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แนวทางการให้หรือรบัของขวญัของกระทรวงพาณิชย์

ความหมายของ
ของขวญัหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มกัจะมกีารใหห้รอืรบัของขวญัซึ่งเป็นธรรม
เนียมปฏบิตัมิาอยา่งยาวนาน แต่ในบางครัง้การใหห้รอืรบัของขวญันัน้
อาจมเีจตนาแอบแฝงน าทีไ่ปสูผ่ลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืการทุจรติ 

กระทรวงพาณิชย ์มกีารด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การบรหิารประเทศตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีที่มคีวาม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามนโยบาย “กระทรวงพาณิชย์จะต้อง
เป็นเขตปลอดคอร์ร ับชัน (MOC Zero Corruption)” และมีการ
ประกาศเจตจ านงสจุรติในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
โดยยดึหลกัการท างาน “เป็นธรรม โปรง่ใส ชดัเจน และมุง่มัน่”

การให้เงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีให้แก่กนัเพ่ืออธัยาศยัไมตรี

การให้เพ่ือเป็นรางวลั

ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์
หรือเป็นสินน ้าใจ

การลดราคา

การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ท่องเท่ียว ท่ีพกั ค่าอาหาร

การให้ส่ิงท่ีมีมลูค่า

การให้บริการ ให้ความบนัเทิง 
การฝึกอบรม

2ทีม่า : ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงพาณชิย์



แนวทางการให้หรือรบัของขวญัของกระทรวงพาณิชย์

3

ควรใช้บตัรอวยพร การลงนามในสมดุอวยพร หรือใช้บตัรแสดงความยินดีแทน

การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศท่ีมิได้ระบวุ่าเป็นของส่วนตวั หรือ  
ทรพัยสิ์นท่ีมีมลูค่าเกิน 3,000 บาท ให้รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ โดยเรว็
หากผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่าไม่ควรรบั ให้ส่งคืนแก่ผูใ้ห้ แต่หากจ าเป็นต้องรบัไว้ และ  
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาแล้วเหน็ว่าทรพัยสิ์นนัน้ไม่ควรเป็นสิทธิส่วนตน ต้องส่งมอบ 
ทรพัยสิ์นนัน้ไว้เป็นของหน่วยงาน

หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีรฐั 

การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา มีดงัน้ี
 รบัจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หา
 รบัจากบคุคลอ่ืนในราคาไม่เกิน 3,000 บาท
 รบัในลกัษณะท่ีการให้นัน้ให้กบับคุคลทัว่ไป 

ไม่ถามน า ถึงการให้ หรือรบัของขวญั ของท่ีระลึก ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด

ไม่รบั/ไม่ให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น เงินสด เชค็ พนัธบตัร หุ้น ทองค า 
อญัมณี อสงัหาริมทรพัย ์การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ 
หรือส่ิงใดท่ีจะน าไปสู่การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เหน็เป็นใจให้บคุคลในครอบครวัให้หรือรบัของขวญั หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ี

กรณีจ าเป็นต้องรบัหรือให้ของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดตามประเพณีนิยมหรอื
เพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว

ของขวญัต้องมมีลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท  และระวงัการตีมลูค่าของขวญัต า่กว่าความจริง3,000

ทีม่า : ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ กระทรวงพาณชิย์



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.50 (YoY) ปรบัตวัดขีึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาสินค้า
ในกลุ่มอาหารสดทีป่รบัสูงขึน้ เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มี
อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อสตัว์ ประกอบกบัผลผลติพชืผกัไดร้บัผลกระทบจาก
อุทกภัยในหลายพื้นที่ อีกทัง้ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานแม้จะหดตวั แต่ยงัปรบั
สูงขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนสนิค้าในหมวดขา้ว แป้ง ไข่และนม หมวดเคหสถาน 
หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล ปรบัตวัลดลง สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการ การสง่เสรมิการขาย และปรมิาณผลผลติเป็นส าคญั

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.06 
จากการสูงขึ้นของราคาน ้ามนัเชื้อเพลิงทุกชนิด เสื้อผ้าบุรุษ 
ขณะที ่ผงซกัฟอก น ้ายารดีผา้ น ้ายาลา้งจาน โฟมล้างหน้า สบู่ 
น ้ายาระงบักลิ่นกาย เครื่องถวายพระ ลดลง ส าหรบั หมวด
ยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล์ไม่เปลีย่นแปลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตลุาคม 2563 เท่ากบั 102.23 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนตลุาคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.05 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.05
ตามการสงูขึน้ของ ผกั (ผกับุง้ มะเขอื ผกัคะน้า) ผลไม ้(มะม่วง ชมพู ่
มะละกอสกุ) เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารตามสัง่ ขณะที ่ขา้วเจา้ 
ขา้วเหนียว ขนมปัง ไกย่า่ง ไกส่ด หอยลาย ไขไ่ก ่นม เครือ่งประกอบ
อาหาร และอาหารเดลเิวอรี ่ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนตุลาคม 2563

เทียบกบัเดือนตลุาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.50  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.57
จากการสงูขึน้ของ เนื้อสุกร กระดูกซีโ่ครงหม ูปลาหมกึกล้วย ไก่สด 
ผกั (ผกัช ีมะเขอื มะเขอืเทศ กะหล ่าปลี ผกัคะน้า) ผลไม้ (กล้วย
น ้าว้า ฝรัง่ ทุเรยีน องุน่ สบัปะรด) เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
ไม่มแีอลกอฮอล์ และอาหารบรโิภคในบ้าน-นอกบ้าน ขณะที่ ขา้ว 
ไข ่นม ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -1.70
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด รวมไปถงึค่าทศันาจร
และห้องพกัโรงแรม ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาด และหมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
ขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่ม ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์
สงูขึน้
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1. เดือนกนัยายน 2563 (MoM) สงูขึ้น 0.05
2. เดือนตลุาคม 2562 (YoY)                    ลดลง                   - 0.50
3. เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2563             ลดลง                   - 0.94

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนตลุาคม 2563

-4.32

เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -0.94 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.17
ตามการสูงขึน้ของขา้วเหนียว ขา้วเจ้า เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหม ู
ปลาดุก ปลาท ูไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์
กับข้าวส าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง/ก๋วยเตี๋ยว/อาหารตามสัง่ 
ขณะที่ ผัก (พริกสด มะนาว มะละกอดิบ) ผลไม้ (มะม่วง เงาะ  
สม้เขยีวหวาน) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.16
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหุงตม้ 
เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อสตรี รองเท้าบุรุษ ยาสีฟัน 
ค่าแต่งผมชาย แชมพู ค่าเดินทางเยี่ยมญาติและท าบุญ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา หมวดยาสบูและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล ์
(สรุา ไวน์)
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MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั
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5

เงนิเฟ้อเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกบัตุลาคม 2562 ลดลง
รอ้ยละ -0.36 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ท าใหห้มวดอื่น  ๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะที่ กลุ่มอาหาร โดยเฉพาะ 
ผกัสด สูงขึ้นจากอุทกภัย เศรษฐกิจภาคกลางโดยรวมชะลอตัว 
สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่
การทอ่งเทีย่ว และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค ทีป่รบัลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563 เท่ากบั
102.23 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.04

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 
จากการสูงขึ้นของผักผลไม้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น ้ามัน
เชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม ลดลง 

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตลุาคม 2563 
เทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.36 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ประปา ขา้ว ไข่ นม 
ขณะที ่เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้เครือ่งดื่ม สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 
เดือน (ม.ค.-ต.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA)
ลดลงร้อยละ -1.10 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้า ประปา
ก๊าซหงุตม้ ขณะที ่เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม ขา้ว สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนตุลาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2562 ลดลงรอ้ยละ 
-0.94 (YoY)จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า จากการปรบัค่า Ft
ขณะที่ เนื้อสุกร ผกั ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม สูงขึ้น 
เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดีขึ้นในอตัราชะลอตวั รายได้การ
ทอ่งเทีย่วหดตวัต่อเนื่องในอตัราทีล่ดลง ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลง     

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563 เท่ากบั 102.42 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.44

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.02 จากการ
ลดลงของ ขา้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563
เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.94 ตาม
การลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า และข้าวสาร 
ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม ผกั ผลไม ้สงูขึน้ 
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-

ต.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.83
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ NGV LPGผลติภณัฑท์ าความสะอาด 
ผกั ขณะที ่ขา้วสาร เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ -1.05 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า 
ขณะที่ เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม สูงขึ้น 
เศรษฐกิจภาคใต้หดตวัต่อเนื่อง รายได้การท่องเที่ยวหดตวั รายได้
เกษตรกรปรบัตวัดขีึน้จากนโยบายรฐั ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคดขีึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 
101.11 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.92

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม  
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 
จากการสงูขึน้ของผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 
2563 เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-1.05 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขา้วสาร ไข่ นม ผลไม ้
ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร ผกัสด เครือ่งดื่ม สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน 

(ม.ค.-ต.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.64 จากการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ผัก ผลไม ้ 
ผลติภณัฑท์ าความสะอาด ขณะที ่เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
ไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้ว สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนตุลาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2562 หดตวั รอ้ยละ 
-0.61 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า 
ขา้ว ผลไม ้ไข ่ค่าทศันาจร ขณะที ่เนื้อสตัว์ ผกั เครื่องประกอบอาหาร 
อาหารส าเรจ็รูป มกีารขยายตวั ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิภาคเหนือเริม่ดขี ึน้
อย่างต่อเนื่อง สะทอ้นจาก ภาษีมูลค่าเพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่
รายไดเ้กษตรกร และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค ทีส่งูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตลุาคม 2563 เท่ากบั 101.79 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.92

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม  2563 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.13 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากขา้ว จากผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมากขึน้ ไก่สด ไข่ไก่ ผกั ผลไม้
เครือ่งประกอบอาหาร ขณะที ่เนื้อสกุร น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2563
เทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.61 ตามการลดลง
ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ขา้ว ผลไม ้ไข ่ขณะที ่ผกั เนื้อสกุร สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-
ต.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.60
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ประปา ผกั ผลไม ้
ขณะที ่ขา้วเหนียว เนื้อสกุร ไขไ่ก ่คา่โดยสารเครือ่งบนิ สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตัวสูงขึ้น
จากเดือนก่อน เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ขา้วโพดเลีย้งสตัวร์ุ่นแรก ท าใหป้รมิาณผลผลติออกสู่ตลาด
น้อยลง ขณะทีค่วามต้องการใชเ้พิม่ขึน้จากอุปสงค์ส าหรบั
การเลีย้งสตัวเ์พื่อสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 
เนื่องจากผลปาลม์น ้ามนัทีอ่อกสู่ตลาด ยงัคงมีปรมิาณน้อย
กว่าภาวะปกติ ในขณะทีค่วามต้องการใช้ปาล์มน ้ามันของ
โรงสกดัมอีย่างต่อเนื่อง ดา้นราคาน ้ามนัปาลม์ดบิปรบัสงูขึน้
เช่นเดียวกบัผลปาล์มน ้ามนั ผลจากภาคพลงังานมีความ
ตอ้งการใชเ้พิม่ขึน้ จากการท่องเทีย่วและการขนส่ง 

ข้าว
ราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้ลดลง

เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน เน่ืองจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขา้วนาปีทีท่ยอยออกสูต่ลาดมากทีสุ่ดของปี คดิเป็นรอ้ยละ 80 
ของผลผลิตข้าวนาปีทัง้หมด ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่า
ผลผลิตข้าวนาปีจะเพิ่มขึ้น จึงไม่เกิดการแข่งขนักันซื้อเพื่อ
สตอ็กผลผลติ ประกอบกบัโรงสขีาดสภาพคล่องจากมูลค่าขา้ว
ลดลง จงึไม่มทีุนในการรบัซือ้ขา้ว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

เนื่ องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากขาดแคลน
แรงงานในการกรีดยาง รวมทัง้ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็น
อุปสรรคในการกรดียาง
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมนัส าปะหลงัสดคละปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย ผูป้ระกอบการทีม่คีวามต้องการมนัส าปะหลงัจงึ
รับซื้อในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าตามคุณภาพและ
ปรมิาณที่ต้องการ อกีทัง้มคี าสัง่ซื้อจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
ท าใหร้าคาซือ้ขายสงูขึน้ โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดแลว้ 
0.618 ลา้นตนั คดิเป็น 2.13%

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลแิละราคาขา้วเปลอืก
เจา้ความชืน้ 15% ทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้มลดลงเน่ืองจากยงัอยู่
ในช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติขา้วนาปี โดยคาดว่าปีนี้ผลผลติจะสงูกว่าปีที่
ผ่านมา ประกอบกบัเงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถ
ในการแขง่ขนัราคาสง่ออกขา้วไทยลดลง 
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นช่วงเริม่ต้นฤดูกาลผลติ ปี 63/64 ผลผลติ
ยงัออกสู่ตลาดไม่มาก ประกอบกบัสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการ
เกบ็เกีย่วและสง่ผลใหคุ้ณภาพเชือ้แป้งในหวัมนัส าปะหลงัอยู่ในระดบัสงู
อีกทัง้ประเทศจีนต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพิ่ มขึ้น 
เพื่อน าไปใชผ้ลติเอทานอลทดแทนขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีร่าคาสงู
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มเพิม่ขึน้
เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศและต่างประเทศ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาด
ลดลง ประกอบกบัภาคใตข้องประเทศไทยในช่วงครึง่เดอืนแรกอาจมี
ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการกรดียางของชาวสวนยางพารา
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัจะปรบัตวัสงูขึน้ 
เนื่องจากปริมาณสต็อกน ้ามนัปาล์มในระบบมีแนวโน้มลดลงเข้าสู่
ระดบัสตอ็กปกต ิในขณะทีค่วามตอ้งการใชด้า้นพลงังานและภาคการ
บรโิภคในประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ศสก. พยากรณ์ปรมิาณผล
ปาลม์น ้ามนัเดอืนธ.ค. 63 จะออกสู่ตลาด 899,628 ตนั ลดลงร้อยละ 
8.64 เมื่อเทยีบกบัเดอืนพ.ย. 63
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผลผลติ ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ลดลงในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว 
ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสตัว์จะเพิ่มขึ้นตามความ 
ต้องการบรโิภคเนื้อสตัว์และการส่งออกอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ในช่วง
ปลายปีซึง่เป็นเทศกาลท่องเทีย่วและปีใหม่

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤศจิกายน 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนพฤศจิกายน (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ต.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ย./ต.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,933 10,295 10,253 10,301 10,762 10,403 - 12.82
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.74 1.80 1.82 1.86 1.93 1.85 6.32

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 52.02 53.54 55.80 55.00 56.64 55.24 6.19
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน. >15 กก. 5.02 7.03 7.14 6.07 6.37 6.65 32.47

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.46 7.45 7.74 7.67 7.86 7.68 2.95

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรมธ.ก.ส. 6
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■19-22 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัก าแพงเพชรจดั
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
ในตลาดชุมชน ในช่วงวนัหยุดยาว มกีารออกรา้นจ าหน่ายสนิคา้จากหน่วยงาน
ราชการและผูป้ระกอบการ ณ ตลาดมอกลว้ยไข ่อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

■ 13 พฤศจิกายาน 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานี
ร่วมกบัหา้งสรรพสนิคา้ในจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีโลตสั แมค็โคร 
จดักจิกรรมลดราคาสนิคา้ราคาพเิศษเพื่อบรรเทาค่าครองชพีประชาชน 
ตามโครงการ “พาณิชยล์ดราคา ช่วยประชาชน Lot 7”

■ 19 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสิงห์บุรี จดังาน 
“บา้นระจนั ต้องชม สมดงัใจ” ภายใต้กจิกรรมส่งเสรมิช่องทางตลาดและ
เชื่อมโยงการจ าหน่ายสนิค้าและบรกิารในตลาดต้องชม ณ ตลาดไทย
ยอ้นยุคบา้นระจนั อ.ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์ุร ี

■ 7 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง น า
ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคราคาประหยดั สนิค้าเกษตร
อนิทรยี์และเกษตรปลอดภยัจากเกษตรกร ในงาน “เดิน กนิ ชิม เที่ยว” 
ฮมิน ้าวงั ณ ถนนรมิแม่น ้าวงั อ.เมอืง จ.ล าปาง 

■4พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัน่าน ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
การเปิดจุดรบัซือ้รวบรวมขา้วเปลอืกเหนียว ตามโครงการเพิม่ช่องทาง
การตลาดขา้วเหนียว ปีการผลติ 2563/64 โดย จ.น่าน มจีุดรวบรวมและ
รบัซือ้ขา้วเหนียว จ านวน 3 จุด เป้าหมายการรบัซือ้รวม 2,100 ตนั

ภาคกลาง

■ 8 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดักาญจนบุรี
ร่วมกบักรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ และเครอืข่ายภาคเอกชน
จงัหวดักาญจนบุร ีจดักจิกรรม Rum Local to Global ระยะทาง 5 และ
10 กม. จุดเริ่มต้น ณ ศาลหลักเมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้และกระตุ้นธุรกจิบรกิารร้านอาหารไทยและอุตสาหกรรม
เกีย่วเนื่องในระดบัทอ้งถิน่ ภายใตต้ราสญัลกัษณ์ Thai Select 

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์
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■ 19 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี ลงพืน้ที่
ตลาดต้องชม ตลาดปลาสนิเจรญิ อ.เพญ็ จ.อุดรธานี เพื่อถ่ายท าวีดโีอ 
การส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ตลาดปลาของ
กลุ่มเกษตรกร รวมทัง้เตรยีมความพรอ้มในการสง่เสรมิการตลาดออนไลน์ 

■ 17 พฤศจิกายน- 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
จดักจิกรรมส่งขา้วหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้สู่ครวัโลก ณ วดับูรพากู่น้อย         
อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ ตามความร่วมมอืในการพฒันาการผลติของโรงสี
ศรแีสงดาว กรมทรพัยส์นิทางปัญญา และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

■ 26 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี จดั
กจิกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหารที่ได้รบัตราสญัลักษณ์ 
Thai SELECT จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ รา้นเรอืนไทยในบาง และรา้นน ้าเพชร 
และตลาดสดติดดาว จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาลเมอืงดอนสกั 
ตลาดหน้าศนูยพ์ฒันา ตลาดส าเภาทอง และตลาดอุดมสนิ ในการประชุม
หวัหน้าสว่นราชการประจ าเดอืน ณ ศาลากลางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

■ 26 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 
น ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพปำล์มน ำ้มนัและน ำ้มัน
ปำล์ม ลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมกำรรับซือ้และคดัคณุภำพผลปำล์มน ำ้มนัตำม
ข้อตกลงร่วมของเกษตรกร ลำนเท และโรงงำนสกัดปำล์ม ณ บจก.มิตร
เจริญปำล์มออยล์ และสหกรณ์นิคมทำ่แซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชมุพร

■ 30 ตุลาคม -2 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา 
ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “Agro FEX 2020” 
ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า นครราชสมีา มกีารจดัแสดงและจ าหน่าย
สนิค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป คลนิิกให้ค าปรกึษาด้านค้า 
การจ าหน่ายสนิค้าอุปโภค-บริโภคราคาประหยดั กิจกรรม Business 
Matching และการสมัมนา “เกษตรผลติ พาณิชยข์าย ออนไลน์ทัว่โลก” 

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 13 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช 
ร่วมกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า จัดสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตร 
Smart Service บรกิารวถิใีหม่ สูต่ลาดออนไลน์” เพื่อเพิม่ศกัยภาพธุรกจิ
บรกิารทีม่มีลูค่าสงู ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
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กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ ์02-5475290

...เทรนดต์ลาดมาแรง...

กิจกรรมภูมิภาค  

ช่ืองำน วนัท่ีจดังำน สถำนท่ีจดังำน ลกัษณะงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ

อบรมแนวทำงออกแบบ
แอดออนไลน์ให้โดนใจ

ระหวำ่งเดือน 
ธ.ค. 63 – ม.ค. 64

ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ำนเขำดิน

อบรม
(จ ำนวน 8 รุ่น)

ส ำนกังำนพำณิชย์
จงัหวดักระบ่ี


