ผลการดาเนินงานสาคัญของกระทรวงพาณิชย์
ปีงบประมาณ 2558
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558)
--------------------------------------กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ทาหน้าที่
เชื่อมโยงและดูแลผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค และผลักดันการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลักสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักที่สาคัญในเชิงรุก
กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการดูแลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม ตั้งแต่การลดต้นทุนการ
ผลิต ไปจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดนโยบายและเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่าได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดาเนินงานในสินค้าสาคัญ ดังนี้
 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
 ข้าว ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 (ตัวเลขเบื้องต้น) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 5.62
ล้านตัน มูลค่าประมาณ ๒,820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (91,100 ล้านบาท) ราคาส่งออกเฉลี่ยประมาณตันละ 500
เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออก 4.44 ล้านตัน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 มูลค่าในรูป
เงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และร้อยละ 18 ตามลาดับ ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลงร้อยละ
8.10 ทั้งนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้กาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูก
ข้าวปี 2557/58 ดังนี้
 การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
1) ลดราคาปุ๋ยเคมีที่ใช้ในนาข้าว จากเดิมราคา 605-770 บาท เหลือ 555-720 บาท (ลดลง
กระสอบละ 40-50 บาท) หรื อคิดเป็น ร้ อยละ 6-8 สาหรับยาป้องกันหรือยากาจัดศัตรูพืช ลดราคาจากเดิม
ประมาณร้อยละ 5-10
2) ลดค่าบริการรถเกี่ยวข้าว จากเดิมราคา 500-600 บาทต่อไร่ เหลือ 450-550 บาทต่อไร่
ลดลงเฉลี่ยไร่ละ 50 บาท ทั้งนี้สามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวได้มากกว่า 3,600 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ให้
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบการจาหน่ายให้เป็นไปตามราคาที่แนะนาอย่างใกล้ชิด
 มาตรการสนับสนุนด้านการตลาด
1) ดาเนินมาตรการชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมาย
6 ล้ านตัน มีผู้ป ระกอบการผ่านการรั บรอง 153 ราย ใน 25 จังหวัด วงเงินกู้ 33,234 ล้ านบาท ปริมาณ
เก็บสต็อก 3.2 ล้านตัน
2) ด าเนิ น มาตรการโครงการสิ น เชื่ อเกษตรกรเพื่อ ชะลอการขายข้ าวเปลื อ ก เพื่อ ชะลอไม่ ใ ห้
ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่วงที่มีผลผลิตปริมาณมาก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยสาหรับสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกร
ในการเก็บ ข้าวเปลื อกไว้ในยุ้ งฉางของตัว เองเพื่อรอการขายในเวลาที่เหมาะสม มีเกษตรกรเข้าร่ว มโครงการ
จานวน 79,423 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 4.74 แสนตัน วงเงิน 6,700 ล้านบาท
3) จั ด ตลาดนั ด ข้ า วเปลื อ ก ปี 2557/58 เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคาข้ า วภายในประเทศ
รวม 144 ครั้ง ใน 40 จังหวัด ปริมาณซื้อขายกว่า 105,606 ตัน มูลค่ากว่า 1,038 ล้านบาท ส่งผลให้ราคา
รับซื้อข้าว ณ ท่าข้าว/โรงสีปรับสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100-800 บาท
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4) ระบายข้ า วในสต็ อ กของรั ฐ ได้ ด าเนิ น การระบายข้ า วจากโครงการรั บ จ าน าของรั ฐ บาล
ที่ผ่านมาจานวนมากกว่า 18 ล้านตัน โดยเริ่มต้นจากการตรวจนับปริมาณและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ทราบ
ความมี อ ยู่ จ ริ ง ของข้ า ว โดยแยกระบายข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและข้ า วหย่ อ นมาตรฐานเล็ ก น้ อ ยก่ อ น
ส่วนข้าวที่หย่อนคุณภาพมาก ข้าวเสื่อมสภาพ ข้าวผิดชนิด และข้าวที่สูญหายได้ดาเนินการแจ้งความดาเนินคดี
ซึง่ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาได้ระบายข้าวในสต็อกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและที่หย่อนมาตรฐานเล็กน้อย โดยการ
เปิดประมูลทั่วไปแล้ว 6 ครั้ง และระบายผ่านช่องทางอื่นๆ ปริมาณรวมกว่า 2 ล้านตัน และได้ทาสัญญาขายข้าว
ฤดูใหม่อีก 4 สัญญา ประมาณ 1 ล้านตัน การระบายข้าวโดยรวมจึงมีประมาณ 3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 37,000
ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาอีกกว่า 2.6 ล้านตัน โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดคณะผู้แทน
การค้าไปเจรจาซื้อขายและขยายตลาดข้าวในระยะต่อไปกับ ตลาดสาคัญหลายประเทศทั่วโลก ผลจากการผลักดัน
การส่งออกและการระบายข้าวดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ส่งผลทาให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ที่ 10.97 ล้านตัน
 ปาล์มน้ามัน วางระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เป็นธรรม และไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ามันปาล์ม โดยช่วงปลายปี 2557 เกิดสถานการณ์ผลปาล์มออกสู่ตลาด
น้อยมากผิ ดปกติจนสต๊อกปาล์มน้ามันลดลงอยู่ในขั้นวิกฤติ กระทรวงจึงได้ดาเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันและสต๊อกคงเหลือของน้ามันปาล์มดิบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 - มกราคม
2558 ซึ่งเป็ นช่วงผลผลิตออกสู่ ตลาดน้ อย และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.)
เพื่อพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ท่วงทีก่อนที่จะเกิดภาวะน้ามันปาล์มขาดตลาด โดย
 ให้องค์การคลังสินค้านาเข้าน้ามันปาล์มจากต่างประเทศในปริมาณเท่าที่จาเป็นจานวน 50,000
ตัน ในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 สัปดาห์ (30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558) ทาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคา
ผลปาล์ม ซึ่งในช่วงที่มีการนาเข้า เกษตรกรยังคงสามารถขายผลปาล์มได้ในราคากิโลกรัมละ 5.70-6.00 บาท ใน
ขณะเดียวกัน
 ขอความร่วมมือโรงงานสกัดให้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 5 บาท
 ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2558 ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งด้านราคาและปริมาณ
โดยด้านราคาได้ออกประกาศสานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กาหนดราคา
รับซื้อผลปาล์มและน้ามันปาล์มดิบแนะนา โดยราคารับซื้อผลปาล์มอัตราน้ามันที่ 17% ราคา กก. ละ 4 บาท
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น กก. ละ 0.30 บาท ต่ออัตราน้ามันที่เพิ่มขึ้นทุก 1% และปรับราคาลดลง กก. ละ 0.25 บาท
ต่ออัตราน้ามันที่ลดลงทุก 1%) และราคารับซื้อน้ามันปาล์มดิบแนะนาที่ กก. ละ 25 บาท ส่วนด้านปริมาณ
มอบองค์การคลังสินค้า (อคส.) ดาเนินการรับซื้อผลปาล์มน้ามันตามเกณฑ์ราคาที่กาหนด เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายให้เกษตรกรได้ระบายจาหน่ายผลผลิตส่วนเกิน
 ผลไม้ กาหนดแผนการระบายผลไม้ ที่กาลังทยอยออกสู่ตลาด ไปยังตลาดที่ห่างไกลจากแหล่งผลิต
อาทิ ตลาดกลาง ห้างค้าปลีก รวมไปถึงด่านการค้าชายแดน และมีมาตรการผลักดันการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้จัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าผักและผลไม้ไปเยือนอินโดนีเซีย มีการสั่งซื้อผลไม้
สดจากไทยทันทีกว่า 35 ล้านบาท และคาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อหลังจากนี้อีกกว่า 190 ล้านบาท
 ยางพารา ได้มีการตกลงกับจีนในการขายยางพาราจานวน 2 แสนตัน และมีความตกลงระหว่าง
บริษัทไทยกับอินเดียร่วมลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดระยองเพื่อส่งออก คาดว่าจะใช้ยางพารา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปีละมากกว่า 1 แสนตัน รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจอาลีบาบาจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางพาราในตลาดจีน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 โดยมียอดขายสูงถึงกว่า 50 ล้านบาท และก่อให้เกิด
ความต้องการต่อเนื่องอีกเป็นจานวนมากในเวลาต่อมา
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 สินค้าเกษตรอื่นๆ ได้วางแผนเชิงรุกร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมรับมือก่อนผลผลิต
ออกสู่ตลาด โดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับสินค้าปาล์มน้ามัน ผลไม้ มันสาปะหลัง ข้าวโพดและยางพารา รวมทั้ง
มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ หอม กระเทียม เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถออกมาตรการ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สินค้านั้น ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีตัวอย่างผลสาเร็จในกรณีของน้ามันปาล์ม
 การกากับดูแลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ส่งออก สาหรับข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก ได้จัดส่ง
เจ้ าหน้ าที่ กากั บ ดูแ ลการตรวจสอบรวม 405 ครั้ ง และสุ่ ม ตัว อย่างของผู้ ส่ ง ออกส่ งวิ เคราะห์ เอกลั กษณ์ทาง
พันธุกรรม (DNA) จานวน 244 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ มีตัวอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจานวน 206 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนที่ไม่ถูกต้อง ได้ดาเนินการตักเตือนตามมาตรการลงโทษที่กาหนด ทาให้สินค้าข้าวหอมมะลิ
ไทยที่ส่งออก มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กาหนดไว้และผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
ส่วนมันสาปะหลังเพื่อการส่งออกได้ มีการตรวจสอบ 235 ครั้ง และสุ่มตัวอย่างของผู้ส่งออกส่งวิเคราะห์ 160
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่า ถูกต้องตามมาตรฐานทั้ง 159 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพ
ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
และจั ดท าสื่ อประชาสั มพั น ธ์ รวมทั้งจั ด ทาฐานข้ อมูล ระบบสารสนเทศด้ านการเกษตร (ข้าว ยางพารา แล ะ
มั น ส าปะหลั ง ) เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า
(afithailand.org) เพื่อเป็น ศูน ย์ก ลางการเรีย นรู้การซื้อขายสินค้า เกษตรล่ว งหน้าให้แ ก่ภ าครัฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรและผู้สนใจทั่วไป

2. ยุทธศาสตร์การดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดโครงการส่งเสริมการขาย
เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ให้ได้ซื้อสินค้าราคาต่ากว่าท้องตลาด รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและกากับดูแลราคา
ขายปลีกสิน ค้าอุป โภคบริโ ภคอย่ างใกล้ชิด ประกอบกับ ผลการดาเนินงานด้านเงินเฟ้อรอบ 7 เดือน (ตุลาคม
2557 - เมษายน 2558) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.11 ซึ่งไม่เกินเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 3.0-3.6 แสดงให้เห็น
ว่าภาวะการณ์ด้านค่าครองชีพของประชาชนอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก มีเสถียรภาพด้านราคาสินค้า เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดูแลสินค้าและค่าครองชีพผ่านโครงการต่าง ๆ ได้ผลในการรักษาระดับราคาสินค้า
จาเป็นและบริการไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้
 การจั ด งานธงฟ้ า ทั่ ว ประเทศ เพื่อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าจ าเป็น ในราคาประหยั ด กระจายไปสู่ แ หล่ งชุ ม ชน
ทุกจังหวัด โดยจาหน่ายสินค้าราคาลดลงร้อยละ 30 รวม 1,157 ครั้ง มูลค่าจาหน่ายกว่า 1,275 ล้านบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้กว่า 5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ากว่า 550 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังจัด
รถ “ธงฟ้าสู่ชุมชน” (Mobile Unit) เพื่อจาหน่ายสินค้าในแหล่งชุมชนทุกเขต 50 เขต ในกรุงเทพฯ มีมูลค่า
จาหน่ายกว่า 93 ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชน 446,000 คน คิดเป็นมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท
 การจั ด หาร้ า นอาหารปรุ ง ส าเร็ จ เพื่ อ คื น ความสุ ข ทุ ก จานให้ ป ระชาชน (หนู ณิ ช ย์ . ..พาชิ ม ) เริ่ ม
ดาเนินการตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบัน มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,663 ราย
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้กว่าวันละ 2.27 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 424.29 ล้านบาท
รวมทั้งขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่จัด พื้นที่จาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ ในราคาจาน/ชามละ 30-40
บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2558
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 การจั ด งานมหกรรมลดราคาสิ น ค้ า กว่ า ร้ อ ยละ 20-70 ทั่ ว ประเทศ ในงาน “เทใจ คื น สุ ข
สู่ ป ระชาชน” ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ที่ ผ่ า นมา โดยร่ ว มกั บ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จ าหน่ า ยรายใหญ่ ห้ า งค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อรวมแล้วกว่า 12,800 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ มูลค่าจาหน่ายรวมประมาณ
50,000 ล้านบาท และในช่วงเปิดเทอมนี้ กระทรวงพาณิ ชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานลดราคาสินค้าชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ภายใต้โครงการ “เทใจ...คืนสุข...ต้อนรับเปิดเทอม” ระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2558 รวม 11 วัน และจะจัดโครงการลักษณะนี้เป็นระยะๆ ในโอกาสต่อไป
 การรับเรื่องร้องเรียน ได้จัดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนด้านการซื้อขายสินค้า ผ่านสายด่วน 1569 ในช่วง
7 เดือนที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนรวม 1,400 คาร้อง พบกระทาผิด 143 ราย อาทิ การไม่ปิดป้ายแสดงราคา
และการจาหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง ทั้งนี้ ได้ดาเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินกว่า 290,000 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสินค้าราคาประหยัดและส่งเสริมร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าราคาประหยัด
กระทรวงพาณิชย์มีโครงการ "ลายแทงของถูก" โดยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกระจายข้อมูลสินค้า
ราคาถูกเพื่อส่งเสริมการขาย ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทาให้ประชาชนมีข้อมูลแหล่ง
ซื้อสินค้าราคาประหยัด เป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าอย่าง "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้"
ซึ่งผลจากการดาเนินมาตรการการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ มีผลในการ
รักษาระดับราคาสินค้าจาเป็นและบริการไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการส่งออก
การส่งออกเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการขยายเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว ราคาน้ามันและสินค้าเกษตรโลกตกต่า โดยมูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 มี
มูลค่า 111,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.50 กระทรวงพาณิชย์ได้
ดาเนินการลดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้เกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งผลักดันการส่งออกเชิงรุกในการ
รักษาตลาดเดิม รุกและขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ดังนี้
 การเร่งรัดการทาการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยได้ดาเนินการดังนี้
 กาหนดตลาดต่างประเทศเป็น 4 กลุ่มหลักตามระดับการพัฒนา ได้แก่
 ตลาดที่มพี ัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น)
 ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจปานกลาง - สูง (สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้
ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา รัสเซีย)
 ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่า (แอฟริกา/เอเชียใต้ ซึ่งไม่รวมอินเดีย)
 ตลาดอาเซียน นาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าในตลาดเป้าหมาย
 จัดคณะผู้แทนการค้าของไทยไปเจรจากับนักธุรกิจของต่างประเทศ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ได้นาภาคเอกชนเดินทางเยือนอินเดีย ซึ่งได้มีการผลักดันโครงการเมืองคู่แฝด (Twin City) ระหว่างเมือง
สุราตของอินเดียกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี และในโอกาสดังกล่าว ภาคเอกชนไทยได้ทาข้อตกลงรับเหมาก่อสร้าง
ท่าเรือในมุมไบ และลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่จังหวัดระยองร่วมกับเอกชนอินเดียเพื่อส่งออก ซึ่งมีมูลค่า
การลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท และมีความต้องการใช้ยางพาราปีละกว่าแสนตัน เป็นต้น
 นาคณะผู้แทนการค้าของต่างประเทศ มาเจรจาสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทย
 ดาเนินโครงการ “พี่จูงน้อง” ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ อาทิ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ กลุ่ มไทยเจริ ญคอร์ ปอเรชั่น กลุ่ มเซ็นทรัล สหพัฒน์ฯ และล็ อกซเล่ ย์ ในการนาผู้ ประกอบการ SMEs
บุกตลาดต่างประเทศ
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ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 5,800
ราย สามารถขยายตลาด สร้างมูลค่าสั่งซื้อกว่า 63,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่อยู่ในกระแสความต้องการของ
ตลาดโลก อาทิ สินค้าที่มีนวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าสัตว์เลี้ยง สินค้าผู้สูงอายุ สินค้าสาหรับ
โรงแรมและงานแต่งงาน เป็นต้น โดยการให้ความรู้แนวโน้มตลาดและให้ข้อมูลการพัฒนาสิ นค้าแต่ละประเภท
ตลอดจนนาสินค้าที่พัฒนาแล้วไปทดลองจาหน่ายในตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การสร้ า งตราสิ น ค้ า ให้ แ ก่ สิ น ค้ า และบริ ก ารของไทยเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพ โดยการมอบรางวั ล
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM Award (Prime Minister’s Export Award) รางวัลสินค้าไทยที่มีการ
ออกแบบดี (Demark (Design Excellence Award) และตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark :
TMM) รวมทั้งผลักดันโครงการ “สินค้าและบริการเด่น” (Product & Service Champion) ให้เป็นสินค้าและ
บริการที่คนทั่วโลกนึกถึงและต้องการเมื่อกล่าวถึงประเทศไทย อาทิ สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว สปาและ
ผลิตภัณฑ์สปา อาหารเสริมและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 การปฏิรู ปโครงสร้ างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การผลิตที่เน้นสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการบริการ โดยนาเทคโนโลยีมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้ แก่ผู้ ประกอบการ SMEs โดยส่ งเสริมการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์
(e-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่กาลังได้รับความนิยมผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com ส่งผล
ทาให้มีผู้ประกอบการกว่า 18,500 ราย สามารถขยายตลาดได้ โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์กว่า 8,800
ล้านบาท รวมทั้งได้เพิ่มความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการรับบริการ จึงได้จัดทาแอพพลิเคชั่น “DITP Connect”
นอกเหนือจากการให้บริการผ่านสายด่วน 1169 และศูนย์บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service
Center) นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมและสัมมนาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้และให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศรวมกว่า 62,800 ราย
 การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิด ตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า กระทรวงพาณิช ย์ยังคงเดินหน้ากระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าและยังคงยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับ
ภูมิภาค และระดับทวิภาคี
ปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ
16 ประเทศ ภายใต้ความตกลง 11 ฉบับด้วยกัน ซึ่งยังมีการเจรจาต่อเนื่ องเพื่อปรั บปรุ งความตกลง รวมทั้งขยาย
ขอบเขตการเปิดเสรีและรวมตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาส
ใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC” กระทรวงพาณิชย์ได้ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการรวม
กลุ่มเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC” และได้ดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ในปี 2558 ใกล้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว เพื่อให้ทันวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนการค้าบริการ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมลงนามในเอกสารสาคัญซึ่งเป็นผลการเจรจาความตกลงว่า
ด้วยการค้าบริการภายใต้อาเซียน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
1) พิ ธี สารอนุ วั ติ ข้ อผู กพั นเปิ ดตลาดการค้ าบริ การชุ ดที่ 9 ภายใต้ กรอบความตกลงว่ าด้ วยการค้ า
บริการอาเซียน
2) ข้อตกลงยอมรับร่วมกับสาขาวิชาชีพบัญชีอาเซียน
3) ความตกลงด้านการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนกับอินเดีย
4) ความตกลงด้านการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนกับอินเดีย
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5) พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
ซึ่งความตกลงต่างๆ ข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปประกอบธุรกิจบริการในประเทศ
อาเซียนและอินเดียได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างจัดทาตารางข้อผูกพัน เปิดตลาดการค้าบริการ
ชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้วยการ
ค้าบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น นอกจากอาเซียนแล้ว ไทยยังได้ร่วมมือกับ
ประเทศอาเซีย นจัดทาความตกลง FTA กับ คู่ค้า 6 ประเทศ ประกอบด้ว ย อาเซียน-จีน อาเซีย น-ญี่ปุ่น
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และปัจจุบันกาลังอยู่ระหว่างเจรจาจัดทา
FTA อาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค หรือที่เรียกว่า RCEP ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู่ FTA ของอาเซียนอีก 6 ประเทศ เพื่อขยายประโยชน์เพิ่มเติมจากความ
ตกลงอาเซียน+1
สาหรับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระดับทวิภาคีไทยมี FTA ระดับสองฝ่ายกับประเทศคู่ค้าแล้ว
5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย และเปรู อยู่ระหว่างดาเนินการให้มีผลใช้บังคับอีก 2 ฉบับ
กับชิลี และเปรู (FTA ฉบับเต็ม) นอกจากนั้น ขณะนี้ไทยกาลังจะเริ่มเจรจา FTA ระดับทวิภาคีกับอีก 2 ประเทศ
ได้แก่ ตุรกีและปากีสถาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการเปิดเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี กับทั้งสอง
ประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าระหว่างกันปีละประมาณ 1,300 และ 1,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ ทั้งนี้ การค้าของไทยกับคู่ภาคี 16 ประเทศที่ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้วโดยรวม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง มูลค่า การค้าเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจาก 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อปี 2547 เป็น 260,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 โดยสัดส่วนของมูลค่าส่งออกรวมของไทยไปคู่ภาคี
16 ประเทศต่อมูลค่าส่งออกไปทั้งโลก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2557
ในด้านการเจรจาการค้าระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไทยได้ร่วมผลักดันให้การเจรจา
มีความคืบหน้า โดยได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการและร่วมผลักดันการเจรจาความตกลงว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกทางการค้าให้มีผลสาเร็จ โดยจะเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิกในปีนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนั้น ไทยได้ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ
ยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (Duty Free / Quota Free : DFQF) ซึ่งส่งผลให้การนาเข้าสินค้าจากประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด (LDCs) จานวน 48 ประเทศ มายังประเทศไทยจานวนร้อยละ 73 ของรายการสินค้าทั้งหมด ได้รับการ
ยกเว้นภาษีนาเข้า อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และ
เป็นการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้ด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเจรจา
และหารือระดับทวิภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
รัฐมนตรี ระดับเอกอัครราชทูต และภาคเอกชนหลายประเทศ อาทิ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี นอร์เวย์
อิตาลี ฮังการี และแคนาดา รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสมาคมการค้ายูโรเปียน และ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้ากับรัสเซีย ปากีสถาน และสปป.ลาว
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า โดยทาการศึกษาวิเคราะห์การใช้สิทธิพิเศษฯ การเข้าร่วม
ประชุมคณะทางานต่างๆ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่มีต่อการส่งออกสินค้าสาคัญกรอบภายใต้ความตกลง
และเผยแพร่ความคืบหน้าข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนจัดสัมมนาให้ความรู้ จัดทาเป็นข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ รวมทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ นอกจากนี้ ยังให้บริการตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การขอใช้สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุ ลาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2558) มูลค่าการส่งออกสินค้าที่มีการใช้สิทธิพิเศษฯ (GSP/AFTA/FTA) รวม 24,590 ล้านเหรียญ

7
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่ว นร้อยละ 58 ของมูล ค่าส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดและได้มีการจัดสัมมนาให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรื่องการใช้สิ ทธิพิเศษ และวิธีการใช้ประโยชน์ แล้วรวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบ
1,000 คน รวมทั้งจัดวิทยากรบรรยายในเวทีการสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 15 ครั้ง

4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มที่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้
 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิช ย์มีเป้าหมายผลักดันมูล ค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นให้ถึงเป้าหมาย ๑.๕ ล้านล้านบาท โดย
 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปสารวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพบหารือกับ
รัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน
โอกาสนี้ได้เจรจาหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของเมียนมาร์ มีการกาหนดเป้าหมายการค้าชายแดน ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น
เท่าตัวจาก 200,000 ล้านบาทเป็น 400,000 ล้านบาท และได้สถาปนา “บ้านพี่เมืองน้อง” ระหว่างอาเภอ
แม่ส อดกับ เมืองเมีย วดี การส ารวจ ณ เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ได้เจรจาส่ งเสริมการค้า
ชายแดนกับรัฐมนตรีของสปป.ลาว มีการตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกัน เพิ่มขึ้นเป็น ๘,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีการเจรจาหารือแนวทางการส่งเสริมการค้า
ชายแดนกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชา โดยได้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวร้อยละ 30 ต่อปี และยัง
มีกาหนดเดินทางไปยังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในระยะต่อไปอีกด้วย
 จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าชายแดนและการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตลอดจนสามารถใช้สิ ทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรจากความตกลง ขั้นตอนการทาการค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โอกาสและความพร้อมจากการที่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนาร่อง รวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวน 760 คน นอกจากนี้ยังได้จัดงานแสดงสินค้าและจัดสัมมนาเชิงธุรกิจ (Business Forum) รวม 2 ครั้ง
ณ จังหวัดเชียงรายและนครพนม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรวม 600 ราย มูลค่าจาหน่ายประมาณ 55 ล้านบาท
และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงธุรกิจรวมกว่า 1,000 ราย
 จัดตลาดนัดการค้าชายแดน รวม 12 ครั้ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม หนองคาย สระแก้ว
สตูล เลย น่ าน ตาด อุ ตรดิตถ์ แม่ฮ่ องสอน และบึงกาฬ มีผู้ ประกอบการเข้าร่ว ม 670 ราย มู ล ค่าจาหน่า ย
ประมาณ 15 ล้านบาท
ทั้งนี้ มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนและการค้า ณ เมืองหน้าด่านของไทยในระยะ 6 เดือน
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) รวมทั้งสิ้นกว่า 700,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายการค้า
ชายแดน
 เดินหน้าประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลังปี 2558
ประเทศไทยได้ดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ใกล้สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายแล้ว ขณะนี้อาเซียนเร่งดาเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่กาหนดไว้ตั้งแต่ปี 2551-2558 จานวน
626 มาตรการ เพื่อให้ทันวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากการวัดผลโดย AEC Scorecard ตั้งแต่ปี 2551-2558
พบว่า ไทยมีความคืบหน้าเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 72 ในขณะที่ภาพรวมของอาเซียนดาเนินการได้ ร้อยละ 66
ของมาตรการทั้งหมด
ส่วนการดาเนินการของอาเซียนหลังปี 2558 ผู้นาอาเซียนได้ร่ว มกันรับรองปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้ว ย
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 พร้อมทั้งเห็นชอบองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ครอบคลุม 3 เสาหลัก
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คื อ การเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทิ ศ ทางการรวมกลุ่ ม ใน
เสาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการรวมตัวสูง ความสามารถการแข่งขัน นวัตกรรม และ
พลวัต ครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขยายความร่วมมือและรวมตัวรายสาขา
และเป็นส่วนสาคัญของประชาคมโลก ด้านการเชื่อมโยงอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ได้เข้าประชุมเจรจาการจัดทา
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) แล้ว 7 ครั้ง โดยล่าสุดครั้งที่ 7 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม ได้มีการหารือการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ และกฎหมาย ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลาดับแต่ยังคงต้องหาข้อสรุปเรื่องรูป แบบการเปิดตลาดสาหรับ
การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญให้การเจรจามีความคืบหน้า คาดว่าจะสรุปผลได้
ตามเป้าหมายภายในสิ้นปี 2558
ผลงานสาคัญที่ทาให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คือ การจัดทาคลังข้อมูล
ทางการค้าของไทยผ่านเว็บไซต์ “www.thailandntr.com” เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมประสิทธิภาพและอานวย
ความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยในการเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีศุลกากร
กฎระเบียบ มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ณ จุดเดียว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก่อนจะเชื่อมโยงกับคลังข้อมูล
ทางการค้าของอาเซียนในปี 2558 พร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนี้ ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุก
ภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวม 48 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กว่า 10,800 ราย และจัดประกวดแผนธุรกิจเพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาแสดงศักยภาพในการเข้าสู่ AEC ทั้งนี้
จากสถิติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ได้มากกว่า 1 ล้านคน โดยกระทรวงฯ มีศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 39,700 ราย และมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 32,200 ราย รวมทั้งได้ขยายการดาเนินงานโดย
จัดตั้ง “ศูนย์ AEC จังหวัด” ขึ้นใน 76 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 70,000 ราย
 การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย
ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถยกระดับการ
ประกอบการได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาค
อาเซียนและระดับโลกได้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
 พัฒนาการให้บริการภาคธุรกิจในการรับงบการเงิน โดยนาเทคโนโลยีมาตรฐานสากลสาหรับการรับ
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ “DBD e-Filing” มาสนับสนุนการให้บริการเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็น
ลาดับสองในอาเซียน และจัดทารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การรับงบการเงินของไทย (e-Filing Single Point) และเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ทาให้ธุรกิจได้ใช้ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้เปิดให้บริการแล้ว มีผู้สมัครใช้บริการรวม 3,200 ราย
 บริ การออกหนั งสื อรับ รองนิติ บุ คคลเป็นภาษาอังกฤษทางอิเล็ กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการลง
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ ลด
ภาระทั้ ง เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง เป็ น เอกสารต้ น ฉบั บ ทางราชการที่น าไปใช้ ไ ด้ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศได้เปิดให้บริการแล้ว มีผู้ใช้บริการรวม 450 ราย
 กากับดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความน่าเชื่อถือ อาทิ ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้ง
ตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน 5,000-10,000 ล้านบาท และตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท
ขึ้นไป เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทาธุรกิจ
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 พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยอย่างครบวงจรแก่กลุ่มธุรกิจบริการที่มีความเชื่อมโยงและอยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ภัตตาคารและบริการสถานที่พัก) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (สปา นวด
เพื่อสุ ข ภาพ และดู แลผู้ สู งอายุ ) ธุร กิ จ บริ ห ารทรั พย์สิ น (อาคารชุด อาคารส านักงานและบ้ านจัด สรร) โดยมี
แนวทางการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ สร้างระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีเทียบเท่าสากล และสร้างความเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายธุรกิจ มีผู้ผ่านการพัฒนากว่า 17,000 ราย
 ยกระดับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
โดยการสร้ างและพัฒนาผู้ ประกอบการให้ ใช้ e-Commerce ในการทาธุรกิจ พร้อมยกระดับให้ มีมาตรฐาน
เทียบเคียงสากล และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้า
ออนไลน์ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com และจัดทาตลาด
กลางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่ านทางเว็บไซต์ www.Thaicommercestore.com และแอพพลิเคชั่น
Thaicommerce
 พัฒ นาและส่ งเสริ มทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาของประเทศ ได้มีการเร่งรัดการจดทะเบี ยนทรัพย์สิ น
ทางปัญญาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากเดิม 20 เดือน เหลือ
9 เดือน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสากล และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
การค้ายุคใหม่ ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์กรณี มีการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
การออกกฎหมายเพื่อยกเว้นการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ให้แก่คนพิการทางการได้ยินและทางสติปัญญาให้
สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มมาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ยุคดิจิตอล เช่น กาหนดความผิดสาหรับผู้ที่พยายามหาวิธีการหรือช่องโหว่ของระบบ เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ (แฮกเกอร์) ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ทาไว้เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ในการจับกุมผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทาลายของกลาง
คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วรวมกว่า 1.6 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหายของจริงกว่า 5,700 ล้านบาท
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและนักลงทุนว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กลับไปสู่ท้องตลาด หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนารณรงค์สร้างจิตสานึกในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 ราย ส่งเสริมและจัดหาช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) และตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI Market 2015) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 18,000 คน และมีมูลค่าการจาหน่ายกว่า 9.8 ล้านบาท
เป็นการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการค้าและรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่
ผู้ประกอบการรวมกว่า 6,000 ราย และจัดให้มีการมอบรางวัล IP Champion ใน 4 สาขา ได้แก่ เครื่องหมาย
การค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ รวม 10 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นการให้ความสาคัญกับการคุ้มครองและนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนจัดหน่วยบริการให้คาปรึกษาและรับคาขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทั่วประเทศ
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่ในด้านการออกแบบการผลิตและพัฒนารูปแบบสินค้า โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และนาผลงานไป
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ต่อยอดนาไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่าย รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดั บแก่ผู้ประกอบการไทย ผ่าน
บทความ รายงานวิชาการและสัมมนา เป็นต้น
 ส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (Building an
ASEAN Identity) ได้จัดสัมมนา “แนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย” โดยนักสร้างสรรค์และคาดการณ์แนวโน้มงาน
หัตถกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียน และมอบรางวัลแก่นักสร้างสรรค์อาเซียน 10 ราย และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
สิ น ค้ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ได้ จั ดอบรมให้ ความรู้ ด้ านการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ผู้ ป ระกอบการและ
เจ้าหน้าที่รวมกว่า 300 ราย และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึกรวม 50 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่าง
การจัดทาผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบที่ เหมาะสมเป็นของขวัญของที่ระลึก รวม 100 ราย เพื่อจัดทาเอกสารผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนาเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายรวมกว่า 300 เล่ม
 พัฒ นาผู้ ประกอบการและผลิ ตภัณฑ์ชุมชนสู่ ตลาดออนไลน์ โดยจัดอบรมให้ ความรู้ด้านการขยาย
ช่องทางการตลาดและใช้สื่อออนไลน์แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ รวม 3,080 ราย
 จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “มหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน” รวม
2 ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรีและตรัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมครั้งละ 300 คูหา มูลค่าจาหน่ายรวมกว่า 61 ล้านบาท
รวมทั้ งได้ จั ดงานร่ ว มกั บ ห้ างสรรพสิ น ค้ ารวม 3 ครั้ ง (เป้ าหมาย 6 ครั้ ง) ณ กรุ งเทพฯ ชลบุ รี และพิ ษณุ โ ลก
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 100 ราย มูลค่าจาหน่ายกว่า 58 ล้านบาท
 ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการทาธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์
แก่ผู้ ประกอบการ ใน 16 จั งหวัด อาทิ ชลบุ รี นครพนม ตรัง ร้อยเอ็ด สุ โขทั ย เป็นต้น มีผู้ ประกอบการเข้ารั บ
การอบรมรวม 1,500 ราย และส่งเสริมขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ โดยจัดงานจาหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ รวม 2 ครั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 200 ราย
 พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาด โดยอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ จังหวัดสงขลา รวม 300 คน จัดอบรมด้วยหลักสูตรที่
เข้มข้น รวม 50 ราย และส่งเสริมการขยายโอกาสด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมาย โดยการจัด
งานแสดงและจาหน่ายสินค้า รวม 2 ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรีและปัตตานี มีผู้ประกอบการเข้ าร่วม 300 ราย มูลค่า
จาหน่ายกว่า 16.7 ล้านบาท รวมทั้งนาผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพเข้าร่วมงานแสดง
และจาหน่ายสินค้า ณ จังหวัดนนทบุรี รวม 50 ราย มูลค่าจาหน่าย 3.1 ล้านบาท

5. งานอื่นๆ
 การปรับปรุงกฎหมาย
กระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายในการกากับดูแล (รวม 34 ฉบับ) ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
 เสนอแก้ไขกฎหมาย 17 ฉบับ ผลการผลักดันมีร่าง พ.ร.บ.ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วจานวน 5 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (จัดตั้ง
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิฯ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
(ก าหนดความผิ ด ส าหรั บ การท าซ้ าในโรงภาพยนตร์ ฯ และพ.ร.บ.ความลั บ ทางการค้ า (ปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการความลับทางการค้าฯ)
 ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินงาน อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมสินค้าขาออก
พ.ศ. 2503 ฯ (เป็นการยกเลิกกฎหมายเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน) ร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
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(ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ) และร่าง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนาเข้าฯ (เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการนา
ผ่านสินค้าที่เป็นการลาเลียงผ่านแดนหรือถ่ายลา) เป็นต้น
 เตรียมศึกษายกร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์
 การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก อาทิ
จัดกิจกรรมเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “MOC Zero Corruption Day” มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
เสวนาจานวน 400 คน จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 150 คน และจัดอบรมปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตให้แก่เครือข่ายภาครัฐภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ทั้งนี้ จากการดาเนิ น ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ อย่างมุ่งมั่น และใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
มีป ระสิ ทธิภาพเพื่อดูแลความเป็ น อยู่ ของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการอานวยความสะดวกทางการค้า และ
สนับสนุนผู้ประกอบการค้าไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป
----------------------------------กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
15 พฤษภาคม 2558

