีของมาเลเซยีและ
อนิโดนีเซียกดดนัราคา โดยผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนเมษายนมปีระมาณ 
1.600 ล้านตันคดิเป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.288 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิต
ปาล์มทะลาย 1.668 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.300 ล้านตนั ของ
เดอืนมนีาคม คดิเป็นรอ้ยละ 4.08 และรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากผลผลติ

ออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูปิดกรดี เพื่อพกัต้นยางพารา  
ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิสูงขึ้น และ มาตรการจ ากดัปรมิาณการส่งออก 
(Agreed Export Tonnage Scheme :AETS) ครัง้ที ่6 ซึ่งประเทศสมาชกิ
ทัง้ 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ของบริษัท ร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ จ ากดั (IRCo) เหน็ชอบการควบคุมการส่งออก
ภายใตก้ฎระเบยีบขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศสมาชกิเป็นระยะเวลา 4เดอืน 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เม.ย. 62โดยจะจ ากดัปรมิาณการส่งออกรวม 240,000ตนั

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติขา้วโพดหลงันาทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะทีค่วามต้องการใชเ้พื่อผลติ
อาหารสตัวท์รงตวั และเป็นไปตามตลาดล่วงหน้า ส่งผลใหร้าคาทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของ
โลก ปี 2562/63 ว่าม ี1,133.79 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,085.71 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 4.43 ส าหรบัการคา้ของโลก 164.63 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 150.67 ลา้นตนั 
ในปี 2561/62 รอ้ยละ 9.27

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนพฤษภาคม 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าใหร้าคา
ขา้วไทยเมื่อเทยีบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูง โดยนายกสมาคมผูส้่งออกขา้ว กล่าวว่า 
ไทยส่งออกขา้วหอมมะลแิละขา้วอืน่   ลดลงทัง้ในแงป่รมิาณ และมลูค่า โดยสาเหตุหนึ่ง
มาจากราคาขา้วไทยยงัคงสงูกว่าประเทศคู่แขง่ โดยเฉพาะเวยีดนามทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ
ขา้วฤดหูนาว-ฤดใูบไมผ้ลเิสรจ็สิน้ ท าใหอุ้ปทานขา้วในประเทศมมีาก ส่งผลใหร้าคาขา้ว
ของเวยีดนามยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าราคาขา้วไทยประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
ท าใหผู้ซ้ื้อบางส่วนหนัไปซื้อขา้วจากเวยีดนามมากขึน้

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลผลติจะเริม่
ออกสู่ตลาดน้อยลง โดยพน้ช่วงเดอืนมกราคม –มนีาคม 2562 ซึง่เป็นขว่งทีผ่ลผลติออก
สู่ตลาดมาก ประมาณ 20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด 29.97 ลา้นตนั)

ยางพารา  -คาดว่าราคายางพารา จะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เป็นช่วงผลผลติออก
สู่ตลาดน้อย ในขณะที่ยงัมคีวามต้องการ และราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสูงขึ้น และจาก
ขอ้ตกลงทีจ่ะจ ากดัการส่งออกของ 3 ประเทศ แมจ้ะมปีจัจยัลบเนื่องจากสต็อกยางพารา
ทีเ่ซีย่งไฮย้งัคงอยู่ในระดบัสงู 

ปาล์มน ้ามนั - คาดว่าราคาจะปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นไปตามตลาดล่วงหน้าของ
มาเลเซียที่เริม่ปรบัตวัดขี ึ้น โดยราคาน ้ามนัปาล์มดบิของมาเลเซียปรบัตัวสูงขึ้นอยู่ที ่
2,204 รงิกติต่อตนั (540.06 ดอลลาร์สหรฐัฯ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 เนื่องจากความต้องการ
น าเขา้เพิม่ขึ้นในช่วงเดอืนรอมฎอนที่จะเริม่ในต้นเดอืนพฤษภาคม 2562 ส่งผลให้การ
ส่งออกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.4 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของเดอืนที่ผ่านมา และ
จากการส ารวจผลผลติปาล์มน ้ามนัของมาเลเซียคาดว่าผลผลติเพิม่ขึ้นในเดอืนมนีาคม 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 จากเดอืนภุมภาพนัธ ์ปรมิาณอยู่ที ่1.65 ลา้นตนั อย่างไรกต็าม คาดว่า
ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรบัตวัลดลง เนื่องจาก
ผลผลติจากขา้วโพดหลงันาจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ ในขณะทีค่วามตอ้งการใชย้งัคง
ทรงตวั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ สปัดาหท์ี ่2 ไมม่รีาคาเนื่องจากตดิเทศกาล

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนเมษายน 2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน เม.ย.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(มี.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
เม.ย./ มี.ค

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,732 15,668 - 15,608 15,663 15,646 -0.55
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.15 2.12 - 2.12 2.09 2.11 -1.86

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 43.71 45.44 - 47.57 47.72 46.91 7.32
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.16 1.96 - 1.96 1.82 1.91 -11.57
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.08 7.71 - 7.88 7.86 7.82 -3.22

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย 
มนัส าปะหลงัส่วนใหญ่ไหลเขา้สู่โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ส าหรบัลานมนั
เสน้เปิดด าเนินการไม่มาก โดยเดอืนเมษายน 2562 มผีลผลติออกสู่ตลาด 
1.66 ลา้นตนั (รอ้ยละ 5.25 ของผลผลติทัง้หมด)
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แวดวงพาณิชย์

■ 17-19 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1
น าผูป้ระกอบการสนิคา้ไลฟ์สไตลก์ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 เขา้ร่วม
แสดงในงาน STYLE Bangkok 2019 จ านวน 30 ราย ณ Pavilion Upper 
Northern region 1 in STYLE BANGKOK ศูนยน์ิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา

■ 20 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสระบุรี จดัพิธีเปิด
ตลาดประชารฐัต้องชม “ตลาดหวัปล”ี อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ โดยมี
อธบิดกีรมการคา้ภายใน เป็นประธาน 

■ 19 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ในเขต
อ าเภอน ้าหนาว เพื่อตรวจป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปญัญาและการปิดป้ายราคาสนิค้า พบว่าผู้ประกอบการให้ความ
ร่วมมอืเป็นอย่างดี

■ 19-21 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงราย จัดตลาด
ประชารฐั Modern Trade ณ บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ เชยีงราย มผีู ้
ประกอบการเขา้ร่วม จ านวน 22 ราย รวมยอดจ าหน่ายสะสมเดอืนตุลาคม
2561 ถงึเมษายน 2562 จ านวน 4,416,261 บาท

■ 20 เมษายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัตราด จดักจิกรรม “Trat city 
of halal ครัง้ที ่3” ในธมีSmart farmer fair  ณ สวนนายเรอืง โดยมนีายณัฐ
พงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ปี พ.ศ.2562

■ 24 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักระบี ่จดัจ าหน่ายสนิคา้ธง
ฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน “จงัหวดักระบี่เคลื่อนที่ (ครัง้ที ่
4/2562) ณ ศาลาประจ าหมูบ้านบ้านช้างตาย มปีระชาชนสนใจซื้อสนิค้า
จ านวนมาก
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■ 27 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครศรีธรรมราช 
ออกเยีย่มเยยีนจุดแบ่งปนั B100บา้นทุ่งควาย อ าเภอทุ่งสง พบว่ามกีาร
แบ่งปนัน ้ามนัใหส้มาชกิ 300-400 ลติรต่อวนั

■ 29 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพสนิคา้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ทุเรยีน
ภูเขาไฟศรสีะเกษ ซึง่มผีู้ขอใช้ตราสญัลกัษณ์GI จ านวน 54 ราย โดย
ผลผลิตทุเรียนเริม่ทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ราคาจ าหน่ายปลกี(หน้าสวน) 
140-150 บาทต่อกโิลกรมั

■ 24-25 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ออกตรวจสอบสต็อกน ้ามนัปาล์มคงเหลอื ประจ าเดอืนเมษายน 2562 
ณ โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มและโรงกลัน่ จ านวน 11 แห่ง ในพื้นที่
อ าเภอบางสะพานน้อย ผลคอืมนี ้ามนัปาล์มดบิคงเหลอื 15,998.825 
ตนั ลดลงจากเดอืนก่อน 159.496 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 1

■ 26 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัแพร่ จดังาน “มหกรรม
ของดเีมอืงแพร่” ณ ศูนยก์ารค้า เจ เจ มอลล์ ในพธิเีปิดงานมกีารลงนาม
MOU ระหว่างเครอืข่ายธุรกจิ MOC Biz Club จงัหวดัแพร่และจงัหวดั
จนัทบุร ีเพื่อแลกเปลีย่นเชื่อมโยงสนิคา้ และเพิม่ช่องทางการคา้

■ 29-30 เมษายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชยัภูมิ ออกตรวจ
ประเมนิรบัรองรา้นอาหารวตัถุดบิปลอดภยัเลอืกใชส้นิคา้ Q (Q restaurant)
จ านวน 17 รา้นคา้ที่เขา้ร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการได้สรุปผลและ
จดัสง่ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการต่อไป

■ 30 เมษายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง น าผูป้ระกอบการ
น าเขา้ผลไมร้ายใหญ่จากประเทศญีปุ่น่ Mr.Shinozaki Yomada Director 
of Motooka Shoten Co.Ltd And Fuji Supermarket 96 Branch 
Hiroshima Japan เยีย่มชมไร่สบัปะรด และเจรจาธุรกจิและเชื่อมโยง
การตลาดผลผลติสบัปะรดของจงัหวดัล าปาง เพื่อสง่ออกไปประเทศญี่ปุน่



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

16/05/2562 -
20/05/2562

มหกรรมของดเีมอืงแพร ่2019 ลานเพลนิอซีูซุ งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ไมส้กั สพจ.แพร่

17/05/2562 -
27/05/2562

งานเกษตรปราจนีบุร ีประจ าปี 2562
ครัง้ที ่55

บรเิวณลานพระบรมราชานุ
สาวรยี์ รชักาลที ่5 ศาลา
กลางหลงัเก่า

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร สพจ.ปราจนีบุรี

29/05/2562 -
30/05/2562

การตรวจรบัรองมาตรฐานสิง่บ่งชีท้าง
ภมูศิาสตรข์า้วหอมมะลทิุ่งกลารอ้ง (GI) 
จงัหวดัรอ้ยเอด็

โรงแรมเพชรรชัต์ การเ์ดน้
จงัหวดัรอ้ยเอด็

งานอบรม สพจ.รอ้ยเอด็

29/05/2562 -
2/06/2562

งาน “ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ยกระดบั
สนิคา้ SMEs ไทยกา้วไกลสูอ่าเซยีน 
ครัง้ที ่๓

ศนูยก์ารคา้เจ.เจ.มอลล์
กรุงเทพฯ

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.ระยอง
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ประจ าเดือนพฤษภาคมกิจกรรมภมิูภาค...

. . . ส า ร ะ น่ า รู้ . . .



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


