รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของกระทรวงพาณิชย
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล/ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย/ภารกิจสําคัญ
ปงบประมาณ 2558
---------------------------------------

กระทรวงพาณิชยมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคาของทั้งในประเทศและตางประเทศใหมี
ความสามารถเขมแข็ง และมั่นคง ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจการคาโลก รวมทั้ง
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจ การคาของประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งการเชื่อมโยง
และดูแลผูผลิ ต ผูคา และผูบ ริโ ภค โดยในรอบปที่ผานมากระทรวงพาณิชยไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญภายใต
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงฯ สรุปไดดังนี้
1. การบริหารจัดการสินคาเกษตรสําคัญในเชิงรุก
กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการดูแลใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นดวยวิธีที่เหมาะสม ตั้งแตการลดตนทุน การผลิต
ไปจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพและรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด
นโยบายและเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งจะสงผลดีตอการแกไขปญหา
ราคาสินคาเกษตรตกต่ําไดอยางยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินงานในสินคาสําคัญ ดังนี้
 ขา ว คณะกรรมการนโยบายและบริห ารจัดการขาว (นบข.) ไดกําหนดมาตรการชว ยเหลือเกษตรกร
ผูปลูกขาวป 2557/58 ดังนี้
 มาตรการลดตนทุนปจจัยการผลิต ขอความรวมมือผูประกอบการทั้งผูผลิตและผูจําหนายลดราคา
ปุยเคมีที่ใชในนาขาวลงกระสอบ (50 กก.) ละ 40- 50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6-8 สําหรับยาปองกันหรือยากําจัด
ศัตรูพืช ลดลงประมาณรอยละ 5-10 และคาบริการรถเกี่ยวขาวลดลงเฉลี่ยไรละ 50 บาท รวมทั้งปุยเคมีที่ใชกับพืช
ชนิดอื่น ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ลดลงกระสอบละ 25-40 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 4–8
 มาตรการสนับสนุนดานการตลาด โดยดําเนิน
 มาตรการชดเชยดอกเบี้ ย ใหผูป ระกอบการคา ขาวในการเก็ บสต็ อกข าวเปลือกปการผลิ ต
2557/58 ในอัตรารอยละ 3 แบงเปน ขาวนาป มีผูประกอบการคาขาวเขารวมและผานการรับรอง 153 ราย
ใน 25 จังหวัด วงเงินกู 33,000 ลานบาท ปริมาณเก็บสต็อก 3.2 ลานตัน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชย
ดอกเบี้ยไดอนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยจากผูเขารวมโครงการแลว จํานวน 6 รายใน 3 จังหวัด จํานวนเกษตรกร 2,375 ราย
ปริมาณเก็บสต็อก 8,400 ตัน มูลคาการรับซื้อประมาณ 100 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางคณะอนุกรรมการระดับ
จั ง หวั ด ประสานธนาคารพาณิ ช ย เพื่ อ คํ า นวณการชดเชยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 3 ต อ ไป ข า วนาปรั ง
มีผูประกอบการคาขาวเขารวม 70 ราย วงเงินกู 7,200 ลานบาท และมีการรับซื้อเพื่อเก็บสต็อกขาวเปลือกแลว
ปริมาณ 864,000 ตัน ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบและรับรองของจังหวัด
 โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายขาวเปลือก เพื่อชะลอไมใหขาวเปลือกออกสูตลาด
ในชวงที่มีผลผลิตปริมาณมาก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อที่จายใหเกษตรกรในการเก็บขาวเปลือกไวใน
ยุงฉางของตัวเองเพื่อรอการขายในเวลาที่เหมาะสม มีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ 80,000 ราย ปริมาณ
ขาวเปลือก 475,000 ตัน วงเงิน 6,700 ลานบาท
 การจั ดตลาดนั ดข าวเปลือก ป 2557/58 เพื่อรักษาเสถีย รภาพราคาขาวภายในประเทศ
รวม 158 ครั้ง ใน 41 จังหวัด ปริมาณซื้อขายรวม 115,000 ตัน มูลคากวา 1,100 ลานบาท สงผลใหราคารับซื้อขาว
ณ ทาขาว/โรงสี ปรับสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100-800 บาท
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 การระบายขาวในสต็อกของรัฐ ดําเนินการระบายขาวจากโครงการรับจํานําของรัฐบาลที่ผานมา
จํานวนมากกวา 18 ลานตัน โดยเริ่มตนจากการตรวจนับปริมาณและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใหทราบความมีอยูจริง
ของขาว โดยแยกระบายขาวที่มีคุณภาพมาตรฐานและขาวหยอนมาตรฐานเล็กนอยกอน สวนขาวที่หยอนคุณภาพมาก
ขาวเสื่อมสภาพ ขาวผิดชนิด และขาวที่สูญหายไดดําเนินการแจงความดําเนินคดี ซึ่งที่ผานมาไดระบายขาวในสต็อกที่มี
คุ ณภาพตามมาตรฐานและที่ ห ย อ นมาตรฐานเล็ ก นอ ย โดยได ร ะบายข าวไดร วม 5.9 ล านตัน มู ล ค าประมาณ
68,000 ลานบาท แบงเปนขาวในสต็อกรัฐบาล 4.7 ลานตัน มูลคา 51,300 ลานบาท และขาวฤดูกาลผลิตใหม
ประมาณ 1.2 ลานตัน มูลคาราว 16,700 ลานบาท
ทั้งนี้ การสงออกขาวในชวง 12 เดือนที่ผานมา (สิงหาคม 2557–กรกฎาคม 2558) ไทยสงออก
ขาวปริมาณ 10.5 ลานตัน มูลคา 5,187 ลานเหรียญสหรัฐฯ (167,750 ลานบาท) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา สงออกปริมาณ 8.6 ลานตัน มูลคา 4,699 ลา นเหรียญสหรัฐ (149,341 ลานบาท) ปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 22 และมูลคาในรูปเงินเหรียญสหรัฐและเงินบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 และ 12 ตามลําดับ
 การจัดประมูลขาวสาร เพื่อเปนกลไกในการเสริมสรางระบบการคาขาวใหเสรีและเปนธรรม
สามารถสะทอนราคาขาวสารทั้งในระบบตลาดจริงและตลาดลวงหนา และเปนราคาอางอิง รวม 6 ครั้ง ณ จังหวัดนครสวรรค
และสุ พรรณบุ รี มี ป ริ มาณการประมู ล รวม 8,700 ตัน คิดเปน มูล คา ประมาณ 100 ลานบาท นอกจากนี้ยังได
ดําเนินการฟนฟูตลาดกลางขาวและพืชไรในความสงเสริมของกระทรวงพาณิชย สงผลใหเกษตรกรสามารถจําหนาย
ขาวเปลือกไดในราคาสูงกวาราคาตลาด และเปนการประชาสัมพันธใหเกษตรกรและผูประกอบการไดรับทราบถึง
ประโยชนของการใชตลาดกลาง และเปนกลไกหรือเครื่องมือในการยกระดับราคาสินคาเกษตร
 ปาลมน้ํามัน ไดวางระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เปนธรรม และไมเกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันปาลม ดังนี้
 ปลายป 2557 เกิดสถานการณผลปาลมออกสูตลาดนอยมากผิดปกติ จึงไดดําเนินการเชิงรุกในการ
ตรวจสอบปริ มาณผลผลิ ต ปาล มน้ํ ามั น และสต็ อกคงเหลือของน้ํามัน ปาลมดิบในชว งเดือนพฤศจิกายน 2557 มกราคม 2558 และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) เพื่อพิจารณาแกไขสถานการณได
ทันทวงทีกอนที่จะเกิดภาวะน้ํามันปาลมขาดตลาด โดยใหนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศในปริมาณเทาที่จําเปน
จํานวน 50,000 ตัน ในระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 สัปดาห ชวงเดือนกุมภาพันธ 2558 ทําใหไมสงผลกระทบตอ
ราคาผลปาลม โดยเกษตรกรยังคงสามารถขายผลปาลมไดในราคา กก.ละ 5.70-6.00 บาท ในขณะเดียวกันได
ขอความรวมมือโรงงานสกัดใหรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรในราคาไมต่ํากวา กก.ละ 5 บาท ในอีกทางหนึ่ง
 ชวงปลายเดื อนเมษายน 2558 ผลผลิตออกสูตลาดมากและตอเนื่อง สงผลใหราคาผลปาลมมี
แนวโนมลดลง จึงไดกําหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ โดย
 กําหนดราคาแนะนํ า ใหรับซื้อผลปาลมทะลายและผลปาลมรวงในราคาเดียวกัน อัตราน้ํามัน
รอยละ 17 ไมต่ํากวา กก.ละ 4.20 บาท ณ หนาโรงสกัดฯ และจุดรับซื้อในพื้นที่ (ลานเท) พรอมกําหนดใหโรงกลั่น
โรงผลิตไบโอดีเซล และผูรับซื้อน้ํามันดิบทั่วไปรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ ในราคาไมต่ํากวา กก.ละ 26.20 บาท ณ หนาคลัง
ผูรับซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อใหราคาขายปลีกน้ํามันพืชปาลมบรรจุขวด ไมเกินลิตรละ 42 บาท พรอมทั้ง
ออกตรวจสอบสต็อกน้ํามันปาลมทุกเดือน
 ดานปริมาณ ให อคส. รับซื้อน้ํามันปาลมดิบปริมาณ 100,000 แสนตัน จากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ในราคาไมต่ํากวา กก.ละ 26.20 บาท
 ชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ผลผลิตปาลมน้ํามันเริ่มทยอยออกสูตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล
ประกอบกับราคาน้ํามันปาลมของประเทศมาเลเซียอยูในเกณฑต่ํา รวมทั้งภาวะการคาที่ชะลอตัว ทําใหราคาผลปาลม
ที่เกษตรกรขายไดออนตัวลง จึงไดกําหนดราคาแนะนําในการรับซื้อผลปาลมทะลาย และผลปาลมรวงในราคาเดียวกัน
ตามภาวะตลาดเพื่อพั ฒนาคุณภาพปาล มน้ํามัน โดยอัตราน้ํามัน รอยละ 17 ราคาไมต่ํากวา กก.ละ 3.20 บาท
ณ หนาโรงสกัดฯ และปรับเพิ่มราคารับซื้อขึ้น กก. ละ 30 สต. ตออัตราน้ํามันที่เพิ่มขึ้นทุกรอยละ 1 และใหโรงกลั่น
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โรงผลิ ต ไบโอดี เ ซล และผู รับ ซื้ อน้ํ ามั น ดิ บ รั บซื้อน้ํามัน ปาลมดิบ ในราคาไมต่ํากวา กก.ละ 20.30 บาท สงมอบ
ณ หน า คลั ง ผู รั บ ซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล จั ด ระบบการซื้ อ ขายผลปาล ม และน้ํ า มั น ปาล ม โดยให
ผูประกอบการแจงปริมาณสถานที่เก็บ จัดทําบัญชีคุมสินคาน้ํามันปาลม กําหนดระยะเวลาใหแจงขอมูลเร็วขึ้นจากเดิม
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เปนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป รวมทั้งกําหนดแนวทางปองปรามการลักลอบ
นําเขาน้ํามันปาลม และออกตรวจสอบสต็อกน้ํามันปาลมทุกเดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2558
 มันสําปะหลัง ดําเนินการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ป 2557/58 ดวยมาตรการการชะลอ
ดอกเบี้ยการเก็บเกี่ ยว โดย ธ.ก.ส ไดจายเงินกูใหเกษตรกรรวม 480 สัญญา จํานวนเงิน 18 ลานบาท และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ําหยดโดยจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรจํานวน 1,000 ราย และ ธ.ก.ส.
ได จ า ยเงิ น กู ใ ห เ กษตรกรแล ว 2,081 สั ญ ญา จํ า นวน 245 ล า นบาท รวมทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานการแปรรู ป
มันสําปะหลังใหผูประกอบการ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3 ระยะเวลา 24 เดือน มีผูประกอบการสมัคร
เขารวม จํานวน 19 ราย นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนามาตรฐานลานมันคุณภาพ (1 จังหวัด 1 ลานมัน) เปาหมาย
20 ราย ขณะนี้อยูระหวาง การคัดเลือกลานมันตนแบบ
 ผลไม กําหนดแผนการระบายผลไมในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาด ไปยังตลาดที่หางไกลจากแหลงผลิต อาทิ
ตลาดกลาง หางคาปลีกคาสง รวมไปถึงดานการคาชายแดน โดยรณรงคการบริโภคผลไมไทยในหางคาปลีกคาสง
ขนาดใหญ การลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ ในการรับซื้อผลไมกับเกษตรกร/
กลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตร ปริมาณ 12,800 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 440 ลานบาท จัดกิจกรรมพบปะ
และเจรจาการคาระหวางผูประกอบการคาผลไมจากประเทศเมียนมากับผูประกอบการคาผักและผลไมของไทย จัดตั้ง
จุดรวบรวมผลผลิต ณ สหกรณเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดนอกแหลงผลิต ปริมาณรวมทั้ง
สิ้นกวา 470 ตัน มูลคาราว 2 ลานบาท ประชาสัมพันธสงเสริมการบริโภคผลไมในงานตาง ๆ เชน งานมหกรรม
การคาชายแดนนครพนมและงานเทศกาลผลไมไทย งานมหกรรมบริโภคผลไมจังหวัดกาญจนบุรี เปน ตน และมี
มาตรการผลักดันการสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ไดจัดคณะผูแทนการคาสินคาผัก
และผลไมไปเยือนอินโดนีเซีย มีการสั่งซื้อผลไมสดจากไทยทันทีกวา 35 ลานบาท และคาดวาจะมีมูลคาสั่งซื้อหลังจาก
นี้อีกกวา 190 ลานบาท
 ยางพารา ไดมีความตกลงกับจีนในการขายยางพาราจํานวน 200,000 ตัน และมีความตกลงระหวาง
บริษัทไทยกับอินเดียรวมลงทุนกอตั้งโรงงานผลิตยางรถยนตในจังหวัดระยองเพื่อสงออก คาดวาจะใชยางพาราเปน
วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต ปล ะมากกว า 100,000 ตัน รวมทั้งยังไดรว มมือ กับ กลุมธุร กิจอาลีบาบาจําหนายผลิตภัณฑ
ยางพาราในตลาดจีน ยอดขายสูงถึงกวา 50 ลานบาท และกอใหเกิดความตองการตอเนื่องอีกเปนจํานวนมากในเวลาตอมา
 การสงเสริมและพัฒนาศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อใหเกษตรกรมีชองทางใน
การจําหนายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ มีการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ รูปแบบและการบรรจุภัณฑ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายผลผลิต โดยจัดตั้งศูนยเกษตรชุมชน แหงใหม จํานวน 5 แหง
ใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง สระบุรี (2 แหง) นครปฐม และกาฬสินธุ และพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยฯ เดิมที่มีอยู
จํานวน 19 แหง ใน 14 จังหวัด
2. การดูแลคาครองชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย
กระทรวงพาณิชยดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยจัดโครงการสงเสริมการขายเพื่อ
ชวยเหลือผูบริโภคใหไดซื้อสินคาราคาต่ํากวาทองตลาด รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลราคาขายปลี ก
สินคาอุปโภคบริโภคอยางใกลชิด ที่สําคัญ อาทิ
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 การปรับลดราคาจําหนายสินคา โดยในชวงตนป 2558 ไดมีการปรับลดราคาจําหนายสินคาที่มีตนทุน
คาขนสงมาก จํานวน 8 รายการ ไดแก น้ํามันหลอลื่น ประมาณรอยละ 2-5 เม็ดพลาสติก ประมาณรอยละ 4-8
ถุงพลาสติก ประมาณรอยละ 4-15 ปูนซีเมนต ประมาณรอยละ 2-4 กระเบื้องมุงหลังคา ประมาณรอยละ 5-7
เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กโครงสรางรูปพรรณ รอยละ 5-10 ปุยเคมี กระสอบละ 10-30 บาท กาซหุงตมบรรจุถัง
โดยออกประกาศราคาแนะนําขนาด 15 กก. ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ในราคา
ไมเกินถังละ 370 บาท (รวมคาบริการขนสงถึงสถานที่ของผูซื้อซึ่งมีระยะทางในรัศมีไมเกิน 5 กม. ไมรวมคาบริการ
ขนสงขึ้นอาคารสูง) และในชวงเดือนกันยายน 2558 สถานการณราคาน้ํามันดีเซลมีการปรับลดลงอีก จึงไดมีการ
หารือรวมกับสมาคมและผูผลิตผูจําหนาย รวมทั้งหางคาปลีกคาสง หางสรรพสินคาและรานสะดวกซื้อ และขอความ
รวมมือใหลดราคาจําหนายสินคาลง ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแผนการลดราคา และใหหางคาปลีกคาสงพิ จารณา
ปรับลดคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูผลิต ผูจําหนาย เพื่อใหราคาสินคาลดลงไดมากขึ้น
 การจั ดงานธงฟ า ทั่วประเทศ เพื่อจําหนายสิน คาจําเปน ในราคาประหยัด กระจายไปสูแหลงชุมชน
ทุกจังหวัด โดยจําหนายสินคาราคาลดลงรอยละ 30 รวมกวา 1,900 ครั้ง มูลคาจําหนายรวม 1,800 ลานบาท
สามารถลดภาระคาครองชีพใหแกประชาชนไดกวา 7 ลานคน คิดเปนมูลคากวา 760 ลานบาท และยังกระจายไปยัง
แหลงชุมชน ในรูปแบบรถ “ธงฟาสูชุมชน” เพื่อจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการครองชีพในแหลงชุมชน
ทุกเขตรวม 50 เขต ในกรุงเทพฯ มีมูลคาจําหนายรวม 93 ลานบาท สามารถลดคาครองชีพประชาชนได 34 ลานบาท
นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดวิกฤตภัยแลงไดจัดรถ “ธงฟาเคลื่อนที่สูชุมชนจังหวัด” เพื่อชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยแลง จํานวนกวา 707 ตําบล ในพื้น ที่ 19 จังหวัด โดยจําหนายสินคาที่จําเปนตอ
การครองชีพในราคาต่ํากวาตลาดประมาณรอยละ 30-50 มีมูลคาการจําหนายรวม 93 ลานบาท สามารถลดภาระ
ค า ครองชี พประชาชนได ก ว า 60 ล า นบาท รวมทั้ ง ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย น้ํ าท ว ม จํ า นวน 19 ตํ าบล ในพื้ น ที่
17 จังหวัด มีมูลคาการจําหนายรวม 2.1 ลานบาท สามารถลดคาครองชีพประชาชนไดกวา 1.4 ลานบาท
 การจําหนายขาวสารบรรจุถุงตามโครงการเพื่อชุมชน เพื่อลดภาระคาครองชีพใหประชาชนผูมีรายไดนอย
และสรางความเขมแข็งผานระบบสหกรณ วิสาหกิจชุมชน โดยนําขาวสารในสต็อกของรัฐบาลไมเกิน 20,000 ตัน
มาจัดทําขาวสารบรรจุถุงที่ไดมาตรฐาน ขนาด 2 กิโลกรัม จํานวน 1,000 ตัน (500,000 ถุง) จําแนกเปนขาวขาว 5%
จํานวน 900 ตัน และขาวสารเหนียว 10% จํานวน 100 ตัน เพื่อจําหนายใหแกผูมีรายไดนอยในราคาต่ํากวาตลาด
ประมาณรอยละ 20 (ขาวขาว 5% ราคา 30 บาท/ถุง ขาวเหนียว 10% ราคา 50 บาท/ถุง) มีสหกรณเขารวม
จํานวน 58 จังหวัด 124 สหกรณ
 การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคราคาประหยัด เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ โดยรว มกับ ธ.ก.ส. และผูผ ลิต สินคารายใหญลดราคาจําหนายสินคาที่จําเปนตอการครองชี พ รอยละ
10 - 50 ผานรานคาของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) จํานวน 23 สินคา 108 รายการ
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 – มกราคม 2559 ในพื้นที่ 35 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน อุตรดิตถ
ขอนแกน ชัยภูมิ เปนตน โดยมีรานคาเขารวมฯ จํานวน 257 แหง
 การจัดหารานอาหารปรุงสําเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานใหประชาชน (หนูณิชย...พาชิม) เริ่มดําเนินการ
ตั้งแตสิงหาคม 2557 ปจจุบันมีรานคาเขารวมโครงการทั่วประเทศรวมกวา 3,200 แหง สามารถลดภาระคาครอง
ชีพ ไดประมาณวันละ 2.7 ลานบาท คิดเปนมูลคารวมกวา 700 ลานบาท รวมทั้งขอความรวมมือหางคาปลีกคาสง
ขนาดใหญจัดโซนจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ในราคาจาน/ชามละ 30-40 บาท เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชน
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤศจิกายน 2558
 การตรึ ง ราคาจํ า หน า ยสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค โดยขอความร ว มมื อ ผู ผ ลิ ต สิ น ค า ในกลุ ม ต า งๆ
ขยายระยะเวลาในการตรึงราคาหรือชะลอการปรับราคาจําหนายจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558
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 การจัดมหกรรมลดราคาสินคา ในงาน“เทใจ คืนสุข สูประชาชน” ในชวงเทศกาลปใหม ลดราคาสินคา
ลงกว าร อ ยละ 20-70 ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ คื น ความสุ ขและเป น ของขวัญ ปใหม ใหแ กประชาชน โดยรว มกับ ผูผ ลิ ต
ผูจําหนายรายใหญ หางคาปลีกคาสง หางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อรวมแลวกวา 12,800 แหงทั่วประเทศ
มูลคาจําหนายรวมประมาณ 50,000 ลานบาท และจัดงาน “เทใจ...คืนสุข...ตอนรับเปดเทอม” ในชวงใกลเปดเทอม
รวมกับหางคาปลีกคาสงทุกสาขาทั่วประเทศ รานคาปลีกทองถิ่น และรานจําหนายเครื่องเขียนและอุปกรณการเรียน
ลดราคาสิ น ค า ชุ ด นั ก เรี ย น อุ ป กรณ ก ารเรี ย น และสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จํ า เป น ร อ ยละ 10-70 โดยมี มู ล ค า
การจําหนายรวมประมาณ 40,000 ลานบาท
 การรับเรื่องรองเรียน ผานสายดวน 1569 กรมการคาภายใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเรื่องรองเรียนกวา
1,990 คําร อง พบการกระทํ าผิ ด 232 ราย อาทิ ไมแสดงราคาจําหนายปลีกสิน คาหรือคาบริการ แสดงราคา
จําหนายปลีกสินคาและคาบริการไมตรงกับราคาที่จําหนาย และคาบริการที่ใหบริการไมแสดงคาใชจายอื่น ๆ (คาภาษี
คาบริ การ) ให ชั ด เจนและครบถ ว น เป น ต น ดําเนิน การเปรีย บเทีย บปรับตามพระราชบัญญัติวาดว ยราคาสิน คา
และบริการ พ.ศ. 2542
3. การขับเคลื่อนการสงออก
การสงออกเปนกลไกหนึ่งทีส่ ําคัญในการขยายเศรษฐกิจของประเทศ แมวาจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ราคาน้ํ ามั น และสิ น ค า เกษตรโลกตกต่ํ าที่ ส ง ผลให มูล คา การสง ออกในระยะครึ่ ง ปแ รกของป 2558 (มกราคมกรกฎาคม 2558) ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.4 (ในรูปเงินบาท) แตยังมีสินคาสําคัญอีกหลายรายการ
ที่ ส ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ มั น สํ า ปะหลั ง ผลไม ส ด/แช เ ย็ น แช แ ข็ ง /แปรรู ป ไก ส ด แช แ ข็ ง และแปรรู ป
เครื่องประดับอัญมณี เครื่องใชบนโตะอาหาร ฯลฯ กระทรวงพาณิชยไดพยายามผลักดันการสงออกควบคูไปกับการ
เพิ่มศักยภาพการคาตลอดระยะ 1 ปที่ผานมา ที่สําคัญ อาทิ
 การเรงรัดแกไขกฎระเบียบที่จะเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการคาชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเตรียมความพรอมเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การแกไขปญหาการคา
มนุ ษย และการทํ าประมงผิ ด กฎหมาย และยังไดมี การจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาการคาระหวางประเทศ ซึ่ง มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ เพื่อบูรณาการการแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาระหวางกระทรวง/
กรมตางๆ อยางเปนระบบ
 การรักษาสวนแบงทางการตลาดในตลาดสงออกหลักและแสวงหาชองทางใหมๆ รวมทั้งตลาดใหมๆ
ที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออกโดยไดกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการสงออกรวมกับภาคเอกชน และ
เรงรัดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง อาทิ การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปดตลาด โดยไดเปดเจรจาความตกลง
การคาเสรี ไทย-ปากีสถาน การเรงรัดทําการตลาดเชิงกลยุทธ ที่เนนเจาะเมืองใหม ๆ เจาะกลุมเปาหมายสําคัญๆ และ
ขยายชองทางการตลาดอยางสรางสรรค
 โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการสงออก ดังนี้
 ยุทธศาสตรการเรงรัดทําตลาดเชิงกลยุทธ
กระทรวงพาณิชยไดเรงรัดทําการตลาดเชิงรุก โดยสงเสริมใหผูประกอบการขยายตลาดกวา 10,000
ราย และกอใหเกิดมูลคาการสั่งซื้อรวมกวา 140,000 ลานบาท โดยสามารถผลักดันสินคาในกลุมสําคัญ ดังนี้
 การผลักดันสินคาและบริการเปนกลุมอยางครบวงจร (Clusters)
1. กลุมสินคาการเกษตรอาหาร/อาหารแปรรูป/อุตสาหกรรมและทั่วไปการสงเสริมและเรงรัด
ผลักดันกลุมสินคาเกษตร อาหาร ขาว ยางพารา และกลุมสินคาอุตสาหกรรมตางๆ โดยการสงเสริมการเปดตลาดและ
แสวงหาลูทางการคาใหมๆ เพื่อผลักดันสินคาศักยภาพไทยผานชองทางตางๆ อาทิ การเรงขยายชองทางการคาใน
ตลาดต างประเทศผานเครื อขายของบริษัทใหญ (โครงการพี่จูงนอง) ทั้งนี้ ไดรวมมือกับผูประกอบการรายใหญ
ที่ประสบความสําเร็จ 5 ราย (เครือเจริญโภคภัณฑ กลุมสหพัฒน กลุมเซ็นทรัลไทยเบฟเวอเรจ และบริษัทล็อกซเลย)
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เพื่อชวยเหลือ SMEs ในการขยายตลาด จํานวน 85 บริษัท โดยการสงเสริมผูประกอบการ SMEs เริ่มตั้งแตขั้นตอน
การอบรมใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของตลาดเปาหมาย ไปจนถึงการ
จัดหาชองทางการจําหนายสินคาในตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะสามารถเกิดมูลคาการสั่งซื้อไดรวมกวา 300 ลานบาท
อีกทั้ง ไดจัดงานแสดงสินคา Southern International Trade Expo ณ จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อสงเสริมการ
ขยายโอกาสทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอาหาร เกษตร ยางพารา
และผลิตภัณฑจากยางพารา โดยมีผูเขารวมงาน จํานวน 180 คูหา ผูนําเขาจากต างประเทศจากประเทศในอาเซียน
จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และอิหรานรวมกวา 340 ราย ซึ่งมีกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจยางพาราและผลิตภัณฑยาง
ระหว างผู ป ระกอบการไทยกับ ผู นํ าเข าจากตางประเทศ 58 บริษัท มีมูล คาซื้อขายรวมกวา 33,000 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมการขยายโอกาสทางธุรกิจ ในกลุมสินคาเกษตร อาหาร และกลุมสินคาอุตสาหกรรม โดย
สงเสริมผูประกอบการไทยในการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ จํานวน 23 งาน จัดงานแสดงสินคานานาชาติ
ในประเทศ 4 งาน ต อนรั บ คณะผู แทนทางการคา 23 คณะ และนําคณะผูประกอบการไทยไปเจรจาการคาใน
ตางประเทศจํานวน 12 คณะ
2. กลุมสินคาไลฟสไตล แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ และผูสูงอายุการสงเสริมและเรงรัด
การดําเนินธุรกิจสินคาศักยภาพของไทยในกลุมสินคาแฟชั่น และไลฟสไตล ไปยังตลาดเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ
สินคาสําหรับผูสูงอายุ (60 Plus Project) โดยการสรางโอกาสทางการตลาดใหมๆ อาทิ สินคาสําหรับผูสูงอายุใน
กลุมสิน คาไลฟ สไตล เครื่ องนุงหม อุป กรณ ฝกทักษะ/ของเลน ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม เครื่องใชใน
ครัวเรือน เฟอรนิเจอร อุปกรณการแพทย และอาหาร เปนตน โดยมุงสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไทย ตั้งแตการ
จัด สั มมนา อบรมให ความรู การเชิ ญผู เ ชี่ย วชาญจากตางประเทศมาใหคําปรึกษา/คําแนะนําในการพัฒ นาสิน คา
การคั ด เลื อกสิ น ค าและบริ การที่ มีศักยภาพ การสงเสริมการตลาดในกิจ กรรมตางๆ อาทิ เขารว มแสดงสิน คาใน
นิทรรศการประชาสัมพันธ 60+ ในงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ การรวมคณะผูแทนการคาไปเจรจาการคาใน
ตางประเทศ เปนตน สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ จัดคณะผูแทนการคาเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ
และสํารวจแหลงวัตถุดิบอัญมณีในประเทศตางๆ อาทิ เมียนมา เกาหลีใต และภูมิภาคแอฟริกา เปนตน และจัดงาน
แสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) เพื่อเปนเวทีใหผูประกอบการไทยไดมี
โอกาสพบปะนักธุรกิจผูนําเขาตางชาติเพิ่มขึ้น สินคาแฟชั่นและไลฟสไตล ไดนําเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ
10 งาน นอกจากนี้ยังไดจัดงานแสดงสินคานานาชาติ 7 งาน ตอนรับคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ 3 คณะ
และนําคณะผูประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศจํานวน 10 คณะ
3. กลุมธุรกิจบริการ สงเสริมและเพิ่มโอกาสทางการคาธุรกิจบริการ กระทรวงพาณิชยได
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมธุรกิจบริการเพื่อขยายโอกาสทางการคา อาทิ ดิจิทัลคอนเทนต และ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เปนตน โดยไดนําผูประกอบการ เขารวมงาน “Bangkok International Digital
Content” พรอมทั้งจัดกิจกรรมเจรจาการคากับนักธุรกิจจากตางประเทศอีกดวย และสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและบันเทิงไทยโดยนําผูประกอบการรวมงาน “Thai Night” ณ ประเทศฝรั่งเศส เกาหลีใต และ
สหรัฐอเมริกา อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ไดนําผูประกอบการธุรกิจบริการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศจํานวน 3
งาน ตอนรับคณะผูแทนการคาจากตางประเทศมาเจรจาธุรกิจ ในไทยจํานวน 1 คณะ และนําคณะผูแทนการคาไป
เจรจาการคาในตางประเทศจํานวน 3 คณะ
 การส งเสริ มการขยายการคา ในอาเซียนโดยใชประโยชนจ าก AEC สง เสริมและผลักดั น
ผูประกอบการไปขยายตลาดหรือดําเนินธุรกิจในอาเซียนไดกวา 1,000 ราย เกิดมูลคาการสั่งซื้อกวา 1,100 ลานบาท
โดยดําเนินการอยางครบวงจร ตั้งแตการใหความรูดานการตลาด กฎระเบียบทางการคา การสรางเครือขายธุรกิจ
ไปจนถึงการเขารวมกิจกรรมทางการตลาด โดยสรางเวทีขยายโอกาสที่สําคัญให แกผูประกอบการไทย อาทิ การจัด
งานแสดงสินคาไทย Thailand Week สงเสริมผูประกอบการผานกิจกรรมสรางเครือขาย DITP AEC Club Business
Matching and Networking และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปด AEC โดยรวมมือกับ
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สถาบันการศึกษาไทยทั้ง 14 แหง เพื่อสรางโอกาสการสรางและพัฒนาทรัพ ยากรบุคคลในกลุมนิสิต นักศึกษา ที่เปน
กําลังสําคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตใหยั่งยืนตอไป
 ยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการสงออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว
 การพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพื่อการสงออก ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาครวม 5,500 ราย
ไดรับการพัฒนาองคความรูดานการคาระหวางประเทศ ผานโครงการฝกอบรมและสัมมนากวา 100 โครงการ และยัง
ไดริเริ่มการใหบริการขอมูลการคาผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน “DITP Connect” เพื่อสงตรงขอมูลตลาด
ตางประเทศที่ทันตอเหตุการณไปยังโทรศัพทสมารทโฟนของผูประกอบการ ซึ่งมีผูโหลดใชงานแลวรวม 3,500 ราย
 การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย ที่สําคัญ อาทิ โครงการ Product
and Service Champion รวมกับภาคเอกชนเพื่อคัดเลือกและผลักดันสินคาและบริการที่มีศักยภาพของไทย อาทิ
ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากขาว ธุรกิจบริการ Wellness เปนสินคาแชมปเปยนที่จะผลักดันในเชิงรุก ทั้งในดาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธในตางประเทศ เปนตน โครงการครัวไทยสูครัวโลก โดยมอบตรา
สัญลักษณ Thai Select/ Thai Select Premium แกรานอาหารไทยทั่วโลกรวม 1,400 รานและผลิตภัณฑอาหาร
260 รายการ พรอมทั้งจัดกิจกรรมการตลาด และเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดเปาหมาย
เพื่อสรางกระแสความนิยม/ความตองการบริโภคอาหารไทย และสรางความเชื่อมั่นแกผูซื้อผูนําเขาในตางประเทศที่มี
ตอคุณภาพมาตรฐานของสินคา/ธุรกิจบริการอาหารไทย การจัดกิจกรรมสงเสริมอาหารฮาลาล (Thai Halal to the World)
โดยรวมมือกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) พัฒนาและตอยอดผูประกอบการอาหารฮาลาล
3 จั ง หวั ด ชายแดนใต โดยนํ า ผู ป ระกอบการสิ น ค า ฮาลาลเข า ร ว มงานแสดงสิ น ค า อาหารนานาชาติ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ตลอดจนการนําไปเจรจาธุรกิจ ที่ประเทศจอรแดน กาตาร และโอมาน คาดวาจะมีการสั่งซื้อตอเนื่องใน
1 ปประมาณ 9,800 ลานบาท
 การพัฒนาและสงเสริมสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม ดําเนินการสงเสริมสินคาที่มีการออกแบบที่ดีผาน
การมอบรางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีสินคาที่ไดรับรางวัล DEmark รวม 570 ราย และไดรับ
การผลักดันจนไดรับรางวัลการออกแบบระดับสากล เชน Good Design Award (G-Mark) ที่ประเทศญี่ปุนจํานวน
310 รายการ โครงการ Thailand Trust Mark (TTM) เพื่อยกระดับภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นใหสินคาและ
บริการไทยในเวทีโลก ปจจุบันมีผูไดรับตราสัญลักษณ TTM จํานวนกวา 640 ราย ซึ่งไดรับการสงเสริมการตลาดใน
ตางประเทศผานกิจกรรมตางๆ โครงการ OTOP Premium ดําเนินการตอยอดการพัฒนาสินคาระดับทองถิ่นสูการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุนและทีมนักออกแบบไทยอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 50 กลุม จาก 5 ภูมิภาคของไทย และคัดเลือกผูที่มีศักยภาพ เขารวมงานแสดงสินคาในตลาดญี่ปนุ และยุโรป
 การพัฒนาและสงเสริมการคาในระบบดิจิทัล สงเสริมการคาออนไลนผานชองทางเว็บไซตกลาง
Thaitrade.com ซึ่งเปนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐแหงแรกของไทย เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ
ไทยใหนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งนอกจากจะชวยในการลด
ตนทุนแลว ยังสรางโอกาสในการขายไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดมีการจับคูเจรจาธุรกิจรวม 1,000 คู มีผูซื้อจาก
ประเทศตางๆ มากกวา 30 ประเทศ และคาดการณมูลคาการซื้อขายผานระบบรวมทั้งสิ้นประมาณ 24,700 ลานบาท
 การพัฒนา สงเสริม และเพิ่มโอกาสทางโลจิสติกสการคา พัฒนาและเรงเสริมสรางศักยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทยในการใหบริการโลจิสติกสในหลากหลายมิติ รวมถึงการเสริมสราง
เครือขายความรวมมือกับตางประเทศ ในดานการลดตนทุนโลจิสติกสการคา ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดจัดกิจกรรม
สําหรับผูประกอบการใหไดรับความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโลจิสติกสในองคกรไดอยางเหมาะสม
อีกทั้ง ยังกระตุนใหผูประกอบการเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาและยกระดับการประกอบธุรกิจของตนโดยการ
จัดประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป รางวัลนี้เปน
รางวัลใหสําหรับผูใหบริการโลจิสติกสที่มีเกณฑในการประเมินศักยภาพดานการบริหาร มาตรฐานสากล และความ
พรอมทางดานโลจิสติกสที่ดีเยี่ยม เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับคูคาและความได เปรียบเหนือคูแขง ตลอดจนไดจัด
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ประชาสัมพันธและการบริการใหคําปรึกษาดานโลจิสติกสการคา ผานนิทรรศการ DITP Logistic Pavilion ในงาน
แสดงสินคานานาชาติในประเทศตางๆ อีกดวย พรอมนี้ ไดเสริมสรางการขยายโอกาสทางการคา โดยการจัดงานแสดง
สินคาโลจิสติกสการคาเพื่อเปนเวทีใหกับผูประกอบการในการเจรจาการคาและการจับคูธุรกิจ เปนตน
 การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปดตลาดและลดอุปสรรคทางการคา กระทรวงพาณิชยยังคงเดินหนา
กระชั บ ความสัมพั น ธ กับ ประเทศคู คาและยังคงยึดมั่น ตอพัน ธกรณีร ะหวางประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภ าคี
ระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ปจจุบันประเทศไทยมีความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่มี
ผลใชบังคับแลวกับ 16 ประเทศ ภายใตความตกลง 11 ฉบับดวยกัน ซึ่งยังมีการเจรจาตอเนือ่ งเพื่อปรับปรุงความตกลง
รวมทั้งขยายขอบเขตการเปดเสรี และรวมตัว กันมากขึ้น โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งปจจุบันรัฐ บาลมีน โยบายสงเสริม
บทบาทและใชโอกาสใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) โดยทําหนาที่เปนหนวยงานหลักของไทยในการ
รวมกลุมเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และไดดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) ในป 2558 ใกลสําเร็จลุลวงตามเปาหมายแลว เพื่อใหทันวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สวนการคาบริการ กระทรวงพาณิชยไดรวมลงนามในเอกสารสําคัญซึ่งเปนผลการเจรจาความตก
ลงวาดวยการคาบริการภายใตอาเซียน 5 ฉบับ ผลจากความตกลงฯ นี้จะสงผลใหผูประกอบการไทยสามารถเขาไป
ประกอบธุรกิจบริการในประเทศคูเจรจาไดงายขึ้น นอกจากคูคาในอาเซียนแลวไทยยังไดรวมมือกับประเทศอาเซียน
จัดทําความตกลง FTA กับคูคา 6 ประเทศ ประกอบดวย อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุน อาเซียน-เกาหลีใต อาเซียน-อินเดีย
และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด และปจจุบันกําลังอยูระหวางเจรจาจัดทํา FTA อาเซียน-ฮองกง และความตกลง
หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือที่เรียกวา RCEP ซึ่งประกอบดวยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู
FTA ของอาเซียนอีก 6 ประเทศ เพื่อขยายประโยชนเพิ่มเติมจากความตกลงอาเซียน+1
สําหรับ FTA ระดับทวิภาคี ไทยมี FTA กับประเทศคูคาแลว 5 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด ญี่ปุน อินเดีย และเปรู อยูระหวางดําเนินการใหมีผลใชบังคับอีก 2 ฉบับ กับชิลี และเปรู (FTA ฉบับเต็ม)
และขณะนี้ไทยกําลังจะเริ่มเจรจา FTA กับอีก 2 ประเทศ ไดแก ตุรกีและปากีสถาน ซึ่งปจจุบันมีมูลคาการคาระหวาง
กันปละประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในดานการเจรจาการคาระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก (WTO) ไทยไดรวมผลักดันให
การเจรจามีความคืบหนา โดยไดรวมผลักดันการเจรจาความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคาใหมี
ผลสํ าเร็ จ และเร งรั ด การเข าเป น สมาชิ ก ในปนี้เพื่ ออํานวยความสะดวกให แ ก ผูประกอบการค าระหวา งประเทศ
นอกจากนี้ ไทยไดประกาศใหสิทธิพิเศษแกประเทศพัฒนานอยที่สุด 48 ประเทศ โดยการยกเลิกภาษีนําเขาและโควตา
อันเปนประโยชนตอการเขาถึงแหลงวัตถุดิบจากกลุมประเทศดังกลาว และเปนการขยายความสัมพันธทางการคาไปยัง
ประเทศพัฒนานอยที่สุด ซึ่งสวนใหญอยูในแถบแอฟริกาและเอเชียใตดวย
4. การขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน
กระทรวงพาณิชยไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
ตลอดจนสงเสริมการคาชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางเต็มที่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้
 การสงเสริมการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน กระทรวงพาณิชยมีเป าหมายผลักดันมูลคา
การคาชายแดนและผานแดนของไทยเพิ่มขึ้นเปน 1.5 ลานลานบาท (เพิ่มขึ้นจากป 2557 ประมาณรอยละ 31)
โดยในระยะ 7 เดือนแรกของป 2558 (มกราคม – กรกฏาคม 2558 มีมูลคารวมกวา 0.7 ลานลานบาท และเมื่อ
รวมกับการคาเมืองหนาดานแลวมีมูลคารวม 0.8 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 53 ของเปาหมาย และเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.5 โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
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 ผูบริหารระดั บสูงกระทรวงพาณิชยเดิน ทางลงพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพบหารือกับ
รัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบานในรูปแบบของการจัดงานมหกรรมการคาชายแดน ซึ่งในงานประกอบดวยการประชุม
หารือรวมกันระหวางภาครัฐ : ระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ (Policy Forum) การประชุมหารือรวมกันระหวาง
ภาคเอกชนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน (Business Forum) การจัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการ
การจัดงานแสดงสินคา (Trade Fair) และการเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) ไดดําเนินการแลว จํานวน
4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในโอกาสนี้ไดเจรจาหารือกับรัฐมนตรี
พาณิชยของเมียนมา มีการกําหนดเปาหมายการคาชายแดนระหวางกัน ป ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นเทาตัวจาก 0.2 ลานลานบาท
เปน 0.4 ลานลานบาท และไดสถาปนา “บานพี่เมืองนอง” ระหวางอําเภอแมสอดกับเมืองเมียวดี ครั้งที่ 2 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ไดเจรจาสงเสริมการคาชายแดนกับรัฐมนตรีของสปป.ลาว มีการตั้งเปาหมายการคา
ระหวางกัน เพิ่มขึ้นเปน ๘,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว มีการเจรจาหารือแนวทางการสงเสริมการคาชายแดนกับรัฐมนตรี พาณิชยของกัมพูชา โดยไดตั้งเปาหมาย
การคาระหวางกันใหขยายตัวรอยละ 30 ต อป และ ครั้งที่ 4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ทั้งสองฝาย
เห็นพองกันวาการจัดงานมหกรรมการคาชายแดนจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการคาระหวางสองประเทศใหขยายตัว
ไดมากขึ้น
 การจัดสัมมนาสรางความรูความเขาใจดานการคาชายแดนและการใชประโยชนจากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสามารถใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากความตกลง ขั้นตอนการทําการคากับประเทศ
เพื่อนบาน โอกาสและความพรอมจากการที่ไดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนํารอง รวม 6 ครั้ง มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน
1,100 คน นอกจากนี้ยังไดจัดงานแสดงสินคาและจัดสัมมนาเชิงธุรกิจ (Business Forum) รวม 2 ครั้ง ณ จังหวัดเชียงราย
และนครพนม และมีผเู ขารวมประชุมสัมมนาเชิงธุรกิจรวมกวา 1,600 ราย
 การสงเสริมความสัมพันธ อันดีกับ สปป.ลาว โดยเชิญรัฐมนตรีของ สปป.ลาว มาบรรยายศักยภาพ
การคาการลงทุนระหวางไทย – ลาว บริเวณชายแดนรวมกัน
 การจัดคณะผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชยนําคณะผูแทนการคาการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบาน
เพื่อขยายการคาการลงทุน ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ งสองประเทศ
จํานวน 4 ครั้ง คือ ไดแก เวียดนาม โดยเห็นชอบรวมกันปรับเพิ่มมูลคาการคาไทย-เวียดนาม เปน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป 2020 กัมพูชา สามารถเจรจาจับคูธุรกิจ 2 บริษัท โดยคาดวาภายใน 1 ป จะขายไดมีมูลคาการคาประมาณ
๖.๕ ลานบาท สปป.ลาว สามารถเจรจาจับคูธุรกิจไดทันที 10 บริษัท โดยมีมูลคาการคาประมาณ 30 ลานบาท และ
มาเลเซีย สามารถเจรจาจับคูธุรกิจ 10 บริษัท โดยมีมูลคาการคาประมาณ 10 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2558
ยังไดกําหนดจัดคณะผูแทนเยือนเมียนมา อีก 1 ครั้ง
 การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการคาการ
ลงทุ นบริ เวณชายแดนรว มกั น โดยการจั ดคณะผูบริห ารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย ลงพื้นที่ประชุมหารือเพื่อ
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นกั บผู ป ระกอบการคาชายแดนรวมถึงหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อรับทราบปญหา/
อุปสรรค ในจังหวัดจันทบุรี ตาก เชียงราย และสระแกว
 การสร า งเครื อข า ยผู ประกอบการธุร กิจ ไทยกับประเทศเพื่อนบา น (Young Entrepreneur
Network Development Program : Yen-D Program) เพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย
และสร า งเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ป ระกอบการไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น โดยการฝ ก อบรมให กั บ
ผูประกอบการรุนใหมของไทย และผูประกอบการรุนใหมของประเทศเพื่อนบาน (เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา) จํานวน 4 รุน ๆ ละ 60 คน ระหวางเดือน ก.ย. - พ.ย. 58
 การส ง เสริ ม การค า การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ในฐานะคณะอนุ ก รรมการด า น
การตลาดและประชาสัมพันธไดกําหนดแผนการตลาดและประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษและสร า งการรั บ รู ที่ถูกต องให แ กทุกภาคสว น อาทิ ประชาชนในพื้น ที่ หนว ยงานทั้งภาครัฐ และ
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ภาคเอกชน นักลงทุนชาวไทย ชาวตางชาติ ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยใชรูปแบบการประชาสัมพันธ
ตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อตางๆ
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน (Social Media) โมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และจัดโรดโชว (Road Show) ในตางประเทศ
 การแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสงเสริมการคาชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย เป น ประธานกรรมการ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง 28 หน ว ยงานร ว มเป น
กรรมการฯ เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาชายแดนและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบานใหเปนไป
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดดําเนินการภายใตยุทธศาสตรฯ ตามแผนงานเรงดวน ผานกระทรวงที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย
(ตามแผนงานบริห ารจั ดการนํ าเขาสิ นค าเกษตรจากประเทศเพื่อนบานบริเวณแนวชายแดนเพื่อสร างมูล คาเพิ่ม)
กระทรวงคมนาคม (การพัฒนาเสนทางและระบบโลจิสติกส) กระทรวงการคลัง (การใหความชวยเหลือทางการเงิน
เสริมสภาพคลองแกผูประกอบการ) เปนตน
 การจัดตลาดนัดการคาชายแดน รวม 22 ครั้ง ใน 14 จังหวัด อาทิ จังหวัดนครพนม หนองคาย
สระแก ว สตู ล เลย น า น ตาก อุ ต รดิ ต ถ แม ฮ อ งสอน และบึ ง กาฬ มี ผู ป ระกอบการเข า ร ว มกว า 1,730 ราย
มูลคาจําหนายประมาณ 75 ลานบาท
 การพัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัดชายแดนใต โดยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการตลาด
ผานการอบรมใหความรูในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลารวม 300 คน จัดอบรมดวยหลักสูตรที่เขมขนรวม 50 ราย
และจัดงานแสดงและจําหนายสินคารวม 4 ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรีและปตตานี มีผูประกอบการเขารวมกวา 500 ราย
รวมทั้งนําผูประกอบการที่ผานการพัฒนาเขารวมงานแสดงสินคา ณ จังหวัดนนทบุรี รวม 50 ราย
 การเดินหนาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังป 2558 ไทยไดดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ใกลสําเร็จลุลวงตามเปาหมายแลว ขณะนี้อาเซียนเรงดําเนินมาตรการสําคัญ
ลํ า ดั บ สู ง จํ า นวน 506 มาตรการ เพื่ อ ให แ ล ว เสร็ จ ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และจากการวั ด ผลพบว า
ไทยดําเนินการตามมาตรการดังกลาวไดร อยละ 94 ในขณะที่ภาพรวมของอาเซียนดําเนินการไดรอยละ 92 โดย
มาตรการสําคัญที่ไทยไดดําเนินการไปแลว อาทิ การลดภาษีนําเขาเปนศูนย การปรับประสานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม การจัดทําคลังขอมูลทางการคาของไทยผานชองทางเว็บไซต www.thailandntr.com การจัดตั้ง
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของไทย และการจัดตั้งระบบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเอง รวมทั้งการ
เปดเสรีการคาบริการในสาขาตางๆ นอกจากนี้ไทยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมภายในประเทศโดยการ
พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรของหนวยงานรัฐ โดยการสรางความรูความเขาใจและ ใชประโยชนจาก AEC
ใหแกทุกภาคสวนทั่วประเทศ รวมทั้งยังไดสรางเครือขายพันธมิตรทั้งกับภาครัฐและเอกชน จํานวน 19 หนวยงาน
และจั ด กิจ กรรมร วมกั นรวม 90 ครั้ ง มีผู เ ขารว มกวา 16,000 ราย และการจัดตั้งศูน ยบริการขอมูล ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกกวา 40,500 ราย และมีผูเขาใชบริการกวา
36,000 ราย รวมทั้งไดขยายการดําเนินงานโดยจัดตั้งศูนย AEC จังหวัดขึ้นใน 76 จังหวัด ปจจุบันมีผูเขาใชบริการ
รวมกวา 83,000 ราย
 การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของไทย ดําเนินการเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกผูประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ SMEs และเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงพัฒนาการใหบริการ และอํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ
(Ease of Doing Business) โดยมีการดําเนินงานสําคัญ อาทิ
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 การผลักดันใหเกิดสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหไทยเปนศูนยกลางการคาการลงทุนใน ASEAN
โดยพัฒนาการใหบริการและอํานวยความสะดวแกภาคธุรกิจ รวมถึงการสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการ ไดแก
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ไดแก การพัฒนาการใหบริการนิติบุคคล
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสในการรับงบการเงิน (e-Filing) รวมกับ 9 หนวยงานพันธมิตร โดยนําเทคโนโลยีทเี่ ปนระบบ
มาตรฐานสากลมาใชเปนประเทศที่ ๒ ในอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร หรือเปนลําดับที่ 22 ของโลก มีการจัดทํา
รหัสรายการทางบัญชีใหมีมาตรฐานเดียวกันภายใตกฎหมายที่แตกตางกันของแตละหนวยงาน เพื่อเปนศูนยกลาง
การรับงบการเงินของไทย (e-Filing Single Point) และเชื่อมตอขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจ
เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนําขอมูลทางการเงินมาวิเคราะหไดแบบ Real Time ลดภาระการปอนขอมูล ทําใหธุรกิจไดใช
ขอมูลที่ถูกตอง ทันเวลา เพื่อประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งนี้ ไดเปดใหบริการตั้งแตมกราคม 2558 โดยมี
ผูสมัครเขาใชระบบแลวรวมประมาณ 42,000 ราย และการใหบริการขอมูลทางทะเบียนนิติบุคคลแบบ Real
Time ผานแอพพลิเคชั่น (DBD e- Service Application) บนสมารทโฟน ทําใหผูประกอบธุรกิจหรือประชาชน
ทั่ ว ไปสามารถตรวจสอบข อ มู ล นิ ติ บุ คคลไดอ ยางทั น ทว งที ทั้ง นี้ มี ผูเขา ใชบริ การสื บคน ขอมูล แลว รวมประมาณ
630,000 ครั้ง
 การพัฒนากฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs โดยไดผลักดันใหมีกฎหมายนิติ
บุคคลโดยบุคคลคนเดียว เพื่อสนับสนุน SMEs เขาสูระบบมากขึ้น โดยศึกษากฎหมายการจดทะเบียนนิติบุคคลโดย
บุคคลคนเดียวเพื่อใหไดรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ SMEs ไทย
ขจัดปญหาในการประกอบธุรกิจ สรางความเขมแข็งใหแก SMEs ไทย ใหพรอมในการแขงขันทางการคาและการลงทุน
รวมทั้งยกระดับใหประเทศไทยใหเปนประเทศที่งายตอการเริ่มตนธุรกิจ (Ease of Doing Business) กําหนดแลวเสร็จ
ภายในป 2558
 การเตรียมพรอมรองรับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. … ที่จะมีผลบังคับใช ซึ่ง
กฎหมายนี้จะเพิ่มโอกาสใหผูประกอบธุรกิจในการเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น ลดขอจํากัดในการนําทรัพยสินไปใช
เปนหลักประกันชําระหนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหแกภาคธุรกิจไทย โดยได
เตรียมจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการประชาชนสามารถตรวจสอบได
 การสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการและวิสาหกิจ โดยดําเนินการ
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ซึ่งเปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญ
เพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบันในการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางการสงเสริม
และพัฒนา โดยสรางองคความรูการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร บมเพาะความเปนมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ
สรางองคความรูใหกับธุรกิจรายใหม สรางนักบัญชีคุณภาพ เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ
รวมถึงสรางความเขมแข็งแกสมาคมการคาใหมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวแทนการคา รวมกวา 22,000 ราย
 การสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเทาระดับสากล โดยจัดทําเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจ รวม 14 เกณฑ จําแนกเปน เกณฑมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจบริการ รายสาขา 12 ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสปา
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ ธุรกิจรานอาหาร ฯลฯ เพื่อเปนเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิ จ พร อมทั้ง ใหคําปรึกษาแนะนําการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบธุรกิจโดยผูเชี่ยวชาญ โดยไดดําเนินการแกผูประกอบการแลวรวมกวา 400 ราย
 การสราง เชื่อมโยง และขยายเครือขายทางธุรกิจ โดยเนนสรางพันธมิตรทางการคาและการ
สรางโอกาสการตลาด โดยจัดใหมีกิจกรรมการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูประกอบการรวมกวา 5,000 ราย
รวมถึงสรางเชื่อมโยงเครือขายในหวงโซอุปทานกับประเทศเพื่อนบาน กอใหเกิดการจับคูธุรกิจระหวางกันรวมกวา
50 ธุรกิจ นอกจากนี้ ไดมีการสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายธุรกิจ Biz Club ใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
โดยมีการจัดตั้ง Biz Club แลวรวม 38 แหง ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 8,000 ราย
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 การส งเสริ มและสนั บสนุน เศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy) โดยสง เสริมธุร กิจ ใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และยกระดับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e - Commerce) ของไทย โดยสรางและพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจใหใช e–Commerce ทําธุรกิจทั้งรายใหมและธุรกิจที่มีการตอยอด (Advance) รวมถึงยกระดับขีด
ความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงการรับรองระดับสากล และเพิ่มความนาเชื่อถือใน
การประกอบธุรกิจ โดยใชสัญลักษณรับรอง “DBD Registered” และ “DBD Verified”
นอกจากนี้ ไดสงเสริมการตลาดและกระตุนการคาออนไลน เชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ e-Commerce อยางครบวงจร โดยจัดมหกรรมลดราคาสินคาและบริการออนไลน “Thailand
Online Mega Sale” ผานเว็บไซตกลาง www.megasale.in.th จําหนายสินคาและบริการลดราคารอยละ 20-80
และจั ด ทํ าตลาดกลางออนไลน สํ า หรั บ ผลิ ตภั ณฑ ชุม ชน (www.thaicommercestore.com) พร อมทั้ง พัฒ นา
ผูประกอบการใหสามารถสรางรานคาออนไลนได ตลอดจนขยายชองทางการคาผานสมารทโฟนผานแอพพลิเคชั่น
“Thai Commerce Application” และเชื่อมโยงกับรานคาออนไลนขนาดใหญของเอกชน อาทิ Central.co.th
Weloveshopping.com Lnw.com และ Tarad.com รวมถึงจัดงาน e - Commerce day เพื่อใชเปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูประกอบธุรกิจ e - Commerce รวมถึงการสรางเครือขายผูประกอบธุรกิจอยางครบวงจร
(e - Commerce Supply Chain)
 การพัฒนาและสงเสริมทรัพยสินทางปญญาของประเทศ ไดมีการเรงรัดการรับจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจากเดิม 20 เดือน เหลือ
9 เดือน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑจากเดิม 24 เดือน เหลือ 12 เดือน และอนุสิทธิบัตรจากเดิม 10 เดือน
เหลือ 4 เดือน รวมทั้ง พัฒนาปรับปรุงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหเปนสากลและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
การคายุคใหม เชน กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจดิจิทัลและสนับสนุน
การส งเสริ มพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ ก ส อัน เป น นโยบายสําคั ญของรัฐ บาล โดยเพิ่ม มาตรการคุมครองงานลิขสิ ทธิ์ใ ห
เหมาะสมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล ไดแก การกําหนดความผิดสําหรับผูที่พยายามหาวิธีการหรือชองโหวของระบบ เพื่อ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์ทําไวเพื่อเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแฮ็กหรือหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี เชน รูปภาพหรือคลิปวีดิโอบนอินเทอรเน็ต และลบลายน้ําดิจิทัลออก เปนตน ตลอดจนการ
ออกกฎหมายเพื่อปองปรามการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีมีการแอบถายในโรงภาพยนตร เพื่อชวยปองกันความเสียหายทาง
เศรษฐกิจตออุตสาหกรรมภาพยนตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ดานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และภาคเอกชนเจาของทรัพยสินทางปญญา เปนตน จัดทําลาย
ของกลางคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่คดีถึงที่สุดแลวรวมกวา 1.6 ลานชิ้น มูลคาความเสียหายของสินคาจริง
กวา 5,700 ลานบาท เพื่อสรางความมั่นใจใหแกเจาของทรัพยสินทางปญญาและนักลงทุนวาจะไมมีสินคาละเมิด
ทรั พย สิ นทางป ญญากลั บ สูทองตลาดหรื อสงออกไปยังตางประเทศ รวมทั้ง จัดสัมมนารณรงคสรางจิตสํานึกใน
ทรัพยสินทางปญญา มีผูเขารวมกวา 2,500 ราย ตลอดจนสงเสริมและจัดหาชองทางการจําหนายสินคาทรัพยสินทาง
ปญญา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดแก การจัดงานสุดยอดแบรนดไทย (Top Thai Brands) การจัดงาน
มหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair) การจัดงานตลาดสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI Market) การจัดงานตื่นตา
สินคา GI ตื่นใจอัตลักษณชุมชน ณ คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อยกระดับสินคาและสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกวิสาหกิจ
ชุมชนและผูประกอบการในทองถิ่นใหเขาสูตลาดธุรกิจสมัยใหม ซึ่งมีผูเขารวมงานกวา 120,500 ราย อีกทั้ง สรางความรู
ความเขาใจในการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เชน การจั ดประกวดออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
อาเซียน การจัดประกวดการพัฒนาภูมิปญญาสูนวัตกรรม เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคาและ
รองรับเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหแกผูประกอบการ SMEs รวมกวา 20,000
ราย
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 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี รวมกวา 1,200 ราย
เพื่อสร างความเข มแข็งใหผู ประกอบการรายใหมในดานการออกแบบการผลิตและพัฒนารูปแบบสินคา โดยการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ และนําผลงานไปตอยอดนําไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มชอง
ทางการจําหนาย รวมทั้งเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ นอกจากนี้ยังเสริมสรางความรูตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ
แกผูประกอบการไทยผานบทความ รายงานวิชาการและสัมมนา เปนตน
 การสงเสริมงานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมอัตลักษณอาเซียน
(Building an ASEAN Identity) ไดจัดสัมมนา “แนวโนมหัตถกรรมรวมสมัย” และมอบรางวัลแกนักสรางสรรค
อาเซียน 10 ราย และเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคาไดจัดอบรมใหความรูดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแก
ผูประกอบการและเจาหนาที่รวมกวา 300 ราย อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเชิงลึกรวม 50 ราย
 การพัฒนาขีดความสามารถทางดานการคาในสวนภูมิภาค การพัฒนาผูประกอบการระดับจังหวัด
อยางตอเนื่องเปนปจจัยที่จะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางทั่วถึง ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันของผูประกอบการไทย โดยตองมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มและคุณภาพสินคาเชื่อมโยงสูระดับประเทศและ
สามารถสงออกได โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางความยั่งยืนความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ การนําทรัพยากร
ภูมิป ญญาในท องถิ่ นพั ฒ นาเปน ผลิต ภั ณฑ และบริการที่มีคุณภาพเปน ที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
ที่สําคัญ อาทิ เพิ่มมูลคาสินคาผลิตภัณฑชุมชน โดยจัดอบรมใหความรูดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแก
ผูประกอบการและเจาหนาที่ รวมกวา 300 ราย และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเชิงลึกรวม 50 ราย
พัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดออนไลน โดยจัดอบรมใหความรูดานการขยายชองทางการตลาด
และใชสื่อออนไลนแกผูประกอบการและเจาหนาที่ รวม 3,100 ราย และจัดงานแสดงและจําหนายสินคา “มหกรรม
OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสูประชาชน” มูลคาจําหนายรวมกวา 60 ลานบาท รวมทั้งไดจัดงานรวมกับ
หางสรรพสินคา รวม 6 ครั้ง ทั้งนี้ในสวนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ
 การสงเสริมตลาดสินคาอินทรีย พัฒนาผูประกอบการ โดยจัดอบรมใหความรูดานการตลาด
และการทําธุรกิจสินคาอินทรีย มีผูประกอบการเขารับการอบรมรวม 1,100 ราย และสงเสริมขยายตลาดสินคา
อินทรียในและตางประเทศ โดยจัดงานจําหนายสินคาอินทรีย รวม 9 ครั้ง ทั้งสวนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้ ได
ดําเนินโครงการ “ขาวไรซเบอรรี่อินทรีย” ซึ่งใชหลัก “การตลาดนําการผลิต” โดยรวมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวไรซเบอรรี่อินทรียจาก
10,000 ไร ใหเพิ่มเปน 34,000 ไรในป 2559 และขยายตลาดใหกวางขวางครอบคลุมทั้งตลาดภายในประเทศ
และตลาดตางประเทศ โดยใชแคมเปญ “รักใครให Riceberry” พรอมจัดประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาอาหารที่
ยิ่งใหญของไทยไดแกงาน “THAIFEX - World of Food Asia” และจัดนิทรรศการในงาน “Organic & Natural Expo”
เพื่อประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักทั่วไปมากขึ้น
 การสรางโอกาสทางการคาและเพิ่มขีดความสามารถการประกอบการ โดยกระทรวงพาณิชย
ไดดําเนินการภายใตแนวคิดของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการสรางโอกาสทางการคาใหแก
เกษตรกรและผูผลิตสินคาในทองถิ่นมาจําหนายใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยจัดงานสงเสริมสินคาเดนจากยาน
ธุรกิจสรางสรรคและสิน คาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ผานการจัดงาน “ยานธุรกิจ สรางสรรคและสินคาจีไอ” ภายใต
แนวคิดหลัก “ตื่นตาสินคาจีไอ ตื่นใจอัตลักษณชุมชน” มีผูประกอบการเขารวม 150 ราย มูลคาจําหนายในงาน
ประมาณ 50 ลานบาท และยังจัดเจรจาธุรกิจกับเครือขายการคาออนไลนระดับโลกอยางอาลีบาบา ในกลุมสินคาขาว
หงสทอง ผลิตภัณฑดอกบัวคู ขาวสังขหยด มีการสั่งซื้อมูลคาประมาณ 350 ลานบาท รวมทั้งใหคําปรึกษาการ
ประกอบธุรกิจ อาทิ การเริ่มตนทําธุรกิจ การจดทะเบียนนิติบุคคลและเครื่องหมายการคา ธุรกิจ e - Commerce
และธุรกิจแฟรนไชส ฯลฯ
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ นอกเหนือจากขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางเต็มที่
ดังกลาวขางตน กระทรวงพาณิชยยังมีภารกิจในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งจําเปนที่ผูบริหารตองไดรับขอมูลอยางเพียงพอ ทันสถานการณ และมีความแมนยํา จึงจะสามารถ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอมูลสําคัญตอการตัดสินใจดังกลาวประการหนึ่งไดแก การจัดทําเครื่องชี้วัดทาง
เศรษฐกิจการคาที่สําคัญของประเทศ เพื่อใชในการบริหารจัดการเชิงรุกกําหนดนโยบายและวางแผนดานเศรษฐกิจของ
ประเทศและทิศทางการคาไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชยจัดทํา
และเผยแพรทางเว็บไซต www.pricemoc.go.th อยางตอเนื่อง ประกอบดวย ดัชนีราคา ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูผลิต ดัชนีราคาสงออก-นําเขา ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ดัชนีราคาที่ใช
คํานวณหาคา K และราคาวัสดุกอสราง และ ดัชนีเศรษฐกิจ ไดแก ดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีคาดการณภาวะ
เศรษฐกิจตางๆ ซึ่งเครื่องชี้วัดเหลานี้สามารถนําไปใชประโยชนในการวัดภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศ
และวั ด ภาวะเงิ น เฟ อ สํ า หรั บ เป น แนวทางในการปรั บ ค า จ า งแรงงาน เป น เครื่ อ งชี้ ภ าวะการผลิ ต และการค า
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนเครื่องชี้วัดตนทุนการขนสง และใชประกอบการวิเคราะหและประเมิน
งบประมาณงานกอสราง รวมทั้งใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจ
5. การปรับปรุงกฎหมาย
กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายจํานวน 16 ฉบับ จากจํานวนทั้งหมดที่อยูในการกํากับดูแล
32 ฉบับ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยผลการผลักดันการแกไข ที่สําคัญดังนี้
 ราง พ.ร.บ. ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีจํานวน 8 ฉบับ ไดแก
 พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558
 พ.ร.บ. ความลับทางการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.2558 (ซึ่งมีราง
พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมสินคาขาออก พ.ศ.2503 และ พ.ร.บ.ปองกันการกระทํา
บางอยางในการขนสงสินคาขาออกทางเรือ พ.ศ.2511 พ.ศ. .... ของ พณ. เปนสาระสําคัญของราง
พ.ร.บ.ดังกลาว
 พ.ร.บ.คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ.2558
 พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 ราง พ.ร.บ. ที่อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการ 5 ฉบับ
 รางพ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542 พ.ศ. ....
 รางพ.ร.บ.เครื่องหมายการคา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 รางพ.ร.บ.แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 รางพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 รางพ.ร.บ.การแขงขันทางการคา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
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6. การดําเนินงานภายใตนโยบายปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงพาณิชยไดดําเนินงานภายใตนโยบายปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดตั้งศูนยการ
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตและจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามทุจริต อยางตอเนื่อง
รวม 3 ครั้ง ปจจุบันมีขาราชการรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตของกระทรวงพาณิชยราว 2,000 ราย
จากการดําเนินภารกิจภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชยดังกลาวอยาง
มุงมั่น ประกอบการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไดสงผลใหสามารถดูแลความเปนอยูของพี่นองประชาชน
ไดในระดับหนึ่ง พรอมทั้งสามารถอํานวยความสะดวกทางการคาและสนับสนุนผูประกอบการคาไทย ในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขัน ซึ่งจะทําใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางยั่งยืนตอไป
-----------------------------------กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กันยายน 2558

