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จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบัเดือนกนัยายน
ขอน าเสนอเรื่องภาพรวมเศรษฐกจิการค้าที่ส าคญั
ของไทยในช่วงครึง่ปีแรก 2562 ต่อด้วยดชันีราคา
ผูบ้รโิภคทีเ่งนิเฟ้อสงูขึน้แบบชะลอตวัลงจากเดอืน
สงิหาคม โดยปจัจัยหลักมาจากอาหารสด ขณะที่
กลุ่มพลงังานหดตวัอยา่งต่อเนื่อง ตามราคาน ้ามนัดบิ
ในตลาดโลก ปิดทา้ยดว้ยสาระน่ารูเ้รื่องกลุ่มคนโสด
ชาวจนี โอกาสทางการตลาดทีไ่มค่วรมองขา้ม

• ภาพรวมเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญั
ของไทยในชว่งครึง่ปีแรก 2562

หน้า  12สาระน่ารู้ / 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
เดือนสิงหาคม 2562
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ค่าครองชีพ
ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) ของประเทศ ม.ิย. 62  เท่ากบั 102.94 เทยีบกบั

เดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้รอ้ยละ 0.87 (YoY) โดยมปีจัจยับวกคอื สนิคา้กลุ่มอาหารสด สงูขึน้
รอ้ยละ 6.35 ตามการสงูขึน้ของผกัและผลไม ้ขา้วสาร และเนื้อสุกร ปจัจยัลบ กลุ่มพลงังานที่
หดตวั โดยลดลงร้อยละ -3.86 ตามราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศ เงนิเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวม
สนิค้ากลุ่มอาหารสดและพลงังาน) ขยายตัวร้อยละ 0.48 (YoY) เงนิเฟ้อครึ่งปีแรกของปี 62 
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 61 (AoA)สงูขึน้รอ้ยละ 0.92 โดยมสีนิคา้กลุ่มพลงังาน เป็นปจัจยับวก
ทีส่ าคญั โดยภาคเหนือดชันีราคาผูบ้รโิภคขยายตวัสงูสุดที ่รอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า

การค้าชายแดน
ครึ่งปีแรกของปี 62 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

มีมูลค่าการค้ารวม 553,422.58 ลบ. ลดลง ร้อยละ 0.04(YoY) ส่งออกมูลค่า 
312,223.55 ลบ. ลดลง ร้อยละ 3.96(YoY) และการน าเข้ามูลค่า 241,199.03 ลบ. 
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.55(YoY) การค้าด้านมาเลเซียสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 49.08 ของมูลค่าการคา้ชายแดนรวม รองลงมา ไดแ้ก่ เมียนมา สปป.ลาว และ
กมัพชูา คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.47, 17.96 และ 14.50 ตามล าดบั 

CPI 
(ม.ิย.62)

% Change 
%YOY%

Inflation 
คาดการณ์ (F)+0.87 0.7-1.3

การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

0.553 ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.2410.312

การจดทะเบยีนธุรกจิ
ครึง่ปีแรกของปี 62 (ม.ค.-ม.ิย.62) จ านวนธุรกจิจดัตัง้ใหม่มจี านวน 38,221 ราย โดยพจิารณา

ตามระดบัทุนจดทะเบียน พบว่าช่วงทุนที่ธุรกิจจดัตัง้ใหม่มากที่คือ ระดบัทุน 1 - 4.9 ล้านบาท 
จ านวน 30,197 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ จ านวน 9,802 ราย คดิเป็นร้อยละ 32  ภูมิภาค จ านวน 
20,395 ราย คดิเป็นร้อยละ 68 ซึ่งจ านวนการจดจดัตัง้ธุรกจิใหม่เรยีงจากมากไปน้อยแยกตามภาค 
ไดแ้ก่ ภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามล าดับ 
ซึง่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์เป็นธรุกจิเดน่ในภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ธุรกิจก่อสรา้ง
เดน่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และการผลติสิง่ของดา้นสขุอนามยัเป็นธุรกจิเดน่ในภาคใต ้

ตวัเลขทางเศรษฐกจิของไทยช่วงครึง่ปีแรก
สง่สญัญาณทีอ่่อนแรงลง สะทอ้นว่าเศรษฐกจิไทย
มแีนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าทีต่ัง้เป้าหมายไว ้
ซึง่เป็นผลมาจากหลายปจัจยั ทัง้เรื่องสงคราม
การคา้ที่สรา้งแรงกดดนัระหว่างสหรฐัอเมรกิา
และจีน การออกจากสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจักร (Brexit) เศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั ค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า ปจัจยัดงักล่าว
สรา้งแรงกดดนัทีส่ง่ผลใหภ้าพรวมเศรษฐกจิ
ไทยชะลอตวั

การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ
มากกว่าการสง่ออกน่าจะเป็นค าตอบใหไ้ทย
ขา้มผ่านช่วงเวลายากล าบาก ซึ่งต้องดูกนั
ต่อไปว่า มาตรการต่าง ๆ ที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ เช่น โครงการบัตร
สวสัดิการแห่งรฐั และโครงการชิมช้อปใช ้ 
หรือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมือง
หลกัและเมอืงรองต่าง ๆ ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร

-Market Focus -

ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

Highlight

102.94

GDP
สศช. แถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2 ปี 2562 ชะลอตัวลงต ่าสุด     

ในรอบ 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ส่งผลให้ครึ่งปีแรก GDP ไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 
จากเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า สง่ผลต่อการสง่ออกและท่องเทีย่ว
ใหช้ะลอลงในขณะทีก่ารใชจ้่ายครวัเรอืนยงัสามารถเป็นแรงหนุนต่อเศรษฐกิจไดแ้มว้่า
จะชะลอตวัลง

ภาพรวมเศรษฐกจิการค้าที่ส าคัญของไทยในช่วง คร่ึงปีแรก 2562
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บทสรปุผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคเหนือ:ครึ่งปีแรก 2562

สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค  : ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการบริโภค ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุน

การออกตรวจสอบก ากบัและคุ้มครองผู้บริโภค  สพจ. ภาคเหนือออกตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า สนิคา้
อุปโภคบรโิภคปรบัขึน้ลงเลก็น้อย สว่นราคาสนิคา้พชืผกัและผลไมร้าคาปรบัขึน้ลงตามฤดูกาล การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง 
ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั การลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย โดยไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นค้า และท าการติดตัง้เครื่อง 
EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 7,500 รา้น และ Application ประมาณ 15,200 รา้นคา้ รวมประมาณ 22,700 รา้นคา้ ท าใหม้รีา้นคา้กระจายให้
ทัว่ถงึ และไดจ้ดังานแสดงสนิคา้ เชื่อมโยง จบัคู่เจรจาธุรกจิ และอบรมพฒันาผูป้ระกอบการ โดยสามารถพฒันาผูป้ระกอบการ และสรา้ง
มลูค่าทางการคา้ได ้206.20 ลา้นบาท อาท ิจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มประเทศ/กลุ่มจงัหวดั GMS และ ASEAN+6 การจดังาน
ตลาดนดัชายแดน"ในภาคเหนือทีม่ศีกัยภาพดา้นการคา้ชายแดน จดักจิกรรมฝึกอบรมฯ เพื่อเสรมิสรา้งความรูด้า้นการตลาดสมยัใหม่ อาท ิ
การน าเสนอสนิคา้ การขายสนิคา้ออนไลน์ การสง่เสรมิการสรา้ง Brand เป็นตน้

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ผลติภณัฑภ์าค (GRP) ปี 2560 ภาคเหนือขยายตวัรอ้ยละ 3.8 ขยายตวัต่อเนื่องจากทีข่ยายตวัรอ้ยละ 1.3 ในปี 2559 เป็นผลมาจากการ
ผลติภาคเกษตรขยายตวัรอ้ยละ 10.1 ปรบัตวัดขีึน้จากทีล่ดลงรอ้ยละ 7.2 ในปีก่อนหน้า จากการขยายตวัจากการเพิม่ผลผลติขา้วและออ้ย
โรงงาน แต่มกีารชะลอตวัในหมวดคอมพวิเตอรแ์ละอเิลก็ทรอนิกสส์่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมขยายตวัเพยีง 0.9 จากปีก่อนหน้าทีข่ยายตวั
รอ้ยละ 7.3 โดยมโีครงสรา้งการผลติทีส่ าคญัอยู่ในภาคเกษตรกรรม สดัส่วน รอ้ยละ 24.8 ภาคอุตสาหกรรม รอ้ยละ 14.7 และภาคคา้ปลกี
คา้สง่ รอ้ยละ 13.7 ผลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวัสงูสดุทีจ่งัหวดัล าพนูและเชยีงใหม่ ต ่าสดุทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนและแพร่

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) 
เดือน มิ.ย. 62 เทียบกับเดือน มิ.ย. 61
สงูขึน้รอ้ยละ 1.10 (YoY) 

ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น  ดัชนี
เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 ตามการใช้จ่ายเพื่อซื้อ
สินค้าใช้ในชีวิตประจ าวันที่ขยายตัวใน
เกอืบทุกหมวดสนิคา้ โดยมปีจัจยัสนบัสนุน
จากบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ปจัจยัลบจากการ
ใช้จ่ายซื้อสนิค้าคงทนหดตัวเล็กน้อยตาม
ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท์ีล่ดลง

ค่าใช้จ่ายภาครฐั ลดลงรอ้ยละ 10.0 
จากรายจ่ายประจ าทีล่ดลงร้อยละ 21.9 อตัรา
การเบกิจ่ายของรายจ่ายรวมสะสมไม่รวมงบ
กลาง (ต.ค.61 –ม.ิย. 62) อยู่ที่ร้อยละ 71.1 
ต ่ากว่าเป้าหมาย 

การลงทุนภาคเอกชน ครึ่งปีแรก
ของปี 62  มกีารจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 3,815 
ราย  ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 7,525 ลา้นบาท 
ซึ่ ง ธุ ร กิ จ จ ดท ะ เบี ย นตั ้ง ใ ห ม่ สู ง สุ ด คื อ 
อสงัหารมิทรพัย ์

ด้านการท่องเท่ียว
ระหว่างไทย- สปป.ลาว มกีารส่งออกทีด่่านเชยีงแสนและเชยีงของดา้นจงัหวดัเชยีงราย 

สดัส่วนร้อยละ 8.61 ของมูลค่าการส่งออกรวม มูลค่า 5,125.74  ลบ. ปรบัตวัลดลงร้อยละ 41.18 
และการน าเข้าที่ด่านทุ่งช้าง จ. น่าน สดัส่วนประมาณร้อยละ 21.72 ของการน าเข้ารวม มูลค่า 
11,047.29 ลบ. ลดลง ร้อยละ 7.58 ไทย-เมียนมา  แม่สอดเป็นด่านหลกัในการคา้กบัเมยีนมาร์
โดยมมีลูค่าการคา้รวม 41,323.01 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 40.43 ของการคา้ระหว่างกนั โดยการส่งออก 
มีมูลค่า 36,925.41 ลบ. ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.07 โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลง คือ น ้ามัน
ส าเร็จรูปอื่น ๆ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ น ้ามันดีเซล 
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และด่านแม่สายด้านจงัหวดัเชียงราย มีการส่งออกประมาณร้อยละ 
10.99 ของมลูค่าการสง่ออกรวม โดยมมีลูค่าสง่ออก 5,996.11 ลบ. ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.29

การค้าชายแดน

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ  เศรษฐกิจชะลอตวัลงต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ปัจจยับวกคือ การบริโภคภาคเอกชนจากการใช้
จ่ายซ้ือสินค้าในชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ีปัจจยัลบด้าน การท่องเท่ียวชะลอตวัลง และการเกษตร การลงทุนภาครฐัหดตวั

ขยายตวัในอตัราทีล่ดลง โดยมผีล
มาจาก ปญัหาฝุน่ละออก pm2.5 ในช่วงตน้
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วจนีและ
ไทยทีช่ะลอตวัลง สว่นชาตอิืน่ขยายตวั เช่น  
สหรฐัอเมรกิา เอเชยีอื่นๆ และยุโรป ท าให้
จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายไดจ้ากการเยีย่ม
เยอืน ในไตรมาสที2่ ขยายตวัรอ้ยละ 1 และ 
1.9 ตามล าดบั 

ร าย ได้ เ กษต รกร  ไ ต รม าส  1 
ขยายตวัร้อยละ 3.8 ในขณะที่ในไตรมาส
2 หดตัวร้อยละ -24.8 โดยมีผลจากด้าน
ผลผลิตที่หดตัวตามผลผลิตอ้อยโรงงาน  
ที่ลดลงมากเพราะได้เร่งเกบ็เกี่ยวในช่วง
ก่อนหน้า ขณะทีผ่ลผลติขา้วลดลงจากการ
ปลูกพืชอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์
ส่วนทางด้านราคาขยายตัวร้อยละ 3.1 
เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เพิ่มขึ้น
ตามความตอ้งการของโรงงานอาหารสตัว์
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บทสรปุผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ:ครึง่ปีแรก 2562

สถานการณ์เศรษฐกิจในภมิูภาค  : ข้อมลูพื้นฐาน

ด้านการบริโภค ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุน

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ผลติภณัฑภ์าค (GRP) ปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขยายตวัรอ้ยละ 2.5 เทยีบกบัทีข่ยายตวัรอ้ยละ 3.ในปี 59 เป็นผลจาก การผลติ
ภาคนอกเกษตรขยายตวัรอ้ยละ 3.7 ปรบัตวัดขีึน้จากทีข่ยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในปีก่อนหน้า ส่วนภาคเกษตรลดลงรอ้ยละ 2.3 เทยีบกบัการ
ขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ในปีก่อนหน้า โดยมโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม สดัส่วนรอ้ยละ 19.6 สาขาอุตสาหกรรม สดัส่วนรอ้ยละ 
18.7  สาขาการศกึษา สดัส่วนรอ้ยละ 14.1 สาขาค้าส่งและคา้ปลกี สดัส่วนรอ้ยละ 13.4  จงัหวดัทีม่มีูลค่าผลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP 
per Capita 2017) สงูสดุที ่ขอนแก่น นครราชสมีา และต ่าสดุซึง่เป็น 3 อนัดบัสดุทา้ยของประเทศที ่หนองบวัล าภู ยโสธร และ กาฬสนิธุ์

ด้านการท่องเท่ียว การค้าชายแดน

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เศรษฐกิจขยายตวัเลก็น้อย โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ การบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนภาคเอกชน การท่องเท่ียว ในขณะท่ี การเกษตร การลงทุนภาครฐั หดตวั

ระหว่างไทย- สปป.ลาว ด่านหนองคายเป็นด่านหลกัในการคา้กบัสปป.ลาว ประมาณ
ร้อยละ 30.88 ของมูลค่าการค้ารวม รองลงมาคอื มุกดาหาร ช่องเม็ก และนครพนม โดยด่าน
หนองคาย มลูคา่การส่งออกครึง่ปีแรก 26,382.01 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 1.32 และด่านมุกดาหาร 
มูลค่าการส่งออก 11,501.88 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 7.86 โดยสนิคา้ที่มกีารส่งออกลดลง 
อาท ิน ้ามนัดเีซล รถยนต์ และส่วนประกอบ และสนิคา้อุตสาหกรรมอื่น ๆ การน าเขา้ปรบัตวัลดลง 
โดยสนิคา้หลกั ทีม่กีารน าเขา้ลดลง คอืทองแดง และเครื่องรบัส่งสญัญาณการตดิตัง้โทรศพัท์ และ
ไทย-กมัพูชา มีการค้าระหว่างกนัเพยีงเล็กน้อย ในด่านช่องจอม ช่องสะง า และช่องเม็ก ด้าน
จงัหวดัสุรนิทร ์ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี โดยการส่งออกเพิม่ขึน้ทีช่่องจอม และช่องสะง า รอ้ยละ 
101.45 และ 11.32 ตามล าดบั และลดลงทีช่่องเมก็ รอ้ยละ 97.14

การใ ช้ จ่ ายภาครัฐ  หดตัวจาก
รายจ่ายประจ า ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัว 
จากหมวดทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

การลงทุนภาคเอกชน มีการจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 3,955 ราย  ทุนจด
ทะเบียน ประมาณ 6,887 ล้านบาท ธุรกิจจด
ทะเบียนตัง้ใหม่สูงสุดคือ ก่อสร้าง โดยการ
ลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว ทัง้การลงทุนใน
เครือ่งจกัรอุปกรณ์และการลงทุนก่อสรา้ง

รายได้เกษตรกรในไตรมาส 2 
ปรบัตวัลดลง ร้อยละ 19 ตามผลผลิตอ้อย
โรงงานทีไ่ดม้กีารเร่งน าออ้ยเขา้หบีในช่วงตน้
ฤดูกาลหีบอ้อย และผลผลิตข้าวนาปรังที่
ไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ ดา้นราคา สนิคา้
เกษตรหดตวัเลก็น้อย จากราคาออ้ยโรงงาน
และมนัส าปะหลงั ตามการชะลอค าสัง่ซื้อของ
คูค่า้ ในต่างประเทศ

ภาคบริการด้านการท่อง เที่ยว 
ขยายตวั ทัง้บรกิารหมวดอาหารและ ที่พกั
แรม จากการท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาติ
และการจัดกิจกรรมในบางจังหวัด โดย
จ านวนผู้เยี่ยมเยอืน ไตรมาส 1 ขยายตวั
รอ้ยละ 3.5 และไตรมาส 2 ขยายตวัรอ้ยละ 
3.3 และรายได้จากการเยีย่มเยอืน ในไตร
มาสที่ 1 ขยายตัวร้อยละ 6.8 และ 6.1  
ตามล าดบั

การออกตรวจสอบก ากบัและคุ้มครองผูบ้ริโภค  สพจ. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออกตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน 
พบว่า สนิคา้อุปโภคบรโิภคปรบัขึน้ลงเลก็น้อย สว่นราคาสนิคา้พชืผกัและผลไมร้าคาปรบัขึน้ลงตามฤดูกาล ยกเวน้ราคาขา้วเหนียวในพืน้ที่
ปรบัตวัสงูขึน้ค่อนขา้งมากเนื่องจากมกีารลดพืน้ทีเ่พาะปลูกและผลผลติเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิการส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้า
ส่ง รา้นค้าธงฟ้าประชารฐั การลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย โดยไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ และท าการตดิตัง้เครื่อง 
EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 14,000 รา้น และApplication ประมาณ 20,000 รา้นคา้ รวมประมาณ 34,000 รา้นคา้ ท าใหม้รีา้นคา้กระจายให้
ทัว่ถงึ และไดจ้ดังานแสดงสนิคา้ เชื่อมโยง จบัคู่เจรจาธุรกจิ และอบรมพฒันาผูป้ระกอบการ โดยสามารถพฒันาผูป้ระกอบการ กว่า 1,000 
ราย และสรา้งมลูค่าทางการคา้กว่า 55 ลา้นบาท อาท ิโครงการยกระดบัและพฒันาผา้ทอมอืภาคอสีาน การอบรมพฒันาผูป้ระกอบการใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้น E-commerce GI การพฒันาผลติภณัฑต่์าง ๆ เป็นตน้ 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ
ทัว่ไป) เดอืน ม.ิย. 62 เทยีบกบัเดอืน มิ.ย. 
61 สงูขึน้รอ้ยละ 0.68 (YoY)

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวั
ต่ อ เ นื่ อ ง  ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย สิ น ค้ า ใ น
ชวีติประจ าวนัที่ไดร้บัผลบวกจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิโครงการบตัรสวสัดกิารแห่ง
รฐั สะทอ้นจากภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่
ในไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 11.6 ขณะที่
การใชจ้่ายสนิคา้คงทนหมวดยานยนตห์ดตวั
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บทสรปุผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคกลางและตะวนัออก:ครึ่งปีแรก 2562

สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค  : ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการบริโภค ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุน

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ผลติภณัฑภ์าค (GRP) ปี 2560 ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โดยมโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคอุตสาหกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 54 รองลงมา
เป็นภาคการคา้สง่คา้ปลกี รอ้ยละ 10.6 เกษตรกรรม รอ้ยละ 6 ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั โดยเป็นพืน้ทีฐ่านเศรษฐกจิหลกั เป็น
ทีต่ัง้ของท่าเรอืน ้าลกึและท่าอากาศยานนานาชาต ิรวมทัง้เป็นพืน้ทีแ่นวระเบยีงเศรษฐกจิ ทีเ่ชื่อมโยง เมยีนมา ไทย กมัพูชา และเวยีดนาม 
โดยมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ จงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2017) สงูสดุที ่ระยอง และชลบุร ี
และต ่าสดุที ่สระแกว้และชยันาท

ค่าใช้จ่ายภาครฐัรวมลดลง ทัง้จาก
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจ า

การลงทุนภาคเอกชน ครึ่งปีแรกมี
การจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 14,339 ราย  ทุน
จดทะเบียน ประมาณ 34,117ล้านบาท ซึ่ง
ธุ รกิจจดทะเบียนตั ้งใหม่สูงสุดคือ ภาค
อสงัหาริมทรัพย์  โดยการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว สะท้อนจากการจดทะเบียนรถ
ปิกอัพแ รถบรรทุก และการลงทุนก่อสร้าง
เพิม่ขึน้

รายได้ เกษตรกรในไตรมาส 2 
ขยายตวัในภาคตะวนัออก โดยขยายตวัรอ้ยละ
28.9 ในขณะทีใ่นไตรมาสแรกหดตวัไปรอ้ยละ 
14.5 เน่ืองจากเป็นช่วงที่ผลไมภ้าคตะวนัออก
ออกสู่ตลาดมาก แต่ ในภาคกลางรายได้
เกษตรกรในไตรมาส 2 หดตวัลง ร้อยละ 2.3 
ในขณะที่ไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 12.4 
โดยเป็นผลมาจาก พชืส าคญัทีม่ผีลผลติลดลง 
โดยเฉพาะ ขา้วนาปี ขา้วนาปรงั อ้อยโรงงาน
และสปัปะรดโรงงาน

ด้านการท่องเท่ียว
ระหวา่งไทย-กมัพชูา ด่านอรญัประเทศ มมีูลค่าการคา้รวม 50,413.06 ลา้นบาท คดิเป็น

ร้อยละ 62.84 รองลงมาได้แก่ ด่านศุลกากครลองใหญ่ ด่านศุลกากรจนัทบุร ีโดยที่ด่านอญั
ประเทศ และด่านจนัทบุรมีกีารส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25..93 และ 37.03 ตามล าดบั ส่วนด่านคลอง
การส่งออกลดลงรอ้ยละ 3.02 สนิคา้ทีม่กีารส่งออกสงูขึน้ อาท ิเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ รถยนต ์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และไทย-เมียนมา มกีารน าเขา้ก๊าซธรรมชาตบิรเิวณด่านสงัขละบุร ีถงึ
รอ้ยละ 83.04 หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.75 แต่เป็นดา้นทีม่กีารส่งออกน้อย ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของการ
สง่ออกรวม

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวนัออก  เศรษฐกิจขยายตวัเลก็น้อย โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ การบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน ในขณะท่ี การลงทุนภาครฐั หดตวัทัง้จากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจ า

การท่องเที่ยวหดตวัเล็กน้อยจาก
การลดลงของนกัท่องเทีย่วจนี เมื่อเทียบกบั
การขยายตัวของช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าโดยเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนและจาก
การเปลี่ยนจุดหมายไปยงัประเทศอื่นที่มี
คา่ใชจ้่ายต่ากวา่

การค้าชายแดน

การออกตรวจสอบก ากบัและคุ้มครองผูบ้ริโภค  สพจ. ภาคกลางและภาคตะวนัออกตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน
พบว่า สนิคา้อุปโภคบรโิภคปรบัขึน้ลงเลก็น้อยตามฤดูกาล การส่งเสริมตลาดและร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั การลด
ค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย โดยไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ และท าการตดิตัง้เครื่อง EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 7,000
รา้น และApplication ประมาณ 17,700 รา้นค้า รวมประมาณ 24,700 รา้นคา้ ท าให้มรีา้นคา้กระจายใหท้ัว่ถงึ และไดจ้ดังานแสดงสนิค้า 
เชื่อมโยง จบัคู่เจรจาธุรกจิ และอบรมพฒันาผูป้ระกอบการ โดยสามารถพฒันาผูป้ระกอบการ กว่า 500 ราย และสรา้งมลูค่าทางการคา้กว่า
665 ลา้นบาท อาท ิโครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่ว โครงการส่งเสรมิศกัยภาพเมอืงนวตักรรมอาหาร  การจัดกจิกรรม
ยกระดบัผลติภณัฑป์ากน ้าสูต่ลาดโลก การกจิกรรมเชื่อมโยงตลาด ศกึษาดงูาน และเจรจาธุรกจิการคา้ในจงัหวดั/ภูมภิาคอืน่ภายในประเทศ
เป็นตน้

ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ
ทัว่ไป) เดือน มิ.ย. 62 เทียบกับเดือน 
ม.ิย. 61 สงูขึน้รอ้ยละ 0.5 (YoY)

ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น 
ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสนิค้า
ทัว่ไปสะทอ้นจากภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคา
คงที ่ในไตรมาส 2 ขยายตวั รวมถงึสนิคา้
คงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวในภาค
กลาง และภาคตะวนัออก 
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บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคใต้:ครึ่งปีแรก 2562

สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาค  : ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการบริโภค ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรด้านการค้าการลงทุน

การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์

ผลติภณัฑภ์าค (GRP) ปี 2560 ภาคใต้ ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 เทยีบกบัทีข่ยายตวัรอ้ยละ 4.4 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจาก การผลติภาคนอกเกษตร
ขยายตวัรอ้ยละ 2.2 ชะลอลงจากทีข่ยายตวัรอ้ยละ 5.1 ส่วนการผลติภาคเกษตรลดลงรอ้ยละ 3.8 จากการขยายตวัรอ้ยละ 1.9 ในปีก่อนหน้าโดยมี
โครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 22.1 ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร รอ้ยละ 14.2 สาขาอุตสาหกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 11.7  
สาขาคา้สง่และคา้ปลกี สดัสว่นรอ้ยละ 11.7  จงัหวดัทีม่มีูลค่าผลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2017) สงูสุดที ่ภูเกต็ และพงังา ต ่าสุดที่
จงัหวดันราธวิาส และพทัลุง 

ค่าใช้จ่ายภาครฐัรวมลดลงร้อยละ
8.6 จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้รายจ่าย
ประจ า และรายจ่ายลงทุน

การลงทุนภาคเอกชน มีการจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 3,777 ราย  ทุนจด
ทะเบยีน ประมาณ 9,050 ลา้นบาท ธุรกจิจด
ทะเบยีนตัง้ใหม่สูงสุดคอื ก่อสร้าง และ การ
ผลิตสิ่งของด้านสุขอนามัย โดยการลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัว  ทั ้งการลงทุนใน
เครือ่งจกัรอุปกรณ์และการลงทุนก่อสรา้ง

รายได้ เกษตรกรในไตรมาส 2 
ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 จากระยะเดยีวกนั
ปีก่อนจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา ด้าน
ผลผลติสนิคา้เกษตรขยายตวัรอ้ยละ 15.9 ตาม
ผลผลิตปาล์มน ้ามนัและยางพาราที่ขยายตัว 
ด้านราคาหดตวัร้อยละ 1.1 แต่ดกีว่าไตรมาส
ก่อนหน้า จากราคายางพาราที่ปรบัตวัสูงขึ้น 
ในขณะที่ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงจาก
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก และสต็อกปาล์ม
น ้ามนัอยูใ่นระดบัสงู 

ด้านการท่องเท่ียว

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตวัเลก็น้อย โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
การท่องเท่ียว การเกษตร ในขณะท่ี การลงทุนภาครฐั หดตวัทัง้จากรายจ่ายลงทนุและรายจา่ยประจ า

การออกตรวจสอบก ากบัและคุ้มครองผู้บริโภค  สพจ. ภาคใต้ตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า สนิคา้อุปโภค
บรโิภคปรบัขึน้ลงเลก็น้อยตามฤดกูาล และไดอ้อกตรวจตดิตามสตอ็กปาลม์น ้ามนัและสถานการณ์การคา้ในพืน้ที ่การส่งเสริมตลาดและ
รา้นค้าปลีกค้าส่ง รา้นค้าธงฟ้าประชารฐั การลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย โดยไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ และท า
การตดิตัง้เครื่อง EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 3,700 รา้น และApplication ประมาณ 15,000 รา้นคา้ รวมประมาณ 18,700 รา้นคา้ ท าใหม้ี
ร้านค้ากระจายให้ทัว่ถึง และได้จดังานแสดงสนิค้า เชื่อมโยง จบัคู่เจรจาธุรกิจ และอบรมพฒันาผู้ประกอบการ โดยสามา รถพฒันา
ผูป้ระกอบการ กว่า 500 ราย และสรา้งมลูค่าทางการคา้กว่า 261.73 ลา้นบาท อาท ิการจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ของผู้ประกอบการ  
OTOP SMEs  วสิาหกจิชุมชน และผูผ้ลติชุมชน กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั งานตลาดการคา้ชายแดนจงัหวดันราธวิาส เป็นตน้

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย  การค้าชายแดนครึ่งปีแรกด้านมาเลเซียมีมูลค่าการค้ารวม

271,602.50 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนที่มีมูลค่า 278,360.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.43(YoY) 
แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 129,186.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.99(YoY) และการน าเข้ามูลค่า
142,416.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.90(YoY) โดยด่านสะเดา และปาดงัเบซาร์ ซึง่เป็นด่านหลกัใน
การคา้ หรอืประมาณรอ้ยละ 97.4 ของมลูคา่การคา้รวม การสง่ออก ทีด่่านสะเดา ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
10.10 ในขณะที่ด่านปาดงัเบซาร์ การส่งออกลดลงร้อยละ 12.67 โดยสนิคา้ที่มีการส่งออกสูงขึ้น 
คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ และสนิคา้ทีม่กีารส่งออกลดลง คอื  ยางพารา และผลติภณัฑ์
และไทย-เมียนมา มกีารคา้ระหวา่งกนัในด่านระนองประมาณรอ้ยละ 16.7  ของมูลค่าการส่งออกรวม 
การสง่ออกปรบัตวัสงูขึน้ รอ้ยละ 6.46 และมลูคา่การน าเขา้ลดลงรอ้ยละ 4.42

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) 
เดือน มิ.ย. 62 เทียบกับเดือน มิ.ย. 61 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.32 (YoY) 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว
จากระยะเดยีวกนัปีก่อนรอ้ยละ 1.6 ตามการ
ใช้จ่ายในหมวดบริการด้านการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวด ีอย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายสนิค้าในชีวิตประจ าวันหด
ตัวเล็กน้อย และการใช้จ่ายสินค้าคงทน
หมวดยานยนต์หดตัวตามยอดจดทะเบียน
จกัรยานยนตท์ีล่ดลง

ขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยมี
ผลมาจาก การลดลงของนักท่องเทีย่วจนีที่
ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจนี
ชะลอตวั ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย
ขยายตัวเล็กน้อย นักท่องเที่ยวชาวไทย
ขยายตัว ท าให้จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและ
รายได้จากการเยี่ยมเยือน ในไตรมาสที่2 
ขยายตวัรอ้ยละ 1.6 และ 4 ตามล าดบั 
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■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ -0.13
ตามการลดลงของราคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกประเภท (ยกเวน้
ก๊าซยานพาหนะ (LPG) ราคาสงูขึน้เลก็น้อย) โดยลดลงรอ้ยละ -1.89 
หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ ลดลง -0.03 ขณะทีห่มวดการตรวจ
รกัษาและบรกิารสว่นบุคคล สงูขึน้รอ้ยละ 0.77 (แชมพ ูโฟมลา้งหน้า 
ผา้อนามยั) หมวดเคหสถานสงูขึน้ตามการสงูขึน้ของคา่เชา่บา้น

-0.03

1. เดือนกรกฎาคม 2562 (MoM) ลดลง -0.19
2. เดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สงูข้ึน                              0.52
3. เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562                  สงูขึ้น                              0.87
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนสิงหาคม 2562 เทยีบกบัเดือน
เดยีวกนัปีกอ่น สงูขึ้นร้อยละ 0.52 (YoY) ชะลอตวัจากรอ้ยละ 0.98 ในเดอืนก่อนหน้า
โดยสนิคา้กลุ่มอาหารสดยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสงูขึน้ โดยสงูขึน้
ในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ 5.15 โดยเฉพาะขา้วสารเจา้ ขา้วสารเหนียว เนื้อสุกร ไข ่
ผกัและผลไม้ ขณะทีก่ลุ่มพลงังานยงัคงหดตวัอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงรอ้ยละ 
-5.16 ตามราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก สว่นเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (ไม่รวมสนิคา้กลุ่ม
อาหารสดและพลงังาน) ขยายตวัรอ้ยละ 0.49 (YoY) เงนิเฟ้อเฉลี่ย 8 เดอืน
(ม.ค.-ส.ค.) ปี2562 เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2561 สงูขึน้รอ้ยละ 0.87

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562) เงนิเฟ้อ
จะเคลื่อนไหวอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.7 – 1.3 (YoY) (คา่กลาง 1.0)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากบั 102.80 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง           ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนสิงหาคม 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

0.06

ร้อยละ (MoM)
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ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.19 (MoM)
(กรกฎาคม 2562 สงูขึน้ร้อยละ 0.06) โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.30
ตามการลดลงของผกัและผลไม ้โดยเฉพาะผกัสด อาท ิกะหล ่าปล ีแตงกวา
ผลไม้สดลดลงรอ้ยละ -0.72 เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดมาก เนื้อสตัว์
เป็ดไกล่ะสตัวน์ ้า ลดลง -0.50 เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดมากและเกดิโรค
ระบาดในสุกร ขณะทีข่า้ว แป้ง และผลติภณัฑจ์ากแป้งสงูขึน้ โดยเฉพาะ
ขา้วเหนียวทีค่วามตอ้งการมอียา่งต่อเนื่อง แต่ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย

-0.69

-0.01

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2562

เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.52  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.63
ตามการสงูขึน้ของผกัและผลไม ้โดยเฉพาะผลไมส้ด สงูขึน้รอ้ยละ 8.69
(ฝรัง่ มะม่วง สบัปะรด) ผกัสดสงูขึน้ 4.99 (มะนาว พรกิสด มะละกอดบิ)
เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย หมวดขา้ว แป้ง และผลติภณัฑจ์ากแป้ง
สงูขึน้รอ้ยละ 7.06 โดยเฉพาะขา้วสารเหนียวและขา้วสารเจา้ เนื่องจาก
ปรมิาณผลผลติมน้ีอย ขณะทีค่วามตอ้งการมอีย่างต่อเนื่อง ส่วนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ ลดลงรอ้ยละ -8.15 และหมวดเครือ่งนัง่หม่ลดลงรอ้ยละ -0.09

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ -0.67
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกประเภท ยกเวน้ NGV และ LPG
ส่งผลใหห้มวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -2.22 
หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ ลดลงรอ้ยละ -0.09 ขณะทีค่่าโดยสาร
สาธารณะ สงูขึน้รอ้ยละ 6.19 หมวดเคหสถาน (ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.30 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.79

เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.87 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.48
จากการสงูขึน้ของทกุหมวดสนิคา้ โดยขา้ว แป้ง และผลติภณัฑจ์ากแป้ง
สูงขึ้นร้อยละ 4.61 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า และข้าวสารเหนียว 
เนื้อสตัว์ เป็ดไก่ และสตัว์น ้า สูงขึน้รอ้ยละ 4.07 โดยเฉพาะเนื้อสุกร 
ราคายงัคงสงูขึน้ต่อเนื่อง ไข่และผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.21 ผกัและ
ผลไม ้(พรกิสด มะนาว มะเขอื) สงูขึน้รอ้ยละ 5.61  

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.04
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ และการสือ่สาร สง่ผลใหห้มวด
พาหนะการขนสง่ และการสื่อสาร ลดลงรอ้ยละ -0.72 ขณะทีค่่าโดยสาร
สาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 หมวดเคหสถานและหมวดการ
บนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ สงูขึน้ในอตัราเทา่กนัทีร่อ้ยละ 0.47

-0.19
-0.30

-0.13

0.04
0.77

-0.58

-1.24

3

1
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เงนิเฟ้อเดอืนสงิหาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2561
ลดลงรอ้ยละ -0.03 (YoY) จากการลดลงจากปจัจยัหลกักลุ่มพลงังาน
ที่ยงัคงหดตวัอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มอาหารสดปรบัสูงขึ้น 
จากขา้วสารเหนียว เนื้อสด ผลไม ้และอาหารส าเรจ็รปู

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากบั
102.57 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.89

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.31
จากการลดลงของหมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
(ขา้วสารเหนียว) ทีค่วามต้องการมอีย่างต่อเนื่องขณะที่ผลผลิต
ออกสูต่ลาดน้อย และการลดลงของเนื้อสตัว ์เป็ดไก ่สตัวน์ ้า ผกัสด

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2562
เม่ือเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.03 ตามการ
ลดลงของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ  ขณะทีข่า้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า หมวดผกัสดและผลไมส้งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึน้
ร้อยละ 0.61 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์    
จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีห่มวดพาหนะ
การขนสง่และการสือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกี

เงนิเฟ้อเดือนสงิหาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2561 
สูงขึ้นร้อยละ 0.89 (YoY) ส าหรบัปจัจยับวกยงัคงเป็นการสูงขึ้น
อยา่งต่อเนื่องของหมวดอาหารสด อาท ิขา้วสารเหนียว สกุร ผกัและ
ผลไม ้สว่นปจัจยัลบมาจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ
103.32 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.17 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2562
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.15 จากการ
สูงขึ้นของหมวดขา้ว โดยเฉพาะขา้วสารเหนียว ไข่และผลิตภณัฑ์นม 
ขณะทีผ่กัผลไม ้เนื้อสตัว ์น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2562
เม่ือเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 0.89 ตามการ
สงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก ่
และสตัวน์ ้า หมวดไขแ่ละผลติภณัฑน์ม ผกัและผลไม ้ขณะทีห่มวด
พาหนะการขนสง่และการสือ่สารลดลง จากน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือนของปี
2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.92
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว์
เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนสงิหาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2561 
ลดลงรอ้ยละ -0.16 (YoY) ปจัจยัลบมาจากกลุ่มพลงังาน จากการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะทีข่า้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง
เนื้อสตัว ์ผกัและผลไมส้งูขึน้

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2562 
เท่ากบั 102.26 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.65 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.38
จากการลดลงของหมวดเนื้อสตัว์ ผกัผลไม้ ผลไม้สด(เงาะ
ทุเรยีน มงัคุด) เนื่องจากเป็นฤดูกาลผลผลติออกสู่ตลาดมาก 
และการลดลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกี

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.16
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ขณะทีห่มวดขา้ว แป้ง และผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัวส์งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.42 จากการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง ผกัผลไม้ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ขณะที่ราคา
น ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกี (ยกเวน้ NGV, LPG) ลดลง

เงนิเฟ้อเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2561
สูงขึ้นร้อยละ 0.76 (YoY) โดยปจัจัยหลักยังคงมาจากอาหารสด 
โดยเฉพาะขา้วสารเหนียวทีป่รบัตวัสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง รวมถงึผกั ผลไม ้
เนื้อสตัว์ และค่าไฟฟ้า ส่วนปจัจยัลบมาจากกลุ่มน ้ามนัเชื้อเพลิง 
เครือ่งประกอบอาหาร สตัวน์ ้า และคา่ของใชส้ว่นบุคคล

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 
102.35 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.32

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2562
เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.03 โดยมี
ปจัจยับวกจากกลุ่มขา้ว ทีข่า้วเหนียวราคาสงูขึน้เนื่องจากผลผลติ
น้อยสาเหตุจากภยัแล้งปีก่อนหน้า และไข่ไก่ เนื่องจากเกษตรกร
ร่วมมอืกนัปรบัผลผลิตไข่ไก่ทัง้ระบบให้สมดุลกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภค ท าใหผ้ลผลติออกสูต่ลาดไม่มากนัก

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2562
เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 0.76ตามการสงูขึน้
ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผกัผลไม ้เนื้อสตัว ์คา่ไฟฟ้า คา่เชา่บา้น

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.82
จากการสงูขึน้ของอาหารสด เนื้อสตัว ์และเครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง



ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยมี
สาเหตุส าคญัมาจากอุทกภยัพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนในแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในขณะที่อุปสงค์ขา้วซึ่งเพิม่ขึน้จากความกงัวลปญัหา
ภยัแลง้ทีอ่าจท าใหเ้กดิภาวะขาดแคลนผลผลติขา้ว ผูป้ระกอบการผลิตขา้วถุง
ภายในประเทศจงึเร่งซื้อขา้วเกบ็ไวใ้นสต็อก และผูส้่งออกมคีวามต้องการขา้ว
เพือ่เร่งส่งมอบขา้วตามค าสัง่ซื้อขายล่วงหน้า 

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากมาตรการ
ของกระทรวงพลงังานทีเ่ร่งส่งเสรมิใหร้ถยนต์ใชน้ ้ามนัดเีซล B10และ B20 ท าให้
โรงสกดัเร่งรบัซื้อผลผลติปาล์มน ้ามนัเพิม่ขึ้น ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
คาดว่าปี 2562 ผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนกนัยายนจะมปีระมาณ 1.225 ลา้นตนั 
คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.221 ล้านตนั สูงขึ้นจากผลผลติปาล์มทะลาย 1.151 
ล้านตัน คิดเป็นน ้ ามนัปาล์มดิบ 0.207 ล้านตัน ของเดือนสิงหาคม คิดเป็น    
รอ้ยละ 6.43 และรอ้ยละ 6.76 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย 

โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ซึ่งสญัญาณ ตลาด
ล่วงหน้ายงัอยู่ในช่วงขาลง และนักลงทุนมคีวามกงัวล เนื่องจากสถานการณ์
ทางการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯ ราคาน่้ามนัปรบัตวัลดลง ค่าเงนิบาท ยงัคง
แขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั และจากการประกาศโครงการประกนัรายได้
อาจมกีารกดราคาจากผูร้บัซื้ออกีดว้ย 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาเขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากความต้องการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัว์ ขณะทีป่รมิาณผลผลติบางส่วน 
ยงัไม่สามารถเก็บเกี่ยวได ้จากสภาพอากาศที่มฝีนตกชุกในพื้นทีป่ลูกส าคญั โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก 
ปี 2562/63 ว่าม ี1,128.16 ลา้นตนั ลดลงจาก 1,132.18 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 0.35

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนตลุาคม 2562

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะปรบัตวัสูงขึน้  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการ
ประสบอุทกภยัในช่วงทีผ่่านมา เนื่องจาก เกดิปญัหาน ้าท่วมขงัในพืน้ทีน่า ท าใหร้ถ
เกีย่วขา้วไมส่ามารถลงพื้นทีน่าไดส้่งผลใหผ้ลผลติออกสู่ตลาดล่าชา้จากปกต ิ
ทีอ่อกสู่ตลาดช่วงเดอืนกลางตุลาคมอาจเลื่อนไปเป็นเดอืนพฤศจกิายนซึ่งจะ
ท าใหม้ผีลผลติออกสู่ตลาดน้อยและราคาคงปรบัตวัสงูขึน้ได้

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัราคาจะลดลงเลก็น้อย เนื่องจากปรมิาณ
ผลผลติมนัส าปะหลงัเริม่ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่คุณภาพมนัส าปะหลงั
ลดลงจากฝนตกชุกและโรคใบด่าง

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพารา จะปรบัลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก คาดการณ์
ปรมิาณผลผลติในเดอืนตุลาคมจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
สภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการกรีดยางพารา ประกอบกับสถานการณ์ 
เงนิบาทยงัคงแขง็ค่า และเศรษฐกจิโลกยงัคงชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ใหค้วามตอ้งการใชย้างพาราลดลง 

ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัสูงขึน้ เนื่องจากเนื่องจากนโยบายของรฐับาล 
ในการเร่งร ับซื้อน ้ ามนัปาล์มเพื่อน าไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ปรมิาณสตอ็กน ้ามนัปาลม์ลง และจะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหท้ศิทางราคาปาล์ม
น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยกฟผ. ไดเ้ตรยีมการรบัซื้อน ้ามนัปาล์มดบิ (ซพีโีอ) 
เพื่อน าไปผลติไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าบางปะกงเพิม่เติมโดยเฉพาะส่วนที่เหลอื 
133,750 ตนั จากทีร่บัซื้อไปแลว้เพยีง 66,250 ตนั เพือ่ใหค้รบ 200,000 ตนั 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์-คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ะทรงตวัเนื่องจากอยู่ใน
ช่วงเวลาเกบ็เกีย่ว จงึมผีลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวอ์อกสู่ตลาดมากขึน้ แต่จากสภาพ
อากาศที่ความชื้นสูง ส่งผลให้คุณภาพขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ลดลง ขณะทีค่วาม
ตอ้งการใชเ้พือ่ผลติอาหารสตัวย์งัคงมต่ีอเนื่อง 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกนัยายน 2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ย.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ส.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย. / ส.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,964 16,484 16,859 16,469 16,438 16,532 3.56
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.71 1.72 1.58 1.56 1.63 1.62 -5.26
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 38.63 38.21 38.05 37.91 37.48 37.91 -1.86
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.31 2.49 2.56 2.67 2.59 2.58 11.69
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.32 7.50 7.58 7.33 7.29 7.42 1.37

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก
เป็นช่วงปลายฤดกูารเกบ็เกีย่ว ทัง้นี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรเก็บเกีย่วมนั
ส าปะหลงัไม่ครบอายุ ท าใหเ้ชื้อแป้งในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า โดยส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร คาดการณ์ว่าในเดอืนกนัยายน 2562 จะมผีลผลติออกสู่ตลาด 
0.71 ลา้นตนั (รอ้ยละ 2.26 ของผลผลติทัง้หมด)
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แวดวงพาณิชย์

■ 17 กันยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่
ส ารวจติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด ภาวะราคามะม่วง
น ้าดอกไมส้ทีอง และผลไมเ้ศรษฐกจิ เพื่อสนบัสนุนดา้นการส่งออกต่อไป

■ 24 กนัยายน 2562 ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัชลบุร ีเขา้รว่มประชุม
หารอืขอ้ราชการกบันาย  Geoff Doidge เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐั
แอฟรกิาใต้ประจ าประเทศไทยและคณะ ฯ โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดั
ชลบุร ีเป็นประธาน

■ 14 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชยันาท เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขนัย าส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานส้มโอขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครัง้ที่ 36 ประจ าปี 
2562 ณ ศาลากลางจงัหวดัชยันาท

ภาคเหนือ

■ 6 กันยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจสอบ
สถานการณ์การคา้ขา้วสาร (ขา้วเหนียว) เพื่อตรวจสอบราคา ปรมิาณ และสตอ็ก
สนิคา้ของผูป้ระกอบการ จากแหล่งกระจายสนิคา้และรา้นค้าส่ง เพื่อน ามาเป็น
ฐานราคา ไม่ใหข้ึน้ราคาแพงเกนิสมควร ป้องกนัปญัหาสนิคา้ขาดแคลน

■ 25 กนัยายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงราย ร่วมหารอื
ขอ้ราชการกบันายฮชิาโอะ โฮรโิคช ิที่ปรกึษาด้านการเมอืง สถาน
เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ ประจ าประเทศไทย ณ ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย

ภาคกลาง

■ 20 กนัยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอ่างทอง ลงพื้นที่
รบัสมคัรรา้นคา้เพื่อพจิารณาคดัเลอืกใหเ้ป็นรา้น “ธงฟ้าต้นแบบ” 
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกจิทอ้งถิน่
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■ 16 กนัยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเลย ร่วมกบัศูนย์การค้า
บิก๊ซ ีจดังาน “Big C Food Fair 2019” ชอ้ป ชมิ ชลิ ร่วมใจช่วยเกษตรกร
ไทย ณ ศนูยก์ารคา้บิก๊ซ ีสาขาเลย โดยมปีลดัจงัหวดัเลย เป็นประธาน  

■ 21-22 กนัยายน 2562 พาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี จดัฝึกอบรม
เชงิปฏบิตัิการ “การพฒันาผ้าทออสีานสู่แฟชัน่สากล” ณ โรงแรม
โฆษะ จงัหวดัขอนแก่น

■ 15 กันยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เปิดงาน
“กจิกรรม Big C Food Fair 2019” โดยงานนี้จดัขึน้เพื่อสนับสนุนภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ่นและประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ด้านการเกษตร ณ ลาน
กจิกรรมบิก๊ซ ีกระบี ่

■ 10 กนัยายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภูเกต็ ร่วมจดักจิกรรม 
“งานแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจ าจงัหวดัที่มีเอกลักษณ์
และอตัลกัษณ์ของภาคใต้ (Southern Souvenir Contest 2019)
ณ ศนูยก์ารคา้ไลมไ์ลท์ อเวนิว

■ 24 กนัยายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครพนม เขา้ร่วมพธิรีบั
โล่และตรารบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารของศูนยร์าชการสะดวก (GECC)
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี
รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีนายเทวญั ลปิตพลัลภ เป็นประธาน

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 2 กนัยายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตราด ออกตรวจสอบ
การแสดงเครื่องหมาย QR Code โรงพยาบาลเอกชน เรื่องการแจง้ราคา 
การก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ าหน่ายยารักษาโรค 
เวชภณัฑ ์และบรกิารอื่นของสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

3/10/2562 สมัมนาหลกัสตูรนกัการคา้ออนไลน์รุน่ใหม่
(Young Digital Warrior) “สรา้งมลูค่า
ใหก้บัสนิคา้ชุมชนออนไลน์”

หอ้งซฟัฟลาย 2 โรงแรมโบนีโต้
ชโินส์ จงัหวดันครสวรรค์

อบรมสมัมนา สพจ.นครสวรรค์
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