รายงานผลการดาเนินงานสาคัญรอบ 7 เดือน
ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60- เม.ย.61)
เพื่อประกอบการการชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2562
------------------------กระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ภายใต้นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของกระทรวง โดยเชื่อมโยงและดูแลทั้งผู้ผลิต
ผู้ค้าและผู้บริโภให้มีความสมดุลและเป็นธรรม โดยในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) จากการ
ผลักดันมาตรการและการดาเนินงานต่างๆ ได้มีผลการดาเนินงานที่สาคัญๆ สรุปได้ ดังนี้

1. การดูแลราคาสินค้าเกษตรและการพัฒนาตลาด ภายใต้สถานการณ์ทสี่ ินค้าเกษตรมีราคาตกต่่าและไม่มีความ
สมดุลระหว่างการผลิตกับตลาดที่รองรับเนื่องจากมีการใช้อุปทานเป็นตัวน่า (Supply Driven) กระทรวงพาณิชย์
ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม ส่งผลให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ข้าวและสินค้าเกษตร ข้าว มันส่าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
ยังคงด่าเนินมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการสินค้าเกษตรสาคัญ
 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
 การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
1) ด่ า เนิ น โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วในการเก็ บ สต็ อ กปี ก ารผลิ ต
2560/61 จัดสรรวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อก จ่านวน 218 ราย ใน 40 จังหวัด มีปริมาณ
ข้าวเปลือกกว่า 3 ล้านตัน
2) จัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้กลไกตลาดรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขันและ
มี อ่ านาจต่ อรองในการซื้ อขายมากขึ้ น รวม 56 ครั้ ง มี ปริ มาณการรั บซื้ อรวม 29,230 ตั น มู ลค่ ากว่ า 219 ล้ านบาท
เกษตรกรสามารถขายข้าวในราคาสูงกว่าราคาตันละ 100-2,000 บาท
3) จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
4) บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเชื่อมโยงการรับซื้ อข้าวเปลือก
ระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าว 7 ราย กับสหกรณ์การเกษตร 8 แห่ง ปริมาณผลผลิตข้าวเชื่อมโยงได้ทั้งสิ้น
1,121 ตัน ราคาตันละ 12,500 บาท
5) ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามช่องทางต่างๆ ทั่วประเทศ
 การสร้างโอกาสและขยายช่องทางตลาดต่างประเทศ ผ่านโครงการและกิจกรรมขยายตลาด
อย่างต่อเนื่อง อาทิ
1) เข้ าร่ ว มงานแสดงสิ นค้ า อาหารนานาชาติ ณ ฮ่อ งกง และสหรั ฐ อาหรั บ อิมิ เ รสต์ จั ด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกว่า 5,300 คน
2) จัดงานจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเร่งรัดการส่งออก มีผู้น่าเข้าจาก
ต่างประเทศเข้าร่วม จ่านวน 165 ราย จากประเทศทั่วโลก มีผู้ประกอบการส่ งออกของไทยเข้าร่วม จ่านวน 100
บริษัท มีมูลค่าสั่งซื้อทันทีประมาณ 1,425 ล้านบาท และคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 1 ปี จ่านวน 30,000 ล้านบาท
และมีกิจกรรมที่ส่าคัญ ได้แก่
2.1) ลงนามความตกลงทางการค้า (MOU) ระหว่างผู้น่าเข้าข้าวจากฮ่องกง ฟิลิปปินส์
และผู้ส่งออกไทย จ่านวน 8 ฉบับ ในการสั่งซื้อข้าวจากไทย 84,000 ตัน
2.2) ลงนามความตกลงในการเชื่ อ มโยงข้ า วสี ต ามนโยบายการตลาดน่ า การผลิ ต
(Demand Driven) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ่ากัด กับบริษัทผู้ส่งออกไทย
ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จ่ากัด บริษัท ไทยฮา จ่ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จ่ากัด
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3) เปิดตัวโครงการ Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com ในเครือของบริษัท
อาลีบาบาของจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน่าระดับโลกด้านการค้าออนไลน์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
รายย่อยที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com ให้สามารถขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไปสู่ผู้บริโภคชาวจีน โดยข้าวที่
วางจ่าหน่ายใน Thai Flagship Store หลังเปิดจ่าหน่ายประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถขายได้แล้วกว่า 7 ตัน ราคา
เฉลี่ยที่กิโลกรัมละเกือบ 80 บาท เป็นเงินประมาณ 600,000 บาท
4) ด่าเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐอย่างต่อเนื่อง จากสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาล
ต่อรัฐบาล (G to G) กับหน่วยงานของจีน เมื่อปี 2558 โดยได้ส่งมอบข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปริมาณรวม 1 ล้านตัน
แบ่งการเจรจาราคาและการส่งมอบข้าวออกเป็นงวด งวดละ 1 แสนตัน ได้ส่งมอบแล้ว 4 งวด ปริมาณรวม 4 แสน
ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน มูลค่าประมาณ 1,450 ล้านบาท โดยคาดว่าจะส่ง
มอบแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
5) ปรับรูปแบบคลังสินค้าให้เหมาะสมกับการด่าเนินงานในปัจจุบัน
 มันสาปะหลัง สนับสนุนเครื่องสับมันส่าปะหลังขนาดเล็กให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมันส่าปะหลัง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยน่าแนวทางบริหารจัดการในรูป “มหาสารคามโมเดล” เป็นต้นแบบปัจจุบันมีการเชื่อมโยง
แล้ว 15 จังหวัด ปริมาณซื้อขายประมาณ 219,210 ตัน/ปี และน่าคณะผู้แทนไปเจรจาการค้าที่ประเทศ
นิวซีแลนด์
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรับซื้อข้าวโพดราคาไม่ต่ากว่า 8
บาท/กก. (ความชื้น 14.5%) ณ กทม. และปริมณฑล ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในท้องถิ่น เชื่อมโยงตลาดสินค้าใน
รูป “ไตรภาคี” มีการเชื่อมโยงแล้ว 15 จังหวัด ปริมาณรวม 525,088 ตัน/ปี นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดและสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส.
และมาตรการน่าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยก่าหนดนโยบายและมาตรการน่าเข้า ปี 2561-2563
 ผลไม้
1) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 กับห้างค้า
ปลีกชั้นน่าของประเทศ ผู้ส่งออกผลไม้ มีเป้าหมายรับซื้อผลไม้ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 333,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า 20,200 ล้านบาท
2) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
ไทย กับผู้ประกอบการประเทศอินเดีย เพื่อขยายช่อทางการตลาดรองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีสหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมจ่านวน 20 ราย และผู้ประกอบการอินเดีย เข้าร่วม จ่านวน 13 ราย
คาดว่าจะมีการสั่งซื้อผลไม้ 1,300 ตัน/เดือน
3) คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
โดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้ของโลก ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้ เมืองร้อ นสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พั ฒ นาช่ อ งทางการจ่ า หน่ า ยขยายไปถึ ง ตลาดออนไลน์ การท่ า สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และตลาดชายแดน
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินโดยจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นเงินทุนให้ผู้ประกอบการ
4) การประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมการ
ขายผลไม้ในต่างประเทศ และสร้างตราสินค้า (Brand) โดยด่าเนินกิจกรรมที่ส่าคัญ เช่น ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ
ผลไม้ไทย รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ส่งเสริมการใช้ตรา “Thailand Trust Mark” รวมถึงส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com
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1.2 การพัฒนาตลาดและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรต่างๆ
 การส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม
เช่น จัดงานแสดงสินค้าด้านเกษตร “Agrinnovation” งาน “Agri - tech Innovation Forum : นวัตกรรม
สินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” จ่าหน่ายสินค้าในร้านค้าโกลเด้นเพลซสาขาสะพานสูงและสาขาพระราม 9 มีผู้
เข้าชมร้านค้ารวมกว่า 150,000 ราย จ่าหน่ายสินค้าได้มากกว่า 1,000 ชิ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างผู้ส่งออกของไทยและผู้น่าเข้าจากประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เบื้องต้นมีมูลค่า
การซื้อขายรวมกว่า 15 ล้านบาท และจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ เช่น “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตร
นวัตกรรม” “ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก” มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 1,000 คน
 การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดงานแสดงและจ่าหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค จ่านวน
4 ครั้ง ได้แก่ งาน“อาหารปลอดภัยพาชุมชนไทยยั่งยืน ” งาน“ตามรอยพ่อ” งาน “มหกรรมสินค้าเกษตร
อินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล” งาน“ทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต” มีเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ เข้า
ร่วมจ่านวน 210 ราย และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าร่วมจ่าหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจ่านวน 2 ครั้ง
จัดกิจกรรมศูนย์จ่าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) มูลค่าการจ่าหน่าย 5 ล้านบาท นอกจากนี้ น่า
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับโลกอย่าง BIOFACH ณ ประเทศเยอรมนี และงานแสดงสินค้า
อาหาร Natural Product Expo West ณ ประเทศสหรัฐฯ เกิดมูลค่าการสั่งซื้อทันที 15 ล้านบาท และมูลค่า
การสั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 210 ล้านบาท
 การส่งเสริมการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง ผลักดันให้มีการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน
ของกรมการค้าภายใน จ่านวน 41 สัญญา ในสินค้า 20 รายการ ได้แก่ ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทองปลอดภัยจาก
สารพิษ ข้าวโพดหวาน สาหร่ายพวงองุ่นสด สับปะรดภูเก็ตปลอดภัย ล่าไย ลิ้นจี่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักไฮโดรโป
นิกส์ ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้่าหอม ฟักทอง แฟง มะเขือเทศ กระเทียม ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง
ปริมาณรวมกว่า 13,690 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 375 ล้านบาท รวมทั้งอบรมการใช้ประโยชน์ตลาดข้อตกลง รวม
3 ครั้ง ณ จังหวัดน่าน ล่าพูน และอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม 250 ราย และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Anuga
ณ ประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น ตลอดจนน่าคณะผู้แทนการค้าเยือนภูมิภาคอเมริกา และจัดคณะไปเจรจาการค้า
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlets) เพื่อเป็นแหล่งหรือ
ศูนย์กลางให้เกษตรกรน่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจ่าหน่าย ปัจจุบันมีศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 43 แห่ง ใน 23
จังหวัด มีมูลค่าจ่าหน่ายรวมประมาณ 175 ล้านบาท และในปี 2561 มีแผนจัดตั้งศูนย์ฯ Farm Outlet แห่งใหม่
18 แห่ง ใน 17 จังหวัด
2. การดูแลค่าครองชีพประชาชน ในภาวะที่ผู้บริโภคยังคงประสบปัญหาค่าครองชีพสูงและยังมีทางเลือกในการ
เข้าถึงสินค้าดีราคาถูกไม่มากนัก ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ผ่าน
มาตรการดูแลค่าครองชีพต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
กระทรวงพาณิชย์ได้ด่าเนินการก่าหนดสินค้าและบริการควบคุม 53 รายการ และสินค้าที่ต้องติดตาม
ดูแล 227 รายการ รวมทั้งออกตรวจ/จัดสายตรวจทุกสัปดาห์ๆละ 3 ครั้ง ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อป้อง
ปราม ให้ความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน และเพื่อปกป้องมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือแอบลักลอบขึ้น
ราคา อาทิ การลดจ่านวนบรรจุในภาชนะ (ปัญหาการลดปริมาณในบรรจุภัณฑ์เดิม) มีมาตรการฉลาดซื้อ ประหยัด
ใช้ ผ่านร้านโชห่วยและเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมค้าส่งค้าปลีกไทยสู่ชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 20,000
ราย ทั่วประเทศ รวมทั้ง การจัดท่าแอพพลิเคชั่นลายแทงของถูก เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและการ
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ส่งเสริมการขายสินค้าในราคาประหยัดในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ”การกากับดูแลด้านราคาให้เป็นธรรมทั้งต้นทาง
กลางทางและปลายทาง เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอและไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
โดยไม่มีเหตุผลสมควร และติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด จ่านวน 58,411 ราย
พบกระท่าผิด จ่านวน 132 ราย เปรียบเทียบปรับ รวมเป็น 126,800 บาท รวมทั้ง การกากับดูแลชั่งตวงวัดและ
สินค้าหีบห่อ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดให้มีความเที่ยงตรง ถูก ต้อง
รวมทั้งสิ้น 2,123,231 เครื่อง/หีบห่อ พบผิด 41,942 เครื่อง/หีบห่อ ได้ด่าเนินการยึดบัตรและห้ามใช้
2.2 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ่าหน่ายสินค้าราคาประหยัดต่่า
กว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20-40 ทั่วประเทศ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า 650,000 คน
คิดเป็นมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท โดยจัดรวม 1,260 ครั้ง มีมูลค่าการจ่าหน่ายกว่า 175 ล้านบาท รวมทั้งจัดงาน
ลดราคาจ่าหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม” โดยร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีก
สมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ จ่านวน 15 ราย ทุกสาขากว่า 15,000 สาขาทั่ว
ประเทศ และร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP และผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์
จ่าหน่ายสินค้าลดสูงสุดร้อยละ 80 คาดว่ามียอดจ่าหน่ายสินค้าไม่ต่ากว่า 35,000 ล้านบาท สามารถลดค่าครอง
ชีพประชาชนได้ประมาณ 10,500 ล้านบาท จัดงานรวมใจ...เพิ่มสุข...ช็อปสนุก...ลดรับปิดเทอม โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อ จ่านวน 14 ราย
รวมทุกสาขากว่า 13,500 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการจ่าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน 4 ราย ลดราคา
สูงสุดร้อยละ 70 คาดว่ามียอดจ่าหน่ายสินค้าไม่ต่ากว่า 20,000 ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพคิดเป็นมูลค่า
6,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือผลกระทบต่อราคาสินค้าจากการปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างขั้นต่่า โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้ปรับขึ้นราคาภายหลังที่มีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่่า
เพิ่มขึ้น หากต้องการปรับราคาสินค้าขอให้แจ้งกระทรวงพาณิชย์ทราบก่อน
 โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ
1) จัดจ่าหน่ายสินค้าจ่าเป็นต่อการครองชีพราคาลดพิเศษต่่ากว่าราคาปกติร้อยละ 15-20
โดยร่วมกับผู้ประกอบการ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ่าเป็นในชีวิตประจ่าวัน กลุ่มสินค้าอุปกรณ์
การศึกษา และกลุ่มสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร น่าสินค้ามาจ่าหน่ายในร้านค้าประชารัฐ จ่านวน 66 สินค้า
541 รายการ ปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ จ่านวน 42,551 แห่ง
2) ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่ว ยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล
ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ตุลาคม 2560 มีจ่านวนผู้ถือบัตรฯ ประมาณ 11.43 ล้านคน โดยก่าหนดให้ผู้ซื้อสินค้าในธงฟ้า
ประชารัฐที่มีการติดตั้งเครื่องรับบัตร Electronic Data Capture (EDC) ได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลาง
ก่าหนด (ผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินผ่านบัตร 200 บาท/เดือน ผู้มีรายได้ต่ากว่า 30,000
บาท/ปี ได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาท/เดือน) โดยปัจจุบันได้ด่าเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC แล้ว จ่านวน
24,447 เครื่อง
3) จัดท่าระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งประเทศ เพื่อให้มี
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการก่าหนดนโยบายได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยสามารถดูได้
ผ่านทางเว็บไซต์ และมีการแสดงผลที่หลากหลายรูปแบบในห้องปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ประชาชน
สามารถค้นหาที่ตั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านทางเว็บไซต์ www.shop.moc.go.th ปัจจุบันมีการใช้จ่ายผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่าระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการเกษตร สินค้าเพื่อการศึกษาสินค้าชุมชนและสินค้า
โอทอป รวมทั้งสิ้นกว่า 22,763 ล้านบาท
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 โครงการร้านอาหาร”หนูณิชย์” ส่งเสริมร้านอาหารที่มีลักษณะ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด
ประหยัด” ในราคาไม่เกินจาน/ชามละ 25-35 บาท ตั้งแต่เริ่มโครงการ (สิงหาคม 2557 ถึงเมษายน 2561) มี
ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 14,125 ร้าน (กรุงเทพฯ 4,687 ร้าน ส่วนภูมิภาค 9,404
ร้าน และรถขายอาหาร (Food Truck) 34 ราย สามารถลดภาระค่าครองชีพในการซื้ออาหารปรุงส่าเร็จได้ประมาณ
ร้อยละ 10-35 ของเงินค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ 15 ล้านบาท
3. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ โดยน่า
มาตรการส่งเสริมการใช้ตลาดเป็นตัวน่า (Demand Driven) และการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation)
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ อีกทั้ง
ให้ความส่าคัญกับธุรกิจบริการและเศรษฐกิจใหม่ (Service Based Economy & New Economy) เชื่อมโยง
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ
โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการตลาดของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อน่ามาออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างแบรนด์ พัฒนา
สินค้าหรือบริการ เชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startups) กับผู้ประกอบ SMEs มีการด่าเนินงานที่ส่าคัญ ดังนี้
3.1 การส่งเสริมและพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ด่าเนินการส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ตลาดกลางของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เว็บไซต์ Thaitrade.com ผลการด่าเนินงาน ณ เดือน
เม.ย. 2561 มีจ่านวนสมาชิกรายใหม่บนเว็บไซต์ Thaitrade.com จ่านวน 4,625 ราย แบ่งเป็น สมาชิกผู้ซื้อ
3,422 ราย และสมาชิกผู้ขาย 1,203 ราย มีจ่านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Thaitrade.com (ไม่นับซ้่า) จ่านวน
800,406 ราย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผ่าน Thaitrade.com Center จ่านวน 546 คู่
และมีความต้องการซื้อที่โพสต์ผ่านระบบ (Buying Request) ผ่าน Thaitrade.com Center จ่านวน 4,271 ครั้ง
ในโครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากลโดยเจาะตลาดสินค้า E - Commerce ผ่านสื่อ
สมัยใหม่ นอกจากในกิจกรรมพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท Alibaba Group
ได้ด่าเนินการเปิดตัวโครงการ Thai Flagship Store เพื่อให้สินค้าไทยที่มีศักยภาพสามารถขายออนไลน์ผ่านช่อง
ของบริษัท Alibaba Group
ส่าหรับการจัดท่าแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คสช. (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
บูรณาการการท่างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภารกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
เพื่อจัดท่าแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และจากการจัดประชุมคณะกรรมการ
พาณิ ช ย์ โดยสามารถสรุ ป ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น 4 ด้ า น (12 กลยุ ท ธ์ ) ได้ แ ก่ 1) เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ 2) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่า e-Commerce และ
อ่านวยความสะดวกทางการค้าสู่สากล 3) เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน และ 4) สร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายโดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อ GDP เพิ่มขึ้น
เท่าตัวภายใน 5 ปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2560-2564) แล้ว และกระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งร่างแผนฯ
เข้าสู่ชั้นตอนการพิจารณาของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองตามขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.2 การพัฒนาผูป้ ระกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจ ด่าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ รวม 14,687 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยการสร้างผู้ประกอบราย
ใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม ให้มีการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและ
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ความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) การจัดท่าแผน
ธุรกิจ (Business Plan) และแผนการตลาด (Marketing Plan) ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการได้
รวมถึงการให้ค่าปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One on One Coaching) ณ สถานประกอบการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจบริการไทยให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากล เน้นธุรกิจบริการเป้าหมาย ภายใต้กรอบความตกลง
การค้าบริการอาเซียน (AFAS) เช่น ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ การท่องเที่ยว สุขภาพ การให้บริการโลจิสติกส์
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และส่านักงานบัญชี รวมถึงให้ความรู้พัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในธุรกิจบริการ ภายใต้
หลักสูตรต่างๆ เช่น แม่บ้านมืออาชีพ ช่างเสริมสวยมืออาชีพ และร้านอาหารมืออาชีพ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้น่า
e – Commerce เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนและขยายช่องทางการค้า รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจ ด้วยการสร้างความตระหนักการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และตลอดจนให้ความรู้และ
ก่ากับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 การสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มให้กับร้านอาหารไทยทั่วประเทศ ผ่านตราสัญลักษณ์ Thai
SELECT ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว 150 ราย
 การพัฒนาตลาดและเศรษฐกิจภูมิภาค CLMVT ด่าเนินโครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและ
ประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล (Strategic Partnership for Sister Cities) เพื่อศึกษาแนวทางสร้างหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การค้าและเครือข่ายประชารัฐระหว่างจังหวัดของไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน 4 กลุ่มจังหวัดน่าร่อง
ผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น กลุ่ ม จั ง หวั ด และสิ น ค้ า น่ า ร่ อ ง ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ ตอนบนเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็นผลิ ตภัณฑ์โคเนื้อ ภาคตะวันออกเป็นผลไม้แปรรูป และภาคกลางตอนล่างเป็น
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้่า นอกจากนี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน ได้แก่ พัฒนาผู้บริหาร/
ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติ
กส์อย่างยั่งยืน
 การส่งเสริมสู่ความเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก
1) กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) จัดประชุม CIBJO CONGRESS
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก (Gem and Jewelry Hub)
รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย และแสดงศักยภาพด้านการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติจ่านวน 272 คน จาก 43 ประเทศ
2) การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair มีผู้ผลิต
ผู้ จั ด จ่ า หน่ า ย และผู้ ส่ ง ออกชั้ น น่ า ด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยเข้ า ร่ ว มแสดงสิ น ค้ า 747 ราย
ผู้ประกอบการต่างชาติ จ่านวน 106 ราย สามารถสร้างมูลค่าการสั่งซื้อทันที 610 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่า
สั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 1,400 ล้านบาท
 การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาดและธุรกิจส่งออก จ่านวน 50,961 ราย โดยมีกิจกรรมที่ส่าคัญ อาทิ ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก
ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล ส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่น โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าสู่สากล (DEMark) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” (T Mark
Festival) ฯลฯ รวมทั้ง พัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
(New Economy Academy : NEA)
 การพัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ให้มีองค์ความรู้ใน
การคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม โดยเมื่ อ ต้ น ปี 2560 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ ค่ า ปรึ ก ษา
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ผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise
Center หรือ IP IDE Center) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 800 คน
2) สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมกว่า 600 รายการ
โดยเปิดตัวเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า 43,000 ราย ตลอดจนให้มี
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรม S-Curve ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าและบริการ การอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างนวัตกรรม
ด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตร และสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในความส่าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาค
ส่วน กว่า 6,700 ราย รวมทั้งการจัดท่าระบบเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) โดยมีผู้เข้าใช้
บริการกว่า 400 ราย และระบบศูนย์รวมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (e-Library) โดยมีผู้เข้าใช้บริการดาวน์
โหลด e-book กว่า 600 ครั้ง
3) ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ โดยเฉพาะในส่ ว นภู มิ ภ าค รวม 8 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ด่าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการสืบค้นสิทธิบัตร
การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อันจะน่าไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ (Social Media) โดย
เฟชบุ๊กกรมทรัพย์สินทางปัญญามีผู้เข้าชมเพิ่มจาก 10,500 คน ในปี 2559 เป็น 212,770 คน (ณ วันที่ 30
เมษายน 2561)
3.3 การจัดทา Big Data กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Big Data โดยก่าหนดเป้าหมายใน
การบริหารจัดการใช้ข้อมูล ซึ่งเริ่มต้นจากการท่ารายงาน (Report) ที่สามารถน่าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป ระกอบการและประชาชน โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศเชิ ง ลึ ก ด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า (Trade
Intelligence System: TIS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง ดังนี้
1) คัดเลือกรายงานต้นแบบ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น การพยากรณ์
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-น่าเข้าของไทย
ด้านการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้เห็นโอกาสในการด่าเนินธุรกิจรายจังหวัด
ด้านการค้าภายใน (ค่าครองชีพ สิ นค้า
เกษตร) เช่น การเชื่อมโยงร้านธงฟ้าประชารัฐกับช่องทางการจ่าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น
2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท่าข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศและด้านการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ
3) เชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สินค้าที่ได้รับการคัดเลือกในล่าดับ
แรก เพื่อจัดท่ารายการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้่ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4) ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งติ ด ตามความคื บ หน้ า การจั ด ท่ า รายการข้ อ มู ล สิ น ค้ า เกษตร 3 รายการ
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
4. การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจฐานรากของไทยยังไม่
แข็งแรงและโครงสร้างเศรษฐกิจไม่สมดุล อีกทั้งมีช่องว่างระหว่างเมืองและท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาและได้น่านโยบายเสริมสร้างกลไกทางการค้า โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดท้องถิ่น หรือตลาดชุมชนเพื่อ
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เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งสร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ประชาชนโดยมี
ผลการด่าเนินงานที่ส่าคัญประกอบด้วย
4.1 การพัฒนากลไกตลาดสู่ฐานรากที่เข้มแข็ง
 โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) ด่าเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชุมชน และมีเอกลักษณ์พาณิชย์ (มีการจ่าหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม น้่าหนัก
เที่ยงตรง) และให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs น่าสินค้าในพื้นที่มาจ่าหน่ายให้ประชาชน
โดยตรง เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เริ่มด่าเนินการปี 2559
ปัจจุบันมี “ตลาดต้องชม” จ่านวน 203 แห่ง มูลค่าการจ่าหน่ายรวม 332 ล้านบาท
 หมู่บ้านทามาค้าขาย ศึกษา ส่ารวจและคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อ
รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่ามาค้าขายแห่งใหม่ จ่านวน 5 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 แห่ง และภาคใต้ 2 แห่ง (คาดว่าการลงนามสัญญาจ้าง และเริ่มด่าเนินการภายในเดือน พ.ค. 61) รวมทั้งจัด
ประชุมหารือกับผู้น่า/สมาชิกของหมู่บ้าน ท่ามาค้าขายที่ได้รับการส่งเสริมมาแล้ว จ่านวน 10 แห่ง (ภาคเหนือ
จ่านวน 3 แห่ง และภาคกลาง จ่านวน 7 แห่ง โดยน่ารูปแบบการท่าธุรกิจ (Business Model) ที่ได้ศึกษามาแล้ว
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่ามาค้าขายแต่ละแห่ง ส่าหรับปีงบประมาณ 2561
 ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง
ค้าปลีก เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ตามโครงการตลาดประชารัฐ
 โครงการกาญจนบุรีโมเดล กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME) ธนาคารออมสิน (ธอส.) บริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ด่าเนินโครงการต้นแบบน่าร่อง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ “โครงการประชา
รัฐโดยการขับเคลื่อนไทยนิยมอย่างยั่งยืนเพื่อจังหวัดกาญจนบุรี” หรือ “กาญจนบุรีโมเดล” เพื่อ “สร้างงาน สร้าง
ตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ” ให้แก่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานมีการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ
มากมาย อาทิ การให้ค่าปรึก ษาการสร้างอาชีพของผู้มีรายได้น้อย การให้ค่าปรึกษาด้านแหล่ งเงินทุน การให้
ค่าปรึกษาและแนะน่าการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่ตลาด การให้ค่าแนะน่าและเชื่อมโยงสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบด่าเนินโครงการใน 10 จังหวัดยากจน
4.2 การพัฒนาสินค้าชุมชน
 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่พื้นที่ผลิตสินค้า
1) เร่งตรวจสอบค่าขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย ปัจจุบันขึ้นทะเบียนแล้วรวม 91 รายการ 61
จังหวัด มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 3,700 ล้านบาท โดยในช่วงตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 มีการขึ้น
ทะเบียน GI ไทยได้เพิ่มขึ้น 11 รายการ ใน 9 จังหวัด)
2) รายการส่งเสริมการจัดท่าค่าขอขึ้นทะเบียน GI ในปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างด่าเนินการ
รวม 7 รายการ 7 จังหวัด ได้แก่ มะม่วงน้่าดอกไม้ (จังหวัดสระแก้ว)/ จ่าปาดะสตูล (จังหวัดสตูล)/ กาแฟกระบี่
(จังหวัดกระบี่)/ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง (จังหวัดพัทลุง)/ เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน (จังหวัดนครราชสีมา) /
มะม่วงยายก่่า(จังหวัดนนทบุร)ี และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย (จังหวัดเชียงราย)
3) สนับสนุนและผลักดันการจัดท่าระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI ทั้งในระดับ Internal
Control ใน 9 สินค้า 7 จังหวัด (อยู่ระหว่างด่าเนินการ) ได้แก่ กล้วยไข่ก่าแพงเพชร (จังหวัดก่าแพงเพชร)/
สับปะรดบ้านคา และมะพร้าวน้่าหอมราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)/แห้วสุพรรณ (จังหวัดสุพรรณบุรี)/ข้าวหอมมะลิ
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อุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานี)/ทุเรียนปราจีน (จังหวัดปราจีนบุรี)/ปลากุเลาเค็มตากใบและลองกองตัน หยงมัส
(จังหวัดนราธิวาส) และส้มโอหอมควนลัง (จังหวัดสงขลา) และระดับ External Control ใน 3 สินค้า 3 จังหวัด
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)/ล่าไยอบแห้งเนื้อสีทองล่าพูน (จังหวัดล่าพูน) และสับปะรดห้วยมุ่น
(จังหวัดอุตรดิตถ์)
4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า GI ในระดับจังหวัดและระดับสากล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ
ยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยร่วมมือกับบริษัท
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ่ากัด จัดให้มีมุมจ่าหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) รวม 100 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น งานแสดงสินค้า “GI Market” งานแสดงสินค้า “IP Fair”
และงานแสดงสินค้าอาหารา “THAIFEX-World of Food Asia” ฯลฯ
 ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน (OTOP) ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขัน
ได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยให้ความรู้การพัฒนาและน่าเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา และเปล
ญวน 87 ราย สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 9 ต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาดผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น ร้านค้าปลีกชุมชน และร้านค้าในท่าอากาศยานต่างๆ โดยตั้งแต่ปี
2557 ได้น่าสินค้า OTOP ไปวางจ่าหน่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต มียอดจ่าหน่าย
รวม 335 ล้านบาท และในปี 2561 ได้ขยายสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายไปยังท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
นอกจากนี้ ได้ พั ฒ นาช่ อ งทางการค้ า ออนไลน์ โดยจั ด ท่ า เว็ บ ไซต์ “ของดี ทั่ ว ไทย”
kongdeetourthai.com เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการจากทั่วประเทศ (e-Directory) ซึ่งเว็บไซต์ได้
แบ่งตามหมวดสิ นค้า ประเภทสิ นค้า และพื้นที่ร้านค้า รวมถึง แบ่งสินค้าตามคะแนนจากผู้ใช้บริการ (Review
rating) ประกอบด้วยรายการสินค้า OTOP, สินค้า GI, สินค้า Organic, รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs, รายชื่อ
สมาชิก MOC Biz Club โดยการคัดเลือกจากพาณิชย์จังหวัด ผลการด่าเนินงานได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้า
สู่เว็บไซต์แล้ว จ่านวน 3,264 ราย มีสินค้าจ่านวน 5,210 รายการ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการท่าร้านค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากใน 18 จังหวัด จ่านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย และ
ผู้ประกอบการใน 10 จังหวัดยากจน จ่านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ณ เมษายน 2561 ได้พัฒนาแล้ว 136 ราย
4.3 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ โดยมีการบูรณาการการท่างานร่วมกับส่านักงานพาณิชย์
จังหวัดในการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและขยาย
การค้า ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายธุรกิจระดับจังหวัดแล้ว 77
จังหวัด รวม 3,850 ราย รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้การประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจใน
รูปแบบ Supply Chain ในระดับภูมิภาค ซึ่งได้ด่าเนินการแล้วในจังหวัด เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต และอยุธยา
มีผู้ได้รับความรู้ 506 ราย
4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ ด่าเนินการจัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส
สร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของ
พื้นที่ ได้แก่ จัดงานถนนคนเดิน Art Street : Yala Bird City 2018 จัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลกและ
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ของดีชายแดนใต้ จัดงานตลาดประชารัฐชายแดนภาคใต้ การเปิดร้านค้าจ่าหน่ายสินค้าราคาประหยัดในงานกาชาด
ประจ่าปีของจังหวัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 381 ราย เกิดมูลค่าการค้ากว่า 10 ล้านบาท
4.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ด่ า เนิ น โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ จ่านวน 13 โครงการ มีผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,900
ราย เกิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค และสร้างมูลค่าการค้าแล้วกว่า 146 ล้านบาท โดยมีการ
ด่ า เนิ น งานที่ ส่ า คั ญ เช่ น การอบรมสั ม มนา อาทิ “การบริ ห ารจั ด การและวางแผนธุ ร กิ จ ” “การค้ า ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Commerce)” “สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์” จัดงาน “หัตถศิลป์ผ้าทออีสานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย” จัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสานเมืองแห่งผ้าคราม” และงานแสดงและจ่าหน่ายสินค้าฮาลาลของภาคใต้” ฯลฯ
4.6 การให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า มีการจัดคณะเจ้าหน้าที่ ลง
พื้นที่พบเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โคนม กาแฟ โคเนื้อ และผลไม้ และจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีผู้ได้รับความรู้รวม 1,052 ราย
4.7 การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม โดยจัดกิจกรรมขยายช่องทางการจ่าหน่าย มียอด
จ่าหน่ายกว่า 113 ล้านบาท จัดกิจกรรมที่ส่าคัญ เช่น งานอัตลักษณ์แห่งสยาม งาน CRAFTS BANGKOK ฯลฯ
5. การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2561 ข้อมูล ณ เมษายน
2561 ส่งออกไทย 4 เดือนแรก (มกราคม – เมษายน 2561) ขยายตัวร้อยละ 11.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 81,775
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยตลาดส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงได้แก่ อินเดีย เอเชียใต้ ญี่ปุ่น
รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS โดยด่าเนินมาตรการส่าคัญ ดังนี้
5.1 การเจรจาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า ลดอุปสรรค
ทางการค้าและประโยชน์ของประเทศ มุ่งการรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่ ผ่านการเจรจาเวทีต่างๆ ทั้งระดับทวิ
ภาคีและภูมิภาค ปัจจุบันไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จ่านวน 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศคู่ค้า ครอบคลุม
มูลค่าการค้า 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของมูลค่าการค้ารวมของประเทศ ได้เข้าร่วมการ
ประชุ ม เจรจาส่ า คั ญ ในเวที ต่ า งๆ อาทิ การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น การประชุ ม รั ฐ มนตรี เ อเปค การประชุ ม
คณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การประชุม FTA ไทย-ปากีสถาน การ
ประชุม FTA ไทย-ตุรกี การประชุม FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังได้ผลักดันการเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (Strategic Economic Partnership) เพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศเป้าหมายในการขยายการค้า
และการลงทุนในสาขาที่เห็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ผู้น่าทั้งสองประเทศตั้งไว้ ได้มีการ
ด่าเนินกิจกรรม ได้แก่ การประชุม JTC ไทย-กัมพูชา การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ
5.2 การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก
 ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้ด่าเนินงานที่ส่าคัญ อาทิ พัฒนาสินค้าส่าหรับสัตว์เลี้ยง
พัฒนาตลาดสินค้าส่าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ
 ตลาดเมืองรอง (City Focus) จัดกิจกรรมทางการตลาดและเจรจาธุรกิจโดยด่าเนินโครงการ
Top Thai Brands ในประเทศกัมพูชา และลาว จัดงานแสดงสินค้าในโครงการ Thailand Week / Mini Thailand
Week ณ ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา และมัลดีฟส์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 463 ราย มูลค่าสั่งซื้อ
รวมประมาณ 2,090 ล้านบาท
 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) โดยน่าคณะผู้บริหารระดับสูง
เดินทางเยือน ประเทศสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา และอินเดีย เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
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5.3 การส่งเสริมธุรกิจบริการ
 พัฒนาธุรกิจบริการในกลุ่มภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สุขภาพ การบริหารการจัดงาน
และโลจิสติกส์การค้า มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมไปขยายตลาด จ่านวน 1,949 ราย จับคู่เจรจา 550 คู่ เกิด
มูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,700 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ส่าคัญ อาทิ น่าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ น่าคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาต่างประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น
5.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ (Clusters Promotion) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมไป
ขยายตลาด จ่านวน 2,851 ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อประมาณ 47,000 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมส่าคัญ ดังนี้
 กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems
and Jewelry Fair)
 กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ร่วมเจรจาการค้าในมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย และ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ ประเทศสหรัฐฯ เยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอินเดีย
 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ณ ประเทศจีนและฝรั่งเศส
2) จัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ (STYLE) ภายในงานมีการแสดงและจ่าหน่าย อาทิ
สินค้าส่าหรับตลาดผู้สูงอายุ (60+) ตลาดสัตว์เลี้ยง ตลาดไลฟ์สไตล์ของผู้ชาย (Metroman) การให้ค่าปรึกษา
ด้านโลจิสติกส์การค้า รวมทั้งจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหารในต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า
ANUGA ณ ประเทศเยอรมนี งาน FOODEX ประเทศญี่ปุ่น งาน Gulfood ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
และงาน Seafood Expo North America ประเทศสหรัฐฯ ฯลฯ
5.5 การส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ ข องไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ( YEN-D
Program) ด่าเนินโครงการแล้ว 4 รุ่น (ปี 2558 – 2561) สามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย
กับเพื่อนบ้านได้แล้ว 980 คน มีผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจและเกิดมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันแล้วกว่า
2,800 ล้านบาท
 การจัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจัดงานนแสดงสินค้า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ
จ่านวน 5 คู่ สร้างมูลค่าการค้าประมาณ 65 ล้านบาท มีการซื้อขายภายในงานประมาณ 70 ล้านบาท รวมทั้งจัด
งานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ จ่านวน 6 ครั้ ง ในจังหวัด สระแก้ว นครพนม ตาก นราธิวาส เชียงราย และสระแก้ว
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 680 คน
6. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ก่ากับดูแล
(Regulator) เป็นผู้ส่งเสริมและอ่านวยความสะดวกทางการค้า โดยมีการด่าเนินงานที่ส่าคัญ ดังนี้
6.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ด่าเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลา ด้วยการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อาทิ พัฒนาระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ (e-Registration) ลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยรวมการจองชื่อและจดทะเบียนนิติ
บุคคลออนไลน์เหลือขั้นตอนเดียว (จากเดิม ๒ ขั้นตอน) ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่ เมษายน 2561 นอกจากนี้ ยังได้
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อ่านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์มากขึ้น เช่น พัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล
และนิติบุคคลของระบบ e-Registration และ e-Filing เป็นชุดเดียวกัน การให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอ่านาจ
ให้ผู้แทน เช่ น บริษัท กฎหมายหรือส่ านักงานบัญ ชี รับจดทะเบียนด่าเนินการแทนได้ (จากเดิม ที่ผู้ เริ่มก่อการ/
กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องเป็นผู้กรอกข้อความและยื่นค่าขอผ่าน) รวมถึงการก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ และลดอัตราค่าธรรมเนียมส่าหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ เมษายน 2561 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ e-Filing ให้ระบบที่ใช้งานง่ายขึ้น อ่านวยความสะดวการน่าส่งงบ
การเงินแก่นิติบุคคล สามารถน่ามาประมวลผลสถานะนิติบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการด่าเนินธุรกิจได้
รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงเพิ่ม ประสิ ทธิภาพระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ให้สามารถน่าเสนอรายงานการวิเคราะห์ใน
หลากหลายมิติ และพัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด่าเนินการ
6.2 สร้างโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยการอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน
และผู้บังคับหลักประกัน โดยมีผู้ได้รับความรู้ กว่า 2,500 ราย และในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ ให้สามารถรองรับการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียน การตรวจค้นข้อมูล การขอรับรอง
หลักฐานการจดทะเบียน การขอใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานทรัพย์มีทะเบียน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่าง 6 หน่วยงาน ทั้งนี้ ณ เดือนเมษายน 2561 ได้รับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปแล้ว จ่านวน
200,068 ค่าขอ มูลค่าการจดทะเบียนรวม 4.57 ล้านล้านบาท
6.3 การจัด ท าบทวิเ คราะห์ส ถานการณ์เ ศรษฐกิ จ เพื่ อประชาสัมพัน ธ์ สร้ างการรั บรู้ อาทิ รายงาน
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้า รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทย เกษตรวิถียั่งยืนและภูมิปัญญาสู่การเพิ่ม
มูลค่า สร้างนวัตกรรมน่าเศรษฐกิจไทย โอกาสของสมุนไพรไทยในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เป็นต้น รวมทั้งจัดท่า
ตัวช้วัดเศรษฐกิจการค้าและภาวะการค้าระหว่างประเทศเป็นรายเดือน ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และผู้สนใจโดยผ่านข่องทางต่างๆ
6.4 สร้าง Private Cloud เพื่อให้บริการหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดใช้งานตั้งแต่มกราคม
2560 มีหน่วยงานมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสร้าง DR Site เพื่อเป็นระบบส่ารองหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
สามารถท่างานแทนระบบหลักได้ ส่งผลให้ระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์สามารถให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง
6.5 พัฒนาระบบชาระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) เพื่อเป็นการรับช่าระ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของกระทรวงพาณิช ย์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารไม่น้อยกว่า 10
ธนาคาร จุดบริการรับช่าระเงินไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริการ Internet Banking ของธนาคาร บัตรเครดิต
(VISA/MASTER) และบัตรเดบิต และระบบเติมเงินโดยช่าระเงินล่วงหน้า เช่น e-Wallet หรือ e-Money มีก่าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในกันยายน 2561
6.6 พัฒนาคุณภาพและจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ เพื่อยกระดับข้อมูลด้านการพาณิชย์ให้
มีมาตรฐานสากล ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0 (TH e-GIF 2.0)
ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลสินค้า และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเพื่อพัฒนา
ระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้น่าข้อมูลไปใช้ (High Value Data Set) เพื่อให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กระทรวงสามารถน่าข้อมูลพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้
อย่างหลากหลาย เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ก่าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน มีนาคม 2562
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7. การพัฒนาองค์การ บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ด่าเนินการจัดอบรมหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล อาทิ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในการ
สร้างรายได้แก่ชุมชนในเมืองรอง การสร้างนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ศักยภาพที่จ่าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
8. การป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่าเนินการพัฒนาจิตส่านึกและสร้างความเข้มแข็งของกลไก
ต่อต้านการทุจริต เช่น การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส หลักเกณฑ์และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท่าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย (MOC Watch Dog) เฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร ฯลฯ
9. การพัฒนากลไกการบริหารงานในภูมิภาค ใช้กลไกการบริหารงานในภูมิภาคที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นเอกภาพ โดยบริหารงานที่มีการบูรณาการร่วมกันภายใต้แนวคิด “หลังคาเดียวกัน (One Roof) และก่าหนดให้
มีกลไกขับเคลื่อนงานที่เรียกว่า “พาณิชย์ภาค” (Mini MOC) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางเป็นผู้น่าในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจเชิงนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว
------------------------กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
24 พฤษภาคม 2561
15.45 น.

