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สารรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Prime 
Minister and Minister of Commerce

  ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามา

มีส่วนร่วมในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 99 ของกระทรวงพาณิชย์    

ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปียมทีจ่ะปฏิบัติภารกิจร่วมกับ

บุคลากรของกระทรวงอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้

กระทรวงพาณิชย์สามารถบรรลุตามเป้าหมายตาม

นโยบายรฐับาลท่ีได้แถลงไว้ต่อรฐัสภาและนโยบาย 10 ข้อ

ที่ได้มอบหมายในที่ประชุมกระทรวง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝายเป็นอย่างดี

  ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ก�าลังก้าวสู่ปีที่ 99 นี้ 

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์

ทัง้หลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบ

แต ่ความส ุข ความเจริญ ม ีพล ังกายและพลังใจ

ในการท�างาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกระทรวง

และเพือ่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

ต่อไป

  It is my great honour to be a part of the 

99th Anniversary of the Ministry of Commerce.

With my complete determination and full 

capacity, I will work alongside the ministry’s 

personnel to drive the ministry towards the 

objectives of the government policies presented 

to the Parliament and the 10 ministry policies. 

In this regard, cooperation from all parties will 

be highly appreciated.

     On this auspicious occasion of the 99th 

Anniversary of the Ministry of Commerce,

may all of you are blessed with happiness, 

success, good health and morale to work 

together for the best interest of our nation and 

people.

(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Jurin Laksanawisit)

Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
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Message from the Deputy Minister 
of Commerce

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์

  99 ปีแห่งการก้าวย่างอย่างมัน่คงของกระทรวง

พาณิชย์ ในความตั้งใจที่จะยกระดับรายได้ของประชาชน 

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และผลักดันการค้า

ของประเทศให้เตบิโตอย่างม่ังคั่งและย่ังยืน กระทรวงพาณชิย์ 

ได้ด�าเนินภารกิจส�าคัญ เพื ่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจของ

ประเทศให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม สอดคล้อง และ

เชือ่มโยงกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ทัง้เชิงรุกและเชิงรับ 

ด้วยวิสัยทัศน์การท�างาน “เศรษฐกิจการค้าเติบโต

จากฐานรากส ู่ เศรษฐกิจย ุคใหม ่ภายในป ี  2564” 

ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะยาว ครอบคลุม 

ทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า ทัง้เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับ

ท้องถิ ่นและชุมชนให้สามารถพึ ่งตนเองได้ เพื ่อเป็น

ภูม ิคุ ้มกันและเติบโตอย ่างม ัน่คงเป ็นฐานรากของ

เศรษฐกิจไทย ควบคู ่กับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการส่งออก

  For the past 99 years of strong commitment 
to raising Thai people’s income, advancing 
business competitiveness, and bolstering the 
country’s trade in a sustainable manner, the 
Ministry of Commerce has been carrying out its 
duties in line with government trade and 
economic policies to ensure that Thailand 
development brings concrete results for the 
people’s well-being and improve their 
livelihood. The Ministry has set its strategic 
direction to incorporate both proactive and 
reactive approaches to achieve the vision of 
“Strengthening Fundamentals for New Economy 
by 2021” in accordance with the 20-year National 
Strategic Plan. The strategy is firmly aimed 
at fostering long-term trade and economic 
growth for the benefits of all stakeholders 
including farmers, businesses, and consumers.

  In particular, the Ministry of Commerce 
contributes to the development of local 
economy and communities by building their
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และการค้าชายแดน ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนจากไทย 

ไปยังต่างประเทศ พร้อมท้ัง เปล่ียนบทบาทจากผูก้�ากบัดแูล 

(Regulator) เป็นผู้ส ่งเสริมและอ�านวยความสะดวก 

(Facilitator) เพื่อส่งเสรมิพฒันาธรุกจิการค้า เช่ือมโยงและ

ขยายตลาด รวมท้ัง เสรมิสร้างกลไกทางการค้าให้เกดิระบบ

การค้าท่ีเสร ีเป็นธรรม มีประสิทธภิาพ และประการส�าคญั

คอืการส่งเสรมิการใช้ตลาดน�าการผลิต (Demand Driven) 

และการสร้างสรรค์คณุค่า (Value Creation) ให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาด เชื ่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

ทัง้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจ 

สร้างสรรค์ ทีจ่ะเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานคุณค่า

ให้กับประเทศไทย

  ทั้งนี้ แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต กระทรวง

พาณิชย์มุ่งทีจ่ะปรับการท�างานให้มีความยืดหยุ่นสามารถ

สอดประสานและท�าความเข้าใจกับกระแสเศรษฐกิจโลก 

ทีแ่ปรผันอย่างรวดเร็ว ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจใหม่ 

(New Economy) และมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพื ่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าให้กับ 

ท้ังผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิาร รวมท้ัง ยังเป็นการขยายตลาด

การค้าเข้าสู่ระบบ E-commerce อันเป็นการเชื่อมโยง

ตลาดภายในประเทศกับตลาดต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัพฤติกรรมการบรโิภค ในสงัคม

ยุคดิจิทัล

  ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินงานรับใช้

ประชาชนชาวไทยมา 99 ปี ในวนัน้ี ผมขอขอบคณุบุคลากร

กระทรวงพาณิชย ์ท ุกคนทีร่ ่วมมือร ่วมใจปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุตามเป้าหมายเพื ่อประโยชน์ของประเทศชาต ิ

อย่างดีเสมอมา และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ  

ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา ส่ือมวลชน และประชาชนท่ัวไป

self-reliance and immunity against any difficulties  

in order for them to become a robust economic 

foundation of Thailand for years to come. 

In parallel with local development, international 

economic development - namely forming economic 

partnerships, promoting exports and border trade, 

and boosting outward foreign direct investment 

- have also been the Ministry’s main objectives. 

In addition, the Ministry places great emphasis on 

changing its role from regulator to facilitator in 

order to accelerate business development, 

connectivity and market expansion as well as 

promote free trade mechanism with equality and 

effectiveness. The Ministry also adopts demand - 

driven approach and encourages value creation 

and linkages in all sectors including agricultural, 

industrial, service and creative sectors - all of 

which are the key drivers of building Thailand’s 

value - based economy.  

  In response to the rapidly changing world, 

the Ministry will continue to foster operational 

flexibility while focusing on new economy and 

making use of innovative technology to facilitate 

trade for both service providers and customers. 

Such hands-on, adaptive approach will help 

businesses take part in the e-Commerce trading 

system better which will connect domestic 

markets with foreign ones while simultaneously 

meeting customer demands in the digital era. 

  For 99 years of serving the Thai people,  

I would like to take this opportunity to express 

my warmest appreciation to all executives and 
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(นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol)

Deputy Minister of Commerce

ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนการท�างาน

ของกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มก�าล ังความสามารถ 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศักดิ์สิทธิ์ทัง้หลาย 

โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแตค่วามสขุ 

ความเจริญ ม ีพล ังกายและพล ัง ใจในการท �างาน

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติต่อไป

staffs of the Ministry of Commerce for their hard 

work, dedication and excellent performance for 

the best interest of our country. I would also like 

to extend my sincere gratitude to all government 

agencies, private sectors, educational institutions, 

media agencies, and Thai people for your 

consistent support of the work of the Ministry. 

Wish everyone be blessed with happiness and 

success that will give you strengths to continue 

working for the benefit of our people and

our country.
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	 ปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยต้องรบัมือกบั

ประเด็นความท้าทายทางเศรษฐกิจมากพอสมควร	

โดยเฉพาะเรื ่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ทีเ่กิดจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง

ประเทศมหาอ�านาจ	 และการทีภ่าคธุรกิจต ้องปรับ

โครงสร้างและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	

	 กระทรวงพาณชิย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักด้าน

เศรษฐกิจของประเทศที่ได้ด�าเนนิภารกิจและมาตรการ

หลายด้าน	 เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 โดยการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจ

ฐานรากด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่	

เชื ่อมโยงผ ู้ประกอบการในตลาดชุมชนเข ้ าสู ่ ภาค

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึง่ในแหล่งรายได้หลักของประเทศ	

เชือ่มโยงสินค้าภมิูปัญญาท้องถิน่และ	OTOP	 กบัช่องทาง

การตลาดทัง้ในและต่างประเทศ	 ใช้มาตรการที่เหมาะสม

เพื่อดูแลราคาสนิค้าเกษตรส�าคัญและช่วยเหลือเกษตรกร	

ดูแลค่าครองชพีของประชาชนผ่านกลไกร้านค้าในโครงการ

ธงฟ้าประชารฐั	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

เกษตรกร	 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและ

 The past year was another testing time for 

Thailand as it had quite a number of economic 

challenges	to	manage,	especially	uncertainties	in	

the global economy caused by trade tensions 

between major powers and the business sector’s 

rush to adjust their structures and business 

models	to	keep	up	with	the	advancing	technology	

of the digital age. 

 Ministry of Commerce is one of the 

country’s principal economic agencies that had 

carried out mission and introduced several 

measures	to	help	stabilize	the	country’s	economy.	

It strengthened the grassroots economy by 

promoting economic activities in situ to forge a 

linkage	between	local	market	business	operators	

and	 tourism,	 one	 of	 the	major	 sources	 of	 the	

country’s	income,	linking	original	products	made	

with	 local,	 traditional	 knowledge	 and	OTOP	 to	

both	domestic	and	international	trade	channels,	

and	using	appropriate	measures	to	stabilize	major	

crop prices and provide assistance to farmers. 

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent 
Secretary of the Ministry of 
Commerce
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ผู้ส่งออกผ่านโครงการต่างๆ	 (เช่น	Yen-D,	Yen-D	Plus,	

ต ้นกล ้าท ูโกล)	 ส ่งเสริมพาณิชย ์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ให ้ 

ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่าน	 www.thaitrade.com	 

และเชื ่อมโยงช่องทางจ�าหน่ายกับแพลตฟอร์มชั ้นน�า	 

(เช่น	Shopee	Amazon	และ	Alibaba)	ส่งเสรมินวตักรรม

และการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญาในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการรวมทั้งเร่งเจรจาการค้า

เพื ่อเพิ ่มพูนโอกาสส�าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

การค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าส�าคัญ 

ทัว่โลก	 ตลอดจนติดตามแนวโน้มและปัจจัยต่างๆ	 ที่จะ 

ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	 กระทรวงพาณิชย์ยังได้ให้ความส�าคัญ

ต่อการยกระดับขีดความสามารถของกระทรวงในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการบรหิารจดัการระบบข้อมลู

ขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 มาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้

ภาคธุรกิจ	 ผู้ประกอบการ	 และประชาชนในทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทยเข้าถงึข้อมูลและบรกิารต่างๆ	ได้อย่างสะดวก	

รวดเร็ว	และปลอดภยัขึ้น	อาทิ	บรกิารข้อมูลนิติบุคคลและ

งบการเงินผ่านคลังข้อมูล	DBD	Data	Warehouse	และ

ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกิจส�าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(Total	Solution	for	SMEs)	

เช่น	 โปรแกรมงานขายหน้าร้านและโปรแกรมบัญชี

ออนไลน์	เป็นต้น	

	 กระทรวงพาณิชย์ได้สร้างผลงานและมีบทบาท

ส�าคญัในการขบัเคลือ่นและรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	

และการค้าของประเทศอย่างเข้มแข็งมาจนครบ	 99	 ปี	 

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 แต่ความส�าเร็จและผลงานเหล่านั้น 

จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย	 ถ้ากระทรวงพาณชิย์ขาดบคุลากร 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ความต้ังใจทุ่มเท	ความสุจรติ	และ

ความสามัคคีในการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ 

ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน	 ผมจึงขอใช้โอกาสนี้

It	 used	 Pracharat	 Blue	 Flag	 stores	 as	 a	 key	

mechanism	to	look	after	people’s	cost	of	living,	

implemented various capacity building programs 

(e.g.,	 Yen-D,	 Yen-D	 Plus,	 Ton	 Kla	 to	 Goal)	 for	

farmers,	 SMEs	 and	 exporters,	 promoted	

e-commerce	by	encouraging	businesses	to	trade	

on www.thaitrade.com and connecting them 

further	 to	 leading	 platforms	 (e.g.,	 Shoppee,	 

Amazon	 and	Alibaba)	 and	promoted	 innovation	 

and	utilization	of	 intellectual	 property	 right	 to	 

add	value	to	products	and	services.	Moreover,	

the Ministry actively engaged neighboring 

countries	 and	 key	 trading	partners	 around	 the	

globe in trade negotiations to give Thailand more 

opportunities to pursue economic and trade 

cooperation with them and continuously 

monitored trends and factors that might affect 

the country’s economy and trade.

	 In	addition,	Ministry	of	Commerce	attached	

importance to enhancing its own capability to 

utilize	 information	 technology	 and	Big	Data	 to	

upgrade	 its	 services	 so	 that	 business	 sector,	

business	operators,	and	people	across	Thailand	

could access data and services faster and with 

greater convenience and safety. Among other 

services,	 DBD	 Data	 Warehouse,	 which	 gave	

information	on	legal	entities	and	their	financial	

statements,	and	Total	Solutions	for	SMEs,	which	

provided	free	POS	(Point	of	Sale)	software	and	

online	accounting	tools	for	SMEs,	were	just	the	

names of few.
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(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Boonyarit Kalayanamit)

Permanent Secretary

แสดงความขอบคุณตอผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากร

ของกระทรวงพาณิชยทุกทานท่ีไดรวมแรงรวมใจกนัดาํเนนิ

ภารกิจของกระทรวงจนเกิดผลสัมฤทธิ์อันเปนประโยชน

แกประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด 

ผมเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา การที่บุคลากรทุกระดับมีความ

ตั ้งใจมัน่ทีจ่ะทุมเททํางานดวยความสุจริตและความ

สามัคคีเชนนี้ จะทําใหกระทรวงพาณิชยสามารถเดินหนา

ขับเคลือ่นการคาและเศรษฐกิจของไทยไปสู อนาคต

ที่มั่นคงและยั่งยืนไดอยางแนนอน

 Ministry of Commerce has been rendering 

services to the country and playing major roles 

in propelling and stabilizing the country’s trade 

and economy for 99 years in 2019, but its 

numerous missions and countless goals could 

not have been accomplished without support 

from the personnel who have used their 

knowledge, devotion, integrity and ability to work 

in unity to deliver the best to their country and 

fellow Thais. I; therefore, avail myself of this 

opportunity to extend my personal thanks to 

Ministry of Commerce’s executives, civil servants, 

and staff for their hard work and contribution in 

all of the Ministry’s accomplishments that have 

brought so many benefits to Thailand and Thai 

people. I trust that with its personnel’s strong 

determination to work in unity and with integrity, 

it is certain that Ministry of Commerce will be 

able to lead Thailand’s trade and economy into 

a stable and sustainable future.
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เศรษฐกิจการค้าเติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยัง่ยืน ภายในปี 2565 
Economy and trade grow sustainably into the new economy by 2022

ส่งเสริมการใช�นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

Promote the utilization of innovation to 
enhance the country’s competitiveness 
in trade.

ยกระดับโครงสร้างพื �นฐานทางการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป�นธรรม

Upgrade trade infrastructure to ensure 
efficiency, standard and fairness.

พัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็ง ลดความ
เหลื่อมลํ�าและยกระดับรายได้ของประเทศ

Strengthen economy and trade, reduce 
inequality and improve the country’s 
income level.

ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

Promote trade and develop international 
economic cooperation.

พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการองคก์ร Enhance the efficiency of organization 
management.

Vision

Mission

1
2
3
4
5

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ANNUAL REPORT 2019 13
MINISTRY OF COMMERCE



สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่ง
Provincial Commercial Affairs Offices (76 offices)

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 4 แห่ง
Overseas Commercial Affairs Offices (4 offices)

กลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ
Internal Trade Cluster

กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

กลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ
Foreign Trade Cluster

กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of Trade Negotiations

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่ง
International Trade Promotion Offices 
(58 offices)

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion

รัฐวิสาหกิจ
State Enterprise

องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization

องค์การมหาชน
Public Organizations

    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
  The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand

The Gem and Jewelry Institute of Thailand

The International Institute for Trade and Development

สถาบันระหว่างประเทศเพือการค้า
และการพัฒนา

สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
Trade Policy and Strategy Office สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครืองประดับแห่งชาติ

Organization Chart of the Ministry of Commerce
์ยชิณาพงวรทะรกงา้รสงรคโ
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Ministry of Commerce’s Key Achievements in Fiscal Year 
B.E. 2562 (2019) (October 2018 - June 2019)

ผลการด�าเนินงานส�าคญัของกระทรวงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ 2562 (ตลุาคม 2561 - มิถนุายน 2562)

	 กระทรวงพำณิชย์มีบทบำทภำรกิจส�ำคัญในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ	 เพื่อควำมกินดีอยู่ดี

ของประชำชนด้วยวิสัยทัศน์	 “เศรษฐกิจการคาเติบโตสู

เศรษฐกจิยคุใหมอยางยั่งยนืภายในป 2565”	ได้ให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข ้มแข็ง	

พัฒนำผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเพิ่มมูลค่ำสินค้ำด้วย

นวัตกรรมและทรัพย์สนิทำงปัญญำ	 รวมทัง้ปรับตัว

สู่กำรค้ำรูปแบบใหม่	ตลอดจนท�ำให้ประชำชนผู้มรีำยได้น้อย

สำมำรถเข้ำถงึสนิค้ำอุปโภคบรโิภคท่ีจ�ำเป็นกบักำรครองชีพ

ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ	 และพัฒนำตลำดท้องถิ่นให้เชื่อมโยง

กับกำรท่องเทีย่ว	 เพื ่อให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น	 สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ ้น	 นอกจำกนี้	

ได้พัฒนำกำรให้บริกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกทำง

กำรค้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศทัง้ในตลำดเดิมและเจำะขยำยตลำด/กลุ ่ม

เป้ำหมำยใหม่ทีม่ศีักยภำพ	 และกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด	 เชื่อมโยงห่วงโซ่คณุค่ำ

ท้ังภำคกำรเกษตร	 อุตสำหกรรม	 ธุรกิจบริกำรและธุรกิจ

สร้ำงสรรค์ที่จะเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐำนคุณค่ำ

ให้กับประเทศไทยอย่ำงยัง่ยืน	 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน

ภำยใต้นโยบำยรัฐบำล	ดังนี้

 Ministry of Commerce plays a leading role 

and undertakes important mission in propelling the 

country’s trade and economic development and 

ensuring the people’s well-being.  Under the vision 

“Economy and Trade Sustainably Grow into a 

New Economy by 2022,” it focuses on strengthening 

the grassroots economy, encouraging business 

operators to create value addition of their products 

by means of innovation and intellectual property 

and adjusting business to better suit new model of 

trade, and providing lower-income people with 

greater access to basic products for everyday life 

by implementing various programs and connecting 

local markets to tourism to stimulate local 

economic activities and bring more income to local 

communities. Moreover, it also uses electronic 

system to upgrades services and to further facilitate 

trade and promotes international trade in its 

traditional markets and by expanding into new potential 

markets/customer	bases,	adopting	demand-driven	

approach in merchandise production, and bridging 

supply chains in agricultural sector, industrial sector, 

services and creative business sector which will be 

a sustainable driver for Thailand’s value-based 

economy. Major achievements under the 

government’s policy will be presented in the 

following section.
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นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจประเทศ
Policies Aiming to Enhance the Country’s Economic Potentiality

  The government has policies to enable 

farmers to make reasonable income by 

implementing various measures such as using 

market mechanism to address agricultural 

products suffered by dropping-price, stabilizing 

prices of agricultural products, enhancing SMEs’ 

capacity and competitiveness by providing 

knowledge on production process, product 

development and organization management, 

reducing trade barriers to facilitate exports, and 

penetrating into potential markets to expand 

export bases.  Major achievements in this aspect 

are high-lighted below.

	 รฐับำลมีนโยบำยในกำรดูแลเกษตรกรให้มรีำยได้ท่ี

เหมำะสมผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ	อำทิ	กำรลดต้นทุนกำรผลติ	

ใช้กลไกตลำดดูแลรำคำสินค้ำทีร่ำคำตกต�่ำ	 รวมทัง้รักษำ

เสถียรภำพของรำคำสนิค้ำให้เหมำะสม	 นอกจำกนีไ้ด้

เร่งเพิ ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถแข่งขันได้	 โดยเพิม่

องค์ควำมรู้กระบวนกำรผลิต	 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร	 รวมถึงส่งเสริม

เศรษฐกจิดิจิทัล	ตลอดจนลดอุปสรรคในกำรส่งออกให้เกดิ

ควำมคล่องตัว	 พร้อมทั้งแสวงหำตลำดทีม่ีศักยภำพเพือ่

ขยำยฐำนกำรส่งออก	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคญั	ดงันี้

ANNUAL REPORT 2019 19
MINISTRY OF COMMERCE



การดูแลราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
Monitor Agricultural Product Prices and Promote 
Agricultural Commodities Market 

  Ministry of Commerce aims to solve agricultural 

product price by implementing market supervising 

measures and continuously improving access to 

marketing channel to address agricultural products’ 

pricing problems to ensure reasonable income for 

farmers:

Rice :
  Implemented measures under the purview 

of Rice Policy and Administration Committee (RPAC) 

to which Ministry of Commerce was Secretariat, 

including Loan to Delay Sale of Wet-season Rice 

and Assistance for Rice Harvest and Quality 

Improvement Program for wet-season rice farmers 

which had 252,037 participating farmers, 1.4 million 

tons of rice, and 0.6 million tons of redeemed rice, 

Rice Harvest Cost Assistance Program for  4.2 million 

farmers which totaled 57,532 million Baht, Interest 

Reimbursement Scheme for Rice Traders to 

encourage	stockpiling	for	crop	year	2018/19	which	

had 271 participants in 48 provinces and 171 million 

Baht of reimbursed interest paid to rice traders, and 

Collaboration Program to encourage fertilizer traders 

to cut prices of chemical and organic fertilizer by 

30-50 Baht per sack.

  Increased the number of distribution channel 

by organizing paddy market fair for 42 times in 22 

provinces. 21,094 tons of paddy were sold and 

generated 208 million Baht. This allowed farmers 

to sell rice at prices that were higher than typical 

	 	 แก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรด้วยมำตรกำรต่ำงๆ	

ทัง้ด้ำนกำรก�ำกับดูแลและเพิ่มช่องทำงกำรตลำดอย่ำง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้ที่เหมำะสม	อำทิ

ข้าว : 
	 	 ด�ำเนินมำตรกำรภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยและ

บริหำรจัดกำรข้ำว	 (นบข.)	 ซึ่งกระทรวงพำณิชย์เป็นฝำย

เลขำนุกำร	 ได้แก่	 มำตรกำรสินเชื่อชะลอกำรขำยข้ำว

เปลือกนำปี	 และกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

คุณภำพข้ำวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี	 มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ	252,037	รำย	ปรมิำณข้ำว	1.4	ล้ำนตัน	ไถ่ถอน	

0.6	 ล้ำนตัน	 	 และจ่ำยเงินค่ำช่วยเหลือกำรเก็บเกี่ยวฯ	

ให้เกษตรกรจ�ำนวน	 4.2	 ล้ำนรำย	 จ�ำนวนเงิน	 57,532	

ล้ำนบำท	และมำตรกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำร

ค้ำข้ำวในกำรเก็บสตอก	ปีกำรผลิต	2561/62	มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำร	 271	 รำย	 ใน	 48	 จังหวัด	 ชดเชยดอกเบี้ยให้

ผู้ประกอบกำรแล้ว	171	ล้ำนบำท	รวมท้ังขอควำมร่วมมอื

จำกผู้ประกอบกำรในกำรปรับลดรำคำจ�ำหน่ำยปุยเคมี

และปุยอินทรีย์	กระสอบละ	30-50	บำท	

	 	 เพิ่มช่องทำงจ�ำหน่ำยโดยจัดตลำดนัดข้ำวเปลือก	

จ�ำนวน	 42	 ครั้ง	 ในพื้นที่	 22	 จังหวัด	 โดยมีปริมำณกำร

ซื้อขำยรวม	21,094	ตัน	มูลค่ำ	208	ล้ำนบำท	ส่งผลให้

เกษตรกรขำยข้ำวในรำคำสูงกว่ำรำคำตลำด	ตันละ	100-

1,000	 บำท	 ตลอดจนประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรบริโภค

และเชื่อมโยงกำรซื้อขำยข้ำว	กข	43	และข้ำวสำรคณุภำพ	

(ข้ำวสำร	Q)	กับห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่	 (Modern	Trade)	

และเชือ่มโยงกำรรับซือ้จำกผู้ค้ำข้ำว	 7	 รำย	 ทีซ่ือ้จำก

สหกรณ์ฯ	ไปขำยใน	Modern	Trade	1,400	ตันข้ำวสำร	

หรือ	4,000	ตันข้ำวเปลือก

1
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	 	 ขยำยช่องทำงตลำดต่ำงประเทศ	 โดยท�ำสัญญำ

ซื้อขำยแบบรัฐบำลต่อรัฐบำลกับจีน	 (G	 to	 G)	 (เมื่อปี	

2558)		ซึ่งเป็นกำรขำยข้ำวฤดูกำลผลติใหม่	รวม	1	ล้ำนตนั	

โดยแบ่งกำรส่งมอบเป็นงวด	ๆ 	รวมท้ังแบ่งกำรเจรจำรำคำ

และกำรส่งมอบข้ำวออกเป็นงวด	งวดละ	1	แสนตัน	โดย

ท่ีผ่ำนมำได้ส่งมอบข้ำวให้จีน	รวม		5	งวด	ปรมิำณรวม	5	

แสนตนั	 เรียบร้อยแล้ว	 และในปีงบประมำณ	 2562	 ได้

ส่งมอบข้ำว	งวดท่ี	6	และ	7	ปรมิำณรวม	2	แสนตนั	มูลค่ำ	

2,800	ล้ำนบำท	รวมถึงขำยข้ำวให้รัฐบำลฟลิปปนส์และ

ได้ส่งมอบแล้ว	ปริมำณ	80,000	ตัน	มูลค่ำ	1,240	ล้ำนบำท		

และจัดงำนประชุม	 Thailand	 Rice	 Convention	 โดย

มีกิจกรรมส�ำคัญ	 อำทิ	 กำรประชุมสัมมนำเชิงวิชำกำร	

กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้ำว	 ผลิตภัณฑ์	 และ

นวัตกรรมข้ำว	 มผีู้เข้ำร่วมประชุมจำกทัง้ในประเทศและ

ในภูมิภำคต่ำง	ๆ	กว่ำ	46	ประเทศทั่วโลก	ประกอบด้วย	

ผู ้แทนจำกหน่วยงำนจัดซื้อข้ำวของรัฐบำลต่ำงประเทศ	

(G	 to	G)	 ผูน้�ำเข้ำ	 ผู้ส่งออก	 สื่อมวลชนและเกษตรกร	

รวม	800	รำย	

มันส�าปะหลัง : 
	 	 สนับสนุนเครื ่องสับม ันส�ำปะหลังขนำดเล็ก	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตให้มีคุณภำพและพัฒนำ

กระบวนกำรแปรรูป	 รวมทัง้ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

จำกโรคระบำดฯ	ไม่เกนิ	3,000	บำทต่อไร่	ตลอดจนก�ำหนด

ให้มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังเป็นสินค้ำ

ทีต่ ้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร

จัดระเบียบกำรน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

market	prices	by	100-1,000	Baht/ton.	Campaigns	to	

raise awareness on rice consumption and activities 

to improve rice sales were organized. The activities 

matched producers of Kor Khor 43 Rice and Q Rice 

with modern trade operators and matched 7 rice 

traders buying rice from farmers’ cooperatives with 

modern trade operators. The transaction involved 

1,400 tons of milled rice, or 4,000 tons of paddies.

  The Department of Foreign Trade entered into 

a	Government	to	Government	(G	to	G)	contract	with	

COFCO,	the	Government	of	the	People’s	Republic	of	

China in 2015, leading to the sale and purchase of 

1 million tons of rice to be shipped in installments, and 

the price of which have been negotiated on this basis. 

To date, the DFT has delivered 700,000 tons of rice to 

COFCO including 200,000 tons of rice worth 2,800 

million Baht which was shipped in 2019. Moreover, the 

DFT delivered 80,000 MTs of rice worth 1,240 million 

Baht	on	a	G	to	G	basis	to	the	Philippines.	In	May	2019,	

the DFT hosted the 9th Thailand Rice Convention in 

Bangkok.	The	convention	has	been	a	significant	platform	

for related parties from rice industries worldwide to 

share and exchange opinions and perspectives on 

global rice trade, and promoted opportunities for 

showcasing Thai rice, rice products, and rice-based 

innovative products. Participants included 800 people 

from more than 46 countries all over the world, 

consisting of participants from the public and private 

sectors, as well as farmers and the media. 

Cassava :
  assistance included provision of small 

cassava chips cutting machines to help improve 

production	efficiency	and	upgrade	processing,	and	

provision	of	financial	assistance,	in	the	amount	of	
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up to 3,000 Baht per Rai, to farmers adversely 

affected from plant disease epidemics. Also, cassava 

and cassava products were made goods that were 

subject	to	plant	certification	and	import	measures.

Maize : 
  assistance included requesting cooperation 

from Thai Feed Mill Association in buying maize at 

the	prices	not	less	than	8	Baht/kilogram	(at	14.5%	

moisture) in Bangkok and in adopting imported 

wheat: maize ratio at 1:3, except for the 

low-production period between June-August 2018 

during which the ratio to be adopted would be 1:2.

Oil Palm : 
  assistance included formulating measures to 

retain balance of oil palm in the country.  To remove 

excessive crude palm oil from the system, Electricity 

Generating	 Authority	 of	 Thailand	 (EGAT)	 bought	

160,000 tons of crude palm oil to use as material 

in the electricity power plants. The Ministry then 

recruited additional crude palm oil producers to 

supply additional 200,000 tons of crude palm oil to 

EGAT.	EGAT	was	also	asked	to	raise	their	daily	usage	

of crude palm oil from 1,000 to 1,500 tons and 

adjust palm oil content in biodiesel (B7) formula 

from	6.5-7.0%	to	6.8-7.0%.	As	a	result,	the	annual	

demand for crude palm oil increased by 80,000 

tons. Moreover, the Ministry collaborated with 

gasoline manufacturers and retailers to increase the 

number of B20 diesel distribution stations across 

the country.  Consultations with automobile makers 

on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	

held.

ข้าวโพดเลี�ยงสัตว์ : 
	 	 ขอควำมร่วมมือสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทยรบัซ้ือ

ข้ำวโพดรำคำไม่ต�่ำกว่ำ	8	บำท/กโิลกรมั	(ควำมชื้น	14.5%)	

ณ	 กรุงเทพฯ	 และก�ำหนดสัดส่วนกำรน�ำเข้ำข้ำวสำลีต่อ

กำรรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตรำ	1	:	3		ยกเว้นเฉพำะ

ในช่วง	15	มิ.ย.-	15	ส.ค.	2561	ก�ำหนดสัดส่วนในอัตรำ	

1:2	เนื่องจำกช่วงดังกล่ำวมีผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย

ปาล์มน��ามัน : 
	 	 ออกมำตรกำรปรับสมดุลน�ำ้มนัปำล์มในประเทศ	

เพื ่อลดสตอกน�ำ้มันปำล์มดิบส่วนเกินออกจำกระบบ

โดยให้กำรไฟฟ้ำฝำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	รบัซื้อน�้ำมัน

ปำล์มดิบมำผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำทีม่ีศักยภำพ	

จ�ำนวน	160,000	ตัน	และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์จ�ำหน่ำยน�้ำมัน

ปำล์มดบิให้	กฟผ.	เพิม่เตมิอีก	200,000	ตนั	รวมท้ังให้	กฟผ.	

เพ่ิมอัตรำกำรใช้น�้ำมนัปำล์มดิบจำกเดิมวนัละ	 1,000	 ตนั	

เป็นวันละ	 1,500	 ตัน	 และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ไบโอดีเซล	

(บ ี	 7)	 จำกอ ัตรำส ่วนผสมร ้อยละ	 6.5-7.0	 เป ็น

ร้อยละ	 6.8-7.0	 ส่งผลให้มีกำรใช้น�ำ้มันปำล์มดิบเพิ่มขึ้น

ปีละ	80,000	ตัน	อีกทั้งขอควำมร่วมมือบริษัทผู้ผลิตและ

จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชือ้เพลงิกระจำยสถำนีบรกิำรเพื่อจ�ำหน่ำย

น�ำ้มัน	 บี	 20	 ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ	 และหำรือผู้ผลิต

รถยนต์ปรับเครื่องยนต์ให้รองรับ	บี	20

of crude palm oil from 1,000 to 1,500 tons and 

adjust palm oil content in biodiesel (B7) formula 

from	6.5-7.0%	to	6.8-7.0%.	As	a	result,	the	annual	

demand for crude palm oil increased by 80,000 

tons. Moreover, the Ministry collaborated with 

gasoline manufacturers and retailers to increase the 

number of B20 diesel distribution stations across 

the country.  Consultations with automobile makers the country.  Consultations with automobile makers the country.  Consultations with automobile makers the country.  Consultations with automobile makers 

on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	on	the	modification	of	B20-compatible	engines	were	

held.held.held.held.held.
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ผลไม้ : 
	 	 เชื่อมโยง/จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ

ห้ำงสรรพสินค้ำ	โรงงำนแปรรูป	กำรกระจำยผลผลิตผ่ำน

ช่องทำง	 7-Eleven	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	 ไปรษณีย์	 ร้ำนค้ำ 

ธงฟ้ำ	ตลำดต้องชม	Farm	Outlet	สถำนที่รำชกำรและ

เอกชน	 รณรงค์บริโภคผลไม้ในกลุ่มนักท่องเทีย่ว	 จัดงำน	

Fruits	 Festival	 และประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์	

ตลอดจนกำรผลกัดันกำรส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน	

CLMV	 รวมทัง้มีกำรซื้อขำยผลไม้ผ่ำนสัญญำข้อตกลง

มำตรฐำนของกรมกำรค้ำภำยใน	 ระหว่ำงเกษตรกร/

สหกรณ์/วสิำหกจิชมุชน	กบัห้ำงสรรพสินค้ำ/โรงงำนแปรรปู	

รวม	11,230	ตัน	คิดเป็นมูลค่ำประมำณ	510	ล้ำนบำท

มะพร้าว : 
	 	 ก�ำหนดเป็นสินค้ำควบคุมและควบคุมกำรขนย้ำย

น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	 จัดส่งเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบเพื่อ

ป้องกันกำรขนย้ำยและกำรลักลอบน�ำเข้ำ	 และด�ำเนิน

โครงกำรรบัซื้อเนื้อมะพร้ำวแห้งในรำคำน�ำตลำดสนบัสนนุ

กำรแปรรูปเป็นเนือ้มะพร้ำวแห้งจ�ำหน่ำยให้แก่โรงงำน

แปรรปู/โรงงำนน�้ำมันมะพร้ำว	ในรำคำเป้ำหมำย	15	บำท/

กิโลกรัม	 เป้ำหมำย	 5,000	 ตัน	 ในแหล่งผลิตส�ำคัญ	 

4	 จังหวัด	 (ประจวบคีรีขันธ ์	 ชุมพร	 สุรำษฎร์ธำนี	

นครศรีธรรมรำช)	มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร	258	รำย	

กระเทียม : 
	 	 เชื่อมโยงตลำด/เจรจำซื้อขำยกระเทียมระหว่ำง 

ผู้แทนเกษตรกร/สหกรณ์จังหวัดแหล่งผลิต	 (เชียงใหม่	

แม่ฮ่องสอน	ล�ำปำง	ล�ำพนู	และพะเยำ)	กบัผู้ประกอบกำร

แปรรูป/ผู้ค้ำรำยใหญ่	 19	 รำย	 มีปริมำณกำรซื้อขำย 

รวมกว่ำ	 3,400	 ตัน	 และด�ำเนินกำรเจรจำซื้อเพิ่มเติม 

ร่วมกบัผู้ประกอบกำรค้ำส่ง

ไข่ไก่ : 
	 	 เชื่อมโยงกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจดังำนธงฟ้ำ

และร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรฐั	และสถำนีบรกิำรน�้ำมนั	จ�ำนวน	

15	ล้ำนฟอง	เพื่อลดค่ำครองชีพประชำชนและช่วยเหลือ

Fruits : 
  efforts were made to encourage the MOU  

signing and foster connection between fruit 

producers and department stores and processing 

factories. Fruits distribution via various outlets, 

including,	7-11,	postal	offices,	Blue	Flag	Stores,	Tong	

Chom	 (Must-See)	 Markets,	 Farm	 Outlets,	 office	

buildings of government agencies and private 

enterprises, and tourism sites, were encouraged.  

Moreover, several other activities were organized, 

including Fruit Festivals, online promotional events, 

and activities to promote fruit exports to CLMV.  

In addition, Department of Foreign Trade’s standard 

contract-based	 fruit	 trade	 between	 farmers/

cooperatives/local	 communities’	 businesses	 and	

department	stores/processing	factories	were	done	

and included 11,230 tons of fruits worth 

approximately 510 million Baht.

Coconut : 
  coconut was made product subject to import 

control	and	transfer	control.		Officials	were	sent	to	

various sites to guard against illegal coconut transfer 

and imports. Market leading price sales measure for 

desiccated coconut was implemented. Farmers 

were encouraged to process coconuts into 

desiccated	coconut	for	sales	to	processing	factories/

coconut	oil	plants,	at	the	target	price	of	15	Baht/

kilogram and target quantity of 5,000 tons, in 4 major 

coconut producing provinces (Prachuap Khiri Khan, 

Chumphon, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat). 

258 farmers participated in the program.

Garlic : 
	 	 efforts	were	made	to	build	linkages/encourage	

trade negotiations between representatives of 
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farmers/cooperatives	in	garlic	producing	provinces	

(Chiang Mai, Mae Hong Son, Lampang, Lamphun 

and	Phayao)	and	19	major	processors/traders.	Over	

3,400 tons were traded, and additional trade from 

negotiations with wholesalers was expected.

Eggs : 
  efforts were made to promote sales of 

15,000,000 eggs through various Blue Flag trade fairs, 

Blue Flag Pracharat Stores and gas stations to help 

reduce people’s cost of living and assist poultry 

farmers. Also, management fees for export of 

32,000,000 eggs were subsidized.

 

Promoting Innovative Agricultural Products’ 
Markets
  To expand Thai innovative agricultural 

products markets both domestically and globally, 

efforts were made to publicize Thailand’s innovative 

agricultural products to popularize them and 

improve their acceptance in the international 

environment; this would also improve their 

competitiveness and market opportunity. Thai 

entrepreneurs were led to participate in international 

trade fairs both domestic and oversea, in-store 

promotion events with modern trade, and 

networking activities among innovative agricultural 

product producers and representatives from 

relevant government agencies and private sector. 

700 entrepreneurs participated in these activities. 

Sales in 2019 were expected over 200 million Baht. 

In addition, a contest for Thailand’s innovative 

agricultural products was also organized to 

showcase Thai businesses’ capability in creating 

value addition for agricultural products. The contest 

had 226 contenders.

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่	รวมทั้งสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรเพื่อ

ผลักดันกำรส่งออก	จ�ำนวน	32	ล้ำนฟอง	

ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม  
	 	 เพื่อขยำยตลำดสินค้ำเกษตรนวตักรรมของไทยท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ	 รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้

สินค้ำเกษตรนวตักรรมของไทยเป็นท่ีรูจ้กัอย่ำงแพร่หลำย

และเป็นทีย่อมรับในระดับสำกล	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำม

สำมำรถ	 ในกำรแข่งขันและขยำยโอกำสทำงกำรตลำด	

โดยกำรน�ำผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรนวัตกรรมเข้ำร่วม

งำนแสดงสินค้ำนำนำชำติทีจ่ัดขึ ้น	 ทั ้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ	 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับ

ห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่	 (Modern	 Trade)	 ตลอดจนกำร

เชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรนวัตกรรม

ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ	 และภำคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง	

โดยมีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกจิกรรมประมำณ	700	รำย	และ

คำดว่ำจะมียอดสัง่ซื ้อในปี	 2562	 กว่ำ	 200	 ล้ำนบำท	

นอกจำกนี้	ยังได้จัดให้มีกำรประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

จำกสินค้ำเกษตรไทย	(Agri	Plus	Award	2019)	เพื่อแสดง

ศักยภำพของผู้ประกอบกำรไทยในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ให้สินค้ำเกษตรไทย	 โดยมีผู้สนใจส่งผลงำนเข้ำร่วม

กำรประกวด	จ�ำนวนถึง	226	ผลงำน

รายงานประจ�าปี 256224
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  Ministry of Commerce takes care of people’s 

cost of living by overseeing and undertaking to 

increase people’s access to commodities and 

everyday necessities at prices lower than that of 

market prices. These were done by implementing 

following programs and ensuring that local 

communities’ businesses had more product 

distribution channels.

  Designated 52 Controlled Goods and 
Services and 227 Goods Subject to Monitoring. 
Market	inspection/mobile	inspection	was	conducted	

3 times per week in Bangkok and various provinces 

to suppress illegal actions, ensure fairness to 

consumers, and prevent illegal price raise or indirect 

price raise, such as reduction of quantity of goods in 

the packaging. The Ministry undertook to ensure fair 

pricing in the upstream, midstream and downstream 

businesses to keep the quantity of necessary 

products adequate and discourage unreasonable 

price hike. Also, the Ministry monitored the situation 

and enforced relevant laws strictly. Inspection was 

done among 84,359 businesses. 172 of them were 

found	 guilty	 and	 fined	162,260	Baht	 in	 total.	 The	

Ministry ensured the accuracy of weight, measuring 

and quantity of packaged goods to keep trading fair 

to all by inspecting the precision of weighing and 

measuring	 equipment.	 2.86	million	 equipment/

packages were inspected, of which 13,267 were found 

imprecise.	They	were	then	confiscated	and	banned.		

	 	 โดยก�ำกับดูแลและเพิม่ช่องทำงให้ประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำอุปโภคบริโภคทีจ่�ำเป็นกับกำร 

ครองชีพในรำคำถูกกว่ำท้องตลำดผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ	 

รวมถงึส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกำรสินค้ำชมุชนมีช่องทำงขำย

สินค้ำเพิ่มขึ้น	ดังนี้

  ก� า ห นด สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ค ว บคุ ม  
52	 รำยกำร	 และสินค้ำที่ต้องติดตำมดูแล	 227	 รำยกำร	

รวมทั้งออกตรวจ/จัดสำยตรวจทุกสัปดำห์ๆ	 ละ	 3	 ครั้ง	 

ทัง้กรุงเทพฯ	 และต่ำงจังหวัด	 เพื่อป้องปรำม	 ให้ควำม 

เป็นธรรมแก่ประชำชน	มิให้มีกำรฉวยโอกำสขึ้นรำคำหรอื

แอบลักลอบขึ้นรำคำ	อำท	ิกำรลดปรมิำณในบรรจภุณัฑ์เดมิ	

รวมทัง้ก�ำกับดูแลด้ำนรำคำให้เป็นธรรม	 ทัง้ต้นทำง	 

กลำงทำงและปลำยทำง	 เพื่อให้มีปริมำณสินค้ำเพียงพอ

และไม่ให้มีกำรฉวยโอกำสปรับรำคำสินค้ำเพิ่มสูงขึ้นโดย

ไม่มีเหตุผลสมควร	 และติดตำมตรวจสอบและบังคับใช้

กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด	จ�ำนวน	84,359	รำย	พบกระท�ำผดิ	

จ�ำนวน	172	รำย	เปรยีบเทียบปรบั	รวมเป็น	162,260	บำท	

ตลอดจนก�ำกับดูแลชั่งตวงวัดและสินค้ำหีบห่อ	 เพื่อสร้ำง 

ควำมเป็นธรรมในกำรซื้อขำย	 โดยตรวจสอบเครื่องชั่ง 

ตวงวัดให้มีควำมเที่ยงตรง	ถูกต้อง	รวม	2.86	ล้ำนเครื่อง/

หบีห่อ	พบผิด	 13,267	 เครื่อง/หบีห่อ	 และได้ด�ำเนนิกำร 

ยึด	ผูกบัตรและห้ำมใช้

  ออกมาตรการดแูลราคายา เวชภณัฑ์ และ
ค่าบริการทางการแพทย	์โดยก�ำหนดให้ยำ	เวชภัณฑ์	

และบริกำรทำงกำรแพทย์เป็นสินค้ำควบคุม	โรงพยำบำล

เอกชน	 ผู้ผลิต	 ผู้น�ำเข้ำ	 ผู้จ�ำหน่ำยส่ง	 ต้องแจ้งรำคำซื้อ/

ขำย	 ยำ	 เวชภัณฑ์	 ค่ำบริกำร	 ตำมรำยกำรทีอ่ยู่ในบัญช ี

การดูแลค่าครองชีพประชาชน
Oversee People’s Cost of Living2
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  Introduced Measures to Take Care of 
Prices of Medications, Medical Products and 
Medical Services by listing medications, medical 

products and medical services as controlled goods. 

Private hospitals, manufactures, importers and 

wholesalers	had	to	declare	buying/selling	prices	of	

medications and medical products and fees for 

services listed the Universal Coverage for Emergency 

Patients (UCEP) List. Initially, 3,892 businesses were 

subject to this measure, which consisted of the 

following 3 important principles.  

   1) Transparent and fair pricing. If prices 

were to be changed, Department of Internal Trade 

must be informed 15 days before the changes took 

effect.

   2) Consumers must have choices. Private 

hospitals must display QR Code detailing medication 

prices comparison to provide consumers with 

convenient access to information.  Initial service fee 

estimation must be provided to patients. All prices 

and fees must be provided to patients prior to 

actual sales or services. 

   3)  Reasonable treatments. Sub-committees 

were to be established both in the central and 

regional areas to consider complaint cases regarding 

provision of unnecessarily excessive treatments and 

excessively high medical services fees

  Promoted Pracharat Blue Flag Stores 
to create a mechanism that distributed necessary 

commodities priced lower than market prices, 

helped lower people’s cost of living, created 

เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต	(UCEP)	 เบื้องต้นอยู่ที่	3,892	รำย	

ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวประกอบด้วย	3	หลักกำรส�ำคัญ	คือ

	 	 	 1)	 รำคำโปร ่งใสเป ็นธรรม	 กรณีท ีม่ีกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำยำ	ต้องแจ้งให้กรมกำรค้ำภำยในทรำบ

ก่อนปรับรำคำ	15	วัน

	 	 	 2)		ผู้บรโิภคต้องมีทำงเลือก	โดยให้โรงพยำบำล

เอกชนแสดง	QR	Code	เพื่อเปรยีบเทียบรำคำจ�ำหน่ำยยำ

ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลได้สะดวก	ประเมนิค่ำรกัษำ

เบือ้งต้นให้ผู้ปวยทรำบ	 และต้องแจ้งรำคำให้ผู้ปวยทรำบ

ก่อนจ�ำหน่ำยหรือให้บริกำร	

	 	 	 3)	 กำรรักษำทีส่มเหตุสมผล	 ให้มีกำรแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัดเป็น

ผู้พิจำรณำวินิจฉัย	 กรณีมีข ้อร ้องเรียนเกี ่ยวกับกำร

ให้บริกำรรักษำพยำบำลที่เกินควำมจ�ำเป็นและหรือ

กำรคิดค่ำบริกำรรักษำพยำบำลสูงเกินสมควร	

  สง่เสริมร้านธงฟ�าประชารัฐ เพื่อสร้ำงกลไก

ในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำต�่ำกว่ำท้องตลำด	ช่วยลดค่ำ

ครองชีพผู้บริโภค	และเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ร้ำนค้ำ/

ผู้ประกอบกำรชุมชนทีน่�ำสินค้ำมำวำงจ�ำหน่ำย	รวมทัง้

เป ็นช ่องทำงระบำยสินค้ำเกษตร	 โดยให้ผู ้ ถือบัตร

สวัสดิกำรแห่งรัฐ	 จ�ำนวน	 14.5	 ล้ำนคน	 ได้ใช้บัตรฯ	

ช�ำระค่ำสินค้ำอุปโภค/บริโภคทีจ่�ำเป็นต่อกำรครองชีพ

รายงานประจ�าปี 256226
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additional	 income	 for	 local	communities’	 stores/

enterprises and served also as distribution channels 

for agricultural products. 14.5 National Welfare Card 

holders could use money the government put in 

their	cards	to	purchase	commodities/necessities	for	

everyday life at Blue Flag Pracharat Stores. To date, 

more than 112,000 stores joined the program, and 

over 71,740 million Baht was spent through National 

Welfare Cards on the Electronic Data Capture (EDC) 

devices and Mobile Application “Thung Ngoen 

Pracharat” (Money bag) As a result, this helped to 

expand the overall economy of the country.

  Sought “Noo Nid Diners,” restaurants that 

sold foods at low prices to provide people with 

“cooked dishes that delivered happiness” (low 

price, clean, healthy, tasted good).  All dishes were 

priced	no	higher	 than	25-35	Baht/dish.	Since	 the	

beginning of the program in 2014, the number of 

participating restaurants across the country had now 

grown to 15,814. Among them, 748 restaurants had 

been upgraded to “Noo Nid Tid Dao (Restaurants 

with stars)” with proven quality improvement. 

People’s daily cost of cooked foods was cut by 24 

million Baht. Noo Nid Application had also been 

developed to help people locate “Noo Nid 

Restaurants” in each province; the Application 

would identify the restaurants’ coordination, 

calculate travel time and serve as channel for 

comments that could be passed on to the 

restaurants for use in improving their future services.

 

ในร้ำนธงฟ้ำฯ	 ภำยใต้วงเงินทีไ่ด้รับจำกรัฐบำลผ่ำน

บ ัตรฯ	 ม ีร ้ ำนค ้ำสม ัครเข ้ำร ่วมโครงกำรแล ้วกว ่ำ	

112,000	รำย	เกิดผลกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำนบัตรสวัสดิกำรฯ	

ผ่ำนเครื่องรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	

Data	 Capture	 :	 EDC)	 และแอพพลิเคชั ่น	 “ถุงเงิน

ประชำรัฐ”	รวม	71,740	ล้ำนบำท	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

กระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้น

  จดัหารา้นอาหารราคาประหยดั “หนณิูชย”์ 
โดยจ�ำหน่ำย	“อำหำรปรงุส�ำเรจ็เพื่อคนืควำมสขุทุกจำน”	

ให้ประชำชน	(ถูก	สะอำด	ดี	อร่อย)	จ�ำหน่ำยอำหำรจำน

เดียวรำคำไม่เกินจำนละ	25-35	บำท	นับแต่เริ่มโครงกำร

ปี	2557	ถึงปัจจบุนั	มีจ�ำนวนร้ำน	15,814	แห่งท่ัวประเทศ	

และยกระดับเป็นร้ำน	 “หนูณิชย์ติดดำว”	 ทีม่ีกำรพัฒนำ

คุณภำพแล้ว	 748	 รำย	 สำมำรถลดค่ำครองชีพให้แก่

ประชำชนในกำรซื้ออำหำรปรุงส�ำเร็จได้ประมำณวันละ	

24	ล้ำนบำท	รวมทั้ง	 ได้จัดท�ำแอพพลิเคชั่น	“หนูณิชย์”	

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรค้นหำร้ำน	

“หนูณิชย์”	ในแต่ละจังหวดั	โดยสำมำรถระบพุกิดัของร้ำน	

ค�ำนวณระยะเวลำกำรเดินทำง	 และแสดงควำมคิดเห็น

สะท้อนกลับไปสู่เจ้ำของร้ำนเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำทีด่ี

ยิ่งขึ้น
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  Imp lemented Rot -Rae Na-Sue 
(Purchasable Mobile Grocery) to promote and 

develop small trucks carrying sellable commodities 

and daily necessities to be another effective 

distribution channel for products of fair prices and 

quantity. To date, 618 businesses joined the 

program.

  Implemented Blue Flag Low Price 
Program to help reduce people’s cost of living. 

The program distributed commodities and daily 

necessities	priced	20-40%	lower	than	market	prices	

for 1,919 times. Sales made reached 280 million 

Baht.  The program helped over 2 million people 

to reduce their cost of living. New Year’s Sales 

Festival was organized in collaboration from 15,300 

branches	of	leading	stores.		Goods	were	sold	at	up	

to	 80%	 off	 regular	 prices.	 Sales	made	 reached	

approximately 55,000 Baht and cut people’s cost 

of living by approximately 16,500 million Baht. In 

addition, Blue Flag to Dry the South’s Tears Festival 

was organized in Nakhon Si Thammarat, Songkla, 

Surat Thani and Chumphon to assist people affected 

by Pabuek Storm by providing them with opportunity 

to buy commodities and daily necessities priced up 

to	50%	 lower	 than	market	prices.	Approximately	

95,000 people visited the events. Sales made reach 

50 million Baht. Cost of living was cut by more than 

20 million Baht. “Happy School Opening Sales…Shop 

Fun…and Happy” fair was also organized in 

collaboration with over 15,300 branches of 

businesses, manufacturers, major retailers of school 

uniforms and Retailers’ Association, and modern 

  ด�าเนินโครงการ “รถเร่..น่าซื�อ”	ส่งเสริมและ
พัฒนำรถเร่จ�ำหน่ำยสินค้ำทีใ่ช้ในชีวิตประจ�ำวันให้มี

มำตรฐำน	 สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรกระจำยสินค้ำทีม่ี

คุณภำพ	ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้บริโภคทั้งในด้ำนรำคำและ

ปริมำณ	ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ำร่วม	จ�ำนวน	618	รำย

  ด�าเนินโครงการธงฟ� าราคาประหยัดลด
ค่าครองชีพประชาชน	จ�ำหน่ำยสินค้ำจ�ำเป็นต่อกำร

ครองชีพรำคำประหยัด	ต�่ำกว่ำท้องตลำดทัว่ไปร้อยละ	

20	-	40	รวม	1,919	ครั้ง	มีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยกว่ำ	280	

ล้ำนบำท	สำมำรถลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน

กว่ำ	2	ล้ำนคน	คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ	110	ล้ำนบำท	รวมทัง้

จัดมหกรรมลดรำคำจ�ำหน่ำยสินค้ำในช่วงเทศกำลปีใหม่	

“New	 Year	 Grand	 Sale”	 โดยร่วมกับห้ำงชั ้นน�ำ	

15,300	 สำขำทัว่ประเทศ	 จ�ำหน่ำยสินค้ำลดสูงสุด

ร้อยละ	 80	 มียอดจ�ำหน่ำยสินค้ำประมำณ	 55,000	

ล้ำนบำท	สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชนได้ประมำณ	

16,500	 ล้ำนบำท	 นอกจำกนีจ้ัดงำน	 “มหกรรมธงฟ้ำ

ซับน�ำ้ตำชำวใต้”	 ณ	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 สงขลำ	

สุรำษฎร์ธำนี	และชุมพร	เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้

รับผลกระทบจำก	 “ภัยพำยุปำบึก”	 ให้สำมำรถซื ้อ

สินค้ำทีจ่�ำเป็นต่อกำรครองชีพในรำคำต�่ำกว่ำท้องตลำด

สูงสุดร้อยละ	 50	 มีประชำชนเข้ำร่วมงำนประมำณ	

95,000	คน	มีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยรำว	50	ล้ำนบำท	สำมำรถ

ลดภำระค่ำครองชีพได้กว่ำ	 20	 ล้ำนบำท	 ตลอดจน
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  Ministry of commerce develops and enhances 

the market system to stimulate and strengthen local 

economy by organizing activities, as shown below, 

to foster linkage between local communities’ 

distinctive	 products/services	 and	 tourism	 and	

develop all kinds of markets to make them more 

attractive and credible. As a result, the economy of 

local communities expanded by more than 2,000 

million Baht. 

  Pracharat Tong Chom Markets Efforts 

were made to promote and develop local 

communities’ markets which possessed distinctive 

identity,	reflected	local	norms	and	had	commercial	

uniqueness (goods sold at fair price, correct weight). 

PR activities aiming to popularize Tong Chom 

Pracharat Markets in 30 locations, e.g., Krabi, Kalasin, 

Chachoengsao, Chaing Mai and Nakhon Ratchasima, 

were organized. Since the beginning in 2016, 223 

Tong Chom Pracharat Markets had now been 

จัดงำน	 “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับเปดเทอม”

โดยร่วมกับผู้ประกอบกำร	ผู้ผลิต	ผู้จ�ำหน่ำยชุดนักเรียน

รำยใหญ่	 และสมำคมผู้ค้ำปลีกไทย	 ห้ำงค้ำปลีกค้ำส่ง

สมัยใหม่	 ทุกสำขำทัว่ประเทศกว่ำ	 15,300	 สำขำ	

จ�ำหน่ำยสินค้ำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน		

สินค้ำอุปโภคบริโภคทีจ่�ำเป็นต่อกำรครองชีพ	ลดรำคำ

จ�ำหน่ำยสูงสุดร้อยละ	 70	 มียอดจ�ำหน่ำยประมำณ	

27,000	 ล้ำนบำท	 ลดภำระค่ำครองชีพได้ร้อยละ	 30	

หรือคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ	8,000	ล้ำนบำท

  เพื่อกระตุ้นและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

ท้องถิ่น	 โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้ำ/บริกำรเด่นของ

ชุมชนกับกำรท่องเทีย่วและพัฒนำตลำดรูปแบบต่ำงๆ	

ให้น่ำสนใจและน่ำเชื ่อถือ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน

ขยำยตัวกว่ำ	2,000	ล้ำนบำท	ดังนี้

  ตลาดประชารัฐต้องชม ส่งเสริมและพัฒนำ

ตลำดชุมชนทีม่ ีอ ัตลักษณ์	 สะท้อนวิถีชุมชน	 และมี

เอกลักษณ์พำณิชย์	 (จ�ำหน่ำยสินค้ำในรำคำเป็นธรรม	

น�ำ้หนักเทีย่งตรง)	 รวมทัง้จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้

ตลำดประชำรฐัต้องชมเป็นทีรู่จ้กัมำกย่ิงขึ้น	จ�ำนวน	30	แห่ง	

การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
Develope and Enhance Performance of Market System3

trade across the country. School uniforms, stationaries, 

commodities and daily necessities were sold at up 

to	 70%	 off	 regular	 prices.	 	 Sales	made	 reached	

27,000	million	Baht.		Cost	of	living	was	cut	by	30%,	

or more than 8,000 million Baht.
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designated and created trade worth over 1,200 

million Baht. A Memorandum of Understanding 

(MOU) with Tourism Authority of Thailand was signed 

and became a framework for cooperation on building 

linkages between trade and tourism which focused 

on upgrading Tong Chom Markets to be major 

attractions in local communities, especially those 

of second tiered cities, though joint efforts in 

implementing PR and capacity building activities for 

local entrepreneurs.

  Roadside Markets PR and capacity building 

activities focusing 5 roadside Markets, namely, Khoa 

Yai Fruit Center Market (Nakhon Ratchasima), Por Ta 

Hin Chang Local Market (Chumphon), Nong Cha-

omm Fruit Market (Prachin Buri), Laan Kah Chum 

Chon Huay Doeu Market (Nong Bua Lam Phu) and 

Mor Kloey Khai (Kamphaeng Phet), were organized.

  Trading Villages Efforts were made to 

promote and develop local enterprises to be 

traders.  Farmer and Community Enterprise 

enterprise groups from 5 communities, namely, 

Kaew Mang Korn Community Enterprise Enterprise 

(Phrae), Baan Haad Kai Toi Community Enterprise 

Enterprise (Uttaradit), Baan Na Ton Chaan Community 

Enterprise Enterprise (Sukhothai), Kloey Khai Farmer 

Community (Kamphaeng Phet), and Pluke Rak Herb 

Processing Local Enterprise (Tak), were recruited to 

join the program. Capacity building programs for 

existing 15 Trading Villages communities were also 

organized; and event aiming to promote their 

merchandises/products	 were	 organized	 at	 Siam	

Paragon Department Store and created trade worth 

over 1.8 million Baht.

อำทิ	 จังหวัดกระบี	่ กำฬสินธุ ์	 ฉะเชิงเทรำ	 เชียงใหม่	

นครรำชสีมำ	ฯลฯ	เริ่มด�ำเนินกำรปี	2559	ปัจจบัุนมี	223	แห่ง	

มีมูลค่ำกำรค้ำมำกกว่ำ	 1,200	 ล้ำนบำท	 รวมทั้งจัดท�ำ

บ ันทึกควำมเข ้ำใจ	 (MOU)	 กับกำรท่องเท ีย่วแห่ง

ประเทศไทย	 โดยเชื ่อมโยงกำรค้ำกับกำรท่องเทีย่ว	

ผลักดันตลำดต้องชมเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ �ำคัญใน

ท้องถิ่น	โดยเฉพำะจังหวัดเมืองรอง	เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ

ฐำนรำกแบบครบวงจร	 โดยเน้นส่งเสริมตลำดร่วมกัน

ในกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำศักยภำพผู้ค้ำในท้องถิ่น

  ตลาดริมทาง จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพ

และประชำสัมพันธ์ตลำดริมทำง	 จ�ำนวน	 5	 แห่ง	 ได้แก่	

ตลำดศูนย์ผลไม้เขำใหญ่	 (นครรำชสีมำ)	 ตลำดชุมชน

พ่อตำหนิช้ำง	(ชมุพร)	ตลำดผลไม้หนองชะอม	(ปรำจนีบุร)ี	

ตลำดลำนค้ำชุมชนห้วยเดือ่	 (หนองบวัล�ำภู)	 และตลำด

มอกล้วยไข่	(ก�ำแพงเพชร)

  หมู่บ้านท�ามาค้าขาย ส่งเสริมและพัฒนำ

วสิำหกจิชมุชนให้รูจ้กัค้ำขำย	โดยคดัเลอืกกลุม่เกษตรกร/

วิสำหกิจชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน	 5	 แห่ง	 ได้แก่	

วิสำหกิจชุมชนแก้วมังกร	(แพร่)	วิสำหกิจชุมชนบ้ำนหำด

ไก่ต้อย	(อุตรดิตถ์)	วิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำต้นจั่น	(สุโขทัย)	

ชุมชนเกษตรกล้วยไข่	 (ก�ำแพงเพชร)	และวิสำหกิจชุมชน

แปรรูปสมุนไพรปลูกรัก	 (ตำก)	 รวมทัง้พัฒนำศักยภำพ

ชุมชนหมู่บ้ำนท�ำมำค้ำขำยแห่งเดิม	 จ�ำนวน	 15	 แห่ง	

โดยจัดกิจกรรมจ�ำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนฯ	

ณ	 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	 มมีลูค่ำกำรจ�ำหน่ำยกว่ำ	

1.8	ล้ำนบำท
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  ตลาดข้อตกลง ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเกษตรกร

และผู้ประกอบกำรให้มีกำรท�ำสัญญำข้อตกลงซื้อขำย

สินค้ำเกษตร	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ทั้งสองฝำย	จ�ำนวน	

68	สัญญำ	13	รำยกำร	ได้แก่	ส้มเขียวหวำน	(ทอง)	ล�ำไย	

เงำะ	หอมแดง	กระเทียม	ทุเรยีน	มงัคดุ	สับปะรด	ลองกอง	

สละ	 ลิน้จี่	 กุ ้ง	 และมะละกอฮอล์แลนด์	 ปริมำณรวม	

15,370	ตัน	มูลค่ำ	634	ล้ำนบำท

  ตลาดกลางสินค้าเกษตร ส่งเสรมิเชือ่มโยงกำร
ซื้อขำยสินค้ำเกษตรระหว่ำงเกษตรกรกับผู้ค้ำในตลำด

กลำง	 หรือเกษตรกรผู้รวบรวม/ผู้ค้ำในตลำดกลำงกับ

ผู้ประกอบกำรค้ำส่ง	ค้ำปลีกขนำดใหญ่	ปัจจบัุนม	ี56	แห่ง	

ใน	32	จังหวัด	โดยแบ่งเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	ตลำดกลำง

ข้ำวและพืชไร่	30	แห่ง	ตลำดกลำงผักและผลไม้	20	แห่ง	

ตลำดกลำงสัตว์น�ำ้และผลิตภัณฑ์ทีแ่ปรสภำพมำจำก

สัตว์น�ำ้	 4	 แห่ง	 ตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลี้ยง	

1	แห่ง	และตลำดกลำงดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดบั	1	แห่ง

  ตลาดสินค้าเกษตรอนิทรีย์ เพิ่มประสทิธภิำพ

กำรกระจำยผลผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์	 กำรบริหำร

เกษตรปลอดภัย	และกำรจัดกำรคุณภำพผลผลิตทำงกำร

เกษตรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด	โดยมีกิจกรรม

งำนแสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำอินทรีย์ระดับภูมิภำค	 อำทิ	

งำน	“ORGANIC	NATURAL	&	HERBS	EXPO	2018”	

(เชยีงใหม่)	งำนสังคมสุขใจภำยใต้แนวคิด	“เท่นอกกรอบ...

ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล”	(นครปฐม)	โดยมี

  Contract-based Markets Efforts were 

made to encourage farmers and business operators 

to sign contract on agricultural product trade which 

helped	to	create	confidence	between	both	parties.	

68 contracts concerning 13 products, namely, 

orange (golden), longan, rambutan, shallot, garlic, 

durian, mangosteen, pineapple, longkong, snake 

fruit, lychee shrimp and Holland Papaya, which had 

the collective quantity of 15,370 tons and trade 

value of 634 million Baht, were signed.

  Wholesale Markets for Agricultural 
Products Efforts were made to promote trade 

transactions between farmers and traders in the 

wholesale markets and those between agricultural 

product	collectors/traders	in	the	wholesale	markets	

and major wholesalers and retailers. To date, there 

were 56 wholesale markets for agricultural markets 

in 32 provinces.  They were divided into 5 categories, 

namely,	 30	wholesale	markets	 for	 rice	 and	 field	

crops, 20 wholesale markets for vegetables and 

fruits,	 4	 wholesale	markets	 for	 fish	 and	 fishery	

products,	1	wholesale	market	for	aquarium	fish	and	

pets,	 and	 1	 wholesale	market	 for	 flowers	 and	

ornamental plants.

  Market for Organic Products Efforts were 

made	 to	 improve	 efficiency	 of	 organic	 product	

distribution, safe agriculture management, and 

market-oriented agricultural product quality 

management.  Regional-level trade fairs for organic 

products were organized, including “Organic Natural 

&	Herbs	Expo	2018”	(Chiang	Mai)	and	Happy	Society	

fair under the concept “Cool Outside of the Box…
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Organic Society for Balanced Life” (Nakhon Pathom). 

167 booths of farmers and exhibitors were featured. 

The fair had over 440,000 visitors and created sales 

of approximately 10 million Baht.

 

  Established Local Communities’ Products 
Corners at selected gas stations by working in 

collaboration with PTT Oil and Retail Business PCL, 

SMEs Bank and PTT Dealer Association to open 

dedicated sales corners named “Thai Ded” for local 

communities’ products in PTT stations along tourism 

routes. To date 71 PTT Stations participated in the 

program.

  Created market opportunity for Thai 
Food Restaurants which were awarded Thai 
Select Mark through “108 Tourism Routes” 

program implemented in collaboration with Tourism 

Authority of Thailand. The program gave details of 

restaurants awarded Thai Select Mark along each 

the tourism route.  Moreover, the Ministry worked 

with	Wongnai	and	Grab	Food,	which	were	leading	

applications for restaurant search, to expand 

marketing channel for restaurants awarded Thai 

Select Mark.

เกษตรกรและผู้ประกอบกำร	 เข้ำร่วมจ�ำนวน	 167	 บูธ	

มีผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ	 440,000	 รำย	 มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย

ประมำณ	10	ล้ำนบำท

  จดัมุมจ�าหนา่ยสนิคา้ชุมชนในสถานีบริการ
น��ามัน	โดยร่วมมือกับบริษัท	ปตท.น�้ำมันและกำรค้ำปลีก	

จ�ำกัด	ธนำคำร	SMEs	และสมำคมกำรค้ำผู้แทนจ�ำหน่ำย

สถำนีบริกำรน�ำ้มันเชื้อเพลิงไทย	 จัดมุมจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ชมุชนภำยในร้ำนขำยของฝำก	ณ	PTT	Station	ตำมเส้นทำง

แหล่งท่องเทีย่ว	 ภำยใต้ชือ่	 “ไทยเด็ด”	 มสีถำนบีริกำร

น�้ำมันฯ	เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว	71	แห่งทั่วประเทศ	

  สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ร้าน
อาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 
ผ่ำนโครงกำร	“108	เส้นทำงกำรท่องเท่ียว”	ท่ีผสำนควำม

ร่วมมือกับกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	 โดยสอดแทรก

ข้อมูลร้ำนอำหำร	Thai	SELECT	ในแต่ละเส้นทำง	รวมทั้ง

ร ่วมมอืกับ	 Wongnai	 และ	 Grab	 Food	 ซึ ง่เป ็น

แอปพลิเคชั ่นชั ้นน�ำทีใ่ช ้ค ้นหำร้ำนอำหำร	 เพื ่อเพิ ่ม

ช่องทำงกำรตลำดให้ร้ำนอำหำร	Thai	SELECT
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  Ministry of Commerce aims to add value to 

local community products, increase revenue to 

communities, build up strong reputation to 

communities by carrying out the actions as follows; 

  Accelerating the examination process 
for Thai GI	 To	 date,	 111	 GI	 products	 from	 71	

provinces have been registered. These included 12 

products in rice category, 21 products in food 

category, 53 products in vegetable and fruit 

category, 9 products in textile category, 14 products 

in handicrafts and industrial category, and 2 in wind 

and spirit category.  The ministry is currently in 

process of conducting examination for additional 

64	Thai	GI	products.		As	a	result,	this	initiative	will	

create	value	for	all	Thai	GI	products	at	4,600	million	

Thai baht in Thai market.  The ministry also 

promotes	 the	 registration	 of	 Thai	 GI	 products	 to	

international	market	which	currently	7	of	Thai	GI	

products have been registered in 4 countries. In the 

meantime, in order to increase the consumer 

confidence	 in	 Thai	 GI	 products,	 the	 ministry	

encourages provinces to set up quality control for 

the administration in order to guarantee the quality 

and	 characteristics	 of	 the	 Thai	 GI	 products	 both	

national and international level.  The measures are 

formulated with internal and external control. 

Moreover,	 the	ministry	also	supports	GI	products	

and packaging design development for the top 10 

Thai	 GI	 products	 for	 example	 Sangyod	 Muang	

	 	 เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำ	 ท�ำให้ชุมชนเกิด

รำยได้	 และสร้ำงชื ่อเสียงให้แก่พื ้นทีผ่ลิตสินค้ำ	 โดย

ด�ำเนินกำร	ดังนี้

  เร่งตรวจสอบค�าขอขึ�นทะเบียนสินค้า GI 
ไทย		ปัจจบัุนขึ้นทะเบียนแล้ว	111	รำยกำรใน	71	จงัหวดั	

ประกอบด้วยสินค้ำ	GI	หมวดข้ำว	12	รำยกำร	อำหำร	21	

รำยกำร	 ผักและผลไม้	 53	 รำยกำร	 ผ้ำ	 9	 รำยกำร	

หัตถกรรมและอุตสำหกรรม	 14	 รำยกำร	 และไวน์	 สุรำ	

2	รำยกำร	ทั้งนี้	อยู่ระหว่ำงพิจำรณำค�ำขอขึ้นทะเบียน	GI	

อีก	64	รำยกำร	ส่งผลให้สินค้ำ	GI	ทัง้หมดของไทย	สำมำรถ

สร้ำงมูลค่ำทำงกำรตลำดสงูถงึ	4,600	ล้ำนบำท	นอกจำกนี	้

ได้ด�ำเนินกำรให้สินค้ำ	 GI	 ไทย	 ได้รับกำรคุ้มครองใน

ต่ำงประเทศแล้ว	 รวม	 7	 รำยกำรใน	 4	 ประเทศ	 ทัง้นี้	

ได้ลงพื้นที่ผลักดนัให้จงัหวดัจดัท�ำระบบควบคมุมำตรฐำน

คุณภำพสินค้ำ	 GI	 เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ

เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบควบคุมฯ	ทั้งระบบที่ใช้บุคลำกร

หน่วยงำนภำยในเป็นผู้ตรวจสอบ	 (Internal	 Control)	

และระบบจ้ำงบุคคลภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบ	(External	

Control)	 รวมถึงส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์	 สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ	 GI	

การส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
Promote Community Products with Geographical Indication (GI)4
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  Ministry of Commerce’s efforts to increase the 

competitive advantage on intellectual property, 

encourage Thai business operators to use intellectual 

property and innovation to drive business growth and 

effectively suppress intellectual property infringements  

deliver impressive results as the US announcement 

in 2019 to keeps Thailand on the Watch List (WL). 

Some of notable achievements are shown below.

  Development of IP protection system 

and suppression of IP infringements by effectively 

collaborating among all relevant government agencies 

had led to concrete IP suppression results. The  

‘Stop Piracy’ campaign aimed to raise awareness of 

Thai people using social media, so that they 

understand on the importance of respect for IP rights 

	 	 โดยเพิ ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน

ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 รวมทัง้พัฒนำผู้ประกอบกำรไทย 

ให้ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และนวัตกรรม 

ในกำรขับเคลือ่นธุรกิจ	 รวมทัง้ปรำบปรำมกำรละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงจริงจัง	 ส่งผลให้ในปี	 2562	

สหรัฐอเมริกำได้ประกำศสถำนะกำรคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำไทยให้ยังคงสถำนะอยู่ในบัญชีประเทศทีต่้อง

จับตำมอง	 (Watch	List	 :	WL)	 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 

ที่ส�ำคัญ	ดังนี้

  พัฒนาระบบการคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและกำรป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำ	 โดยกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำง 

หน่วยงำนภำครฐัท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธภิำพ	ซึ่งส่งผล

ให้กำรปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ทัง้ประเทศเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และรณรงค์สร้ำง

การปกป้องคุ้มครองและ
ส่งเสริมการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
Protect Intellectual Property Rights 
and Promote Commercialization of Intellectual Property 

5

จ�ำนวน	 10	 รำยกำร	 เช่น	 ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง/ 

ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้/น�ำ้หมำกเม่ำสกลนคร/ 

ผ้ำหมักโคลนหนองสงู	ฯลฯ	นอกจำกน้ีจดักจิกรรมส่งเสรมิ

กำรตลำดสินค้ำ	 GI	 อย่ำงต่อเนือ่ง	 สร้ำงรำยได้ให้แก่

เกษตรกร	และผู้ประกอบวสิำหกจิชมุชนกว่ำ	360	ล้ำนบำท	

และร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล	 จัดให้มีมุมจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 

GI	 ไทย	 ภำยในท็อปส์	 ซุปเปอร์มำร์เก็ต	 และเซ็นทรัล	 

ฟู้ด	ฮอลล์	รวม	108	สำขำทั่วประเทศ

Phatthalung Rice, Khao Hom Mali Thung Kula Rong-

Hai,	 Sakon	Dhavapi	Haang	Golden	Aromatic	Rice,	

Nong Sung’s Femented Mud Cloth, and etc.  

In addition, the ministry conducts various activities 

to	promote	marketing	of	Thai	GI	products	which	

result in the revenue increased for more than 360 

million Thai baht to farmers and community 

enterprises. The project was the collaboration 

between	the	DIP	and	Central	Group	as	Thai	GI	corner	

set up in 108 branches of Tops Supermarket and 

Central Food Hall across the country.
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by not buying, selling or using infringed products. 

Visitors of DIP page on Facebook have increased from 

10,500 to 225,000. Moreover, problems arising from 

backlog of patent and trademark applications have 

been solved by various measures, such as increase 

in patent and trademark examiners and proposal to 

revise the Patent Act to ensure more effective patent 

application procedures. Thailand has become parties 

of the Madrid Agreement Concerning the International 

Registration of Marks, which facilitates the international 

registration of trademarks for Thai and foreign business 

operators.

  Development of Thai Business Operators’ 
capabilities through the Intellectual Property 

Innovation Driven Enterprise Center (IP IDE Center) 

which assists them in creating and developing 

products and services to satisfy market demand.  

Over	 2,000	people	have	 gained	benefits	 from	 the	 

IP IDE Center. IP Fair 2019 under the concept  

“Grow	Your	Thoughts,	Build	on	Ideas”	attracted	over	

1,200 visitors with successful 98 business matching 

creating economic value of over 15 million Baht. 

Moreover, DIP has enabled an online marketplace,  

IP Mart, for more than 600 IP and innovative products 

which has been reached by over 290,000 visitors. DIP 

also provides IP knowledge and information for 

business operators, inventors, creators, students and 

interested individuals through the e-learning platform 

(http://elearning.ipthailand.go.th)	 and	 the	 e-Library	

platform	(http://elibrary.ipthailand.go.th).	Over	1,200	

users have been using knowledge services provided.        

       

จิตส�ำนึกในกำรเคำรพสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำให้กับ

ทกุภำคส่วน	 เพือ่ให้คนไทย	 “ไม่ซือ้	 ไม่ขำย	 ไม่ใช้ของ

ปลอม”	 ผ่ำนสื่อ	 Social	 Media	 โดยมีจ�ำนวนผู้เข้ำชม 

แฟนเพจของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ	 ใน	 Facebook	 

เพิ่มจำก	10,500	รำย	เป็น	225,000	รำย	รวมท้ังแก้ไขปัญหำ 

งำนค้ำงสะสมในกำรจดทะเบียนสิทธบัิตรและเครื่องหมำย 

กำรค้ำด้วยมำตรกำรต่ำงๆ	เช่น	กำรเพิ่มจ�ำนวนผูต้รวจสอบ	

และกำรเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยสิทธิบัตรเพื่อให้ 

ขั้นตอนกำรจดทะเบียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 ฯลฯ	

และได ้เข ้ำร ่วมเป ็นภำคีพิธีสำรมำดริดว ่ำด ้วยกำร 

จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ซึ่งจะช่วย

อ �ำนวยควำมสะดวกให ้แก ่ผ ู้ประกอบกำรไทยและ 

ต่ำงประเทศ	 ในกำรยืน่จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ 

ระหว่ำงประเทศ	

  พฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการไทย	ภำยใต้

ศูนย์พัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ	 

(IP	IDE	Center)	เพื่อสร้ำงสรรค์ต่อยอดและพัฒนำสินค้ำ

และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด	 โดยม ี

ผู้ได้รบัควำมรูก้ว่ำ	2,000	รำย	นอกจำกนี	้จดังำนมหกรรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 (IP	 Fair	 2019)	 ภำยใต้แนวคิด	

“GROW	 YOUR	 THOUGHTS	 ต่อยอดควำมคิด”	 

มีผูเ้ข้ำร่วมงำนกว่ำ	1,200	รำย	และมีกำรเจรจำจบัคูธ่รุกจิ	

จ�ำนวน	 98	 คู ่	 สร้ำงมูลค่ำทำงกำรค้ำภำยในงำนกว่ำ	 

15	ล้ำนบำท	รวมถึงสร้ำงช่องทำงกำรเจรจำซื้อขำยสนิค้ำ

ทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม	 กว่ำ	 600	 รำยกำร	 

ผ่ำนเว็บไซต์ตลำดกลำงทรัพย์สินทำงปัญญำ	 (IP	Mart)	 

มีผู้เข้ำชมกว่ำ	 290,000	 รำย	 ทั้งนี้	 ได้ให้บริกำรระบบ 

เรียนรู ้ทรัพย์ส ินทำงปัญญำทำงไกล	 (e-Learning)	 

ผ่ำนเว็บไซต์	 http://elearning.ipthailand.go.th	 และ

ระบบศนูย์รวมควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ	(E-Library)	

ผ่ำนเว็บไซต์	 ให้กับผู้ประกอบกำร	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 

นักสร้ำงสรรค์	 นักเรียน	 นักศึกษำ	 และประชำชนทัว่ไป	 

โดยมีผู้เข้ำใช้บริกำรรวมกว่ำ	1,200	คน
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	 	 พัฒนำศักยภำพและยกระดับกำรตลำดผลิตภัณฑ์

ฐำนรำก	 OTOP	 ไทยส ู่สำกล	 โดยร ่วมกับบริษัท	

คิง	 เพำเวอร์	 แท็กซ์ฟรี	 จ�ำกัด	 คัดเลือกสินค้ำ	 OTOP	

เพื่อจ�ำหน่ำยในร้ำน	 OTOP	 STORE	ณ	 ท่ำอำกำศยำน

สุวรรณภูมิ	มูลค่ำจ�ำหน่ำย	92.6	ล้ำนบำท	ท่ำอำกำศยำน

ภูเก็ต		มูลค่ำจ�ำหน่ำย	38.5	ล้ำนบำท	และท่ำอำกำศยำน

ดอนเมือง	มูลค่ำจ�ำหน่ำย	9.3	ล้ำนบำท	ตลอดจนส่งเสริม

ให้มีกำรขำยออนไลน์	ผ่ำนแพลตฟอร์ม	Shopee	รวมถึง

พัฒนำจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี	 โดยจัดกิจกรรม	

อำทิ	 กำรพัฒนำให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่กำรท�ำ

ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 โครงกำรซื้อด้วยควำมมั่นใจ	

(Buy	with	Confidence)	ผ่ำนใบรับรองของสถำบันวิจัย

และพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ	 กำรตรวจ

รับรองมำตรฐำนในภูมิภำค	(Mobile	Lab)	กำรประกวด

โครงกำรวจิยัด้ำนอัญมณีและเครื่องประดบั	ฯลฯ		นอกจำกนี้

ได้ส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	

เพื่อกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์	 รวมทัง้ส่งเสริมกิจกรรม

กำรตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ	 อำทิ	 จัดงำนอัตลักษณ์

แห่งสยำม	ณ	ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์	 งำน	Craft	

Bangkok	 2019	ณ	 ไบเทคบำงนำ	 มีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย

กว่ำ	180	ล้ำนบำท

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการตลาดสินค้าชุมชน 
Create Value Addition for Local Communities’ Products 6

  Min ist ry of  Commerce bui lds local 

Communities’ market network and upgrades 

grassroots OTOP to international environment by 

collaborating with King Power Duty Free Co., Ltd. 

to market OTOP products in OTOP Stores in 

Suvarnabhumi Airport whose sales revenue was 

worth 92.6 million Baht, Phuket Airport whose sales 

revenue was 38.5 million Baht and Don Mueang 

Airport whose sales revenue was 9.3 million Baht. 

The products were also made available online on 

Shopee platform. In addition, Chantaburi province 

was	put	on	the	way	to	become	a	Gems	City	through	

various activities, including training program to 

familiarize enterprises with e-commerce, “Buy with 

Confidence”	program	with	the	issuance	of	Certificates	

by	 the	 Gem	 and	 Jewelry	 Institute	 of	 Thailand,	

Mobile	 Lab,	 and	 Gems	 and	 Jewelry	 Research	

Program contest, etc. In addition, efforts were made 

to encourage manufacturers and traders of 

handicrafts to commercialize their products and 

take part in marketing promotion activities held in 

the country and aboard, for example, Identity of 

Siam at Queen Sirikit National Convention Center 

and Bangkok Craft 2019 at BITEC Bang Na which 

generated sales worth over 180 million Baht.
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	 	 โดยร่วมมือกับสมำคมค้ำส่ง/ค้ำปลีก	 ร้ำนต้นแบบ

ของกระทรวงพำณิชย์	 ลดรำคำสินค้ำอุปโภค/บริโภคลง

ร ้อยละ	 20-50%	 (ระหว ่ำงวันท ี	่ 27	 เมษำยน	 –	

5	 พฤษภำคม	 2562)	 มีร้ำนค้ำส่งเข้ำร่วม	 110	 รำย	

ร้ำนค้ำปลีกเข้ำร่วม	 5,700	 รำย	 เกิดมูลค่ำกำรซื้อขำย

ประมำณ	 1,300	 ล้ำนบำท	 นอกจำกนี้	 ร่วมกับพันธมิตร

พัฒนำผู้ประกอบกำรโชห่วยไทยโดยปรับภำพลักษณ์

ร้ำนค้ำโชห่วยและร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐให้สะอำด

เป็นระเบียบ	 ลดปริมำณสตอกให้เหมำะสม	 หำช่องทำง

เพิ่มรำยได้	 โดยใช้ระบบทีช่่วยในกำรเก็บข้อมูลกำรขำย	

(Point	of	Sale	System	 :	POS)	สนับสนุนสินเชื่อจำก

สถำบันกำรเงินในกำรจัดหำสินค้ำรำคำประหยัด	 และ

ให้ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรสมยัใหม่	 รวม	 2,900	 รำย	

คำดว่ำจะท�ำให้ร้ำนค้ำโชห่วยและร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ

มีรำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	20	

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย 
โดยด�าเนินโครงการ “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม”
Enhance Potentiality of Thai Wholesalers and Retailers7

  Ministry of Commerce enhances the 

potentiality of Thai wholesalers and retailers by  

implementing a program entitled “Wholesalers 

Come Together, Thai Mom and pop Stores are Part 

of our Society” in collaboration with Thai 

Wholesalers/Retailers	 Association	 and	Ministry	 of	

Commerce’s model stores to cut prices of daily 

necessities	down	by	20-25%	(during	27	April-5	May	

2019). 110 Wholesalers and 5,700 retailers joined 

the program which generated approximately 1,300 

million Baht of sales. In addition, the Ministry 

collaborated with partners to upgrade mom and 

pop store by giving mom and pop stores and 

Pracharat Blue Flag stores new, brighter images, 

helping them to reduce stocks and creating new 

ways for them to earn income through the 

introduction of Point of Sale System (POS), provision 

of	access	to	loans	from	financial	institutions	to	help	

them procure affordable priced products, and 

provision of knowledge of modern business 

management. The assistance was provided to 2,900 

stores and expected to help mom and pop stores 

and Pracharat Blue Flag stores to raise their income 

by	more	than	20%.
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  Ministry of Commerce works to enhance Thai 

businesses’ capability with a view to developing new 

entrepreneurs, encouraging existing entrepreneurs to 

create value addition for their goods and services and 

expanding their sales into international markets. Major 

achievements in this aspect are high-lighted below.

  Enhanced Business Operators’ Potentiality 

to make them more competitive in the domestic 

market by organizing training programs focusing on 

starting businesses; over 15,000 individuals participated 

in the programs and generated economic activities 

worth approximately 1,400 million Baht. The training 

aimed to encourage new and existing business 

operators to utilize innovation to propel their 

	 	 โดยน�ำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ทีม่ีมูลค่ำไม่สูงมำก

ท่ีเหมำะสมกบัผูป้ระกอบกำรรำยย่อย	ไปจดังำน	“แฟรนไชส์

สร้ำงอำชีพ”	ในจังหวัดต่ำง	ๆ	แล้วรวม	20	ครั้ง	มีเจ้ำของ

แฟรนไชส์เข ้ำร ่วมแสดงธุรกิจจังหวัดละ	 50	 ธุรกิจ	

กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	

ผู้มีรำยได้น้อย	และผูว่้ำงงำน	รวมกว่ำ	50,000	รำย	มีผูซ้ื้อ

แฟรนไชส์	 1,000	 รำย	 เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจประมำณ	

34	ล้ำนบำท

	 	 ด�ำเนินกำรส่งเสริมเพ่ือสร้ำงผูป้ระกอบรำยใหม่และ

พัฒนำผู้ประกอบกำรรำยเดิมให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ให้สินค้ำและบริกำร	 รวมทัง้ส่งเสริมกำรขยำยตลำดใน

ต่ำงประเทศ	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
แข่งขันได้ภายในประเทศ	 ด�ำเนินกำรจัดอบรมให้

ควำมรู้ในกำรประกอบธุรกิจ	กว่ำ	15,000	รำย	ก่อให้เกิด

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจประมำณ	 1,400	 ล้ำนบำท	 โดยกำร

สร้ำงผู้ประกอบรำยใหม่และพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยเดมิ	

ให ้ม ีแนวคิดในกำรขับเคลื ่อนธุรกิจด ้วยนวัตกรรม	

สร้ำงควำมตระหนักและควำมต่ืนตัว	จิตวญิญำณควำมเป็น

ผู้ประกอบกำร	 กำรจัดท�ำแผนธุรกิจและแผนกำรตลำด		

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ ่มให้สินค้ำและบริกำร	 รวมถึงให้

ค�ำปรกึษำแบบตัวต่อตัว	ณ	สถำนประกอบกำร	และพฒันำ

การส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ 
Promote Building Careers with Franchised Businesses

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
Enhance Business Operators’ Capacity and Value Addition

8

9

  Ministry of Commerce promotes career 

building by introducing reasonable priced franchises 

that suited small enterprises; “Franchises for 

Careers” Fair had already been organized 20 times 

in various provinces.  In each province, franchisors 

from 50 businesses participated. The target audience 

for such trade fair included National Welfare Card 

holders, people with lower income and unemployed 

individuals. 1,000 franchises worth approximately 

34 million Baht in total were sold.
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businesses. They were encouraged to be aware of, 

enthusiastic about and inspired to have entrepreneurial 

mindset and be knowledgeable about forming business 

and marketing plans and how to create value addition 

for their goods and services. Consultations services at 

the businesses’ own locations were provided. Targeted 

Thai services businesses, including among other things, 

retail business, franchises, tourisms business, healthcare 

services and logistics services, were developed so that 

their business management could meet internationally 

accepted standards. Also, the Ministry aimed to build 

confidence	in	businesses	by	enhancing	awareness	of	

good governance in business practices, promoting 

knowledge of legal environment for businesses, 

enforcing relevant laws and providing access to funding 

sources.

  Developed Entrepreneurs for New Era of 
Trade by New Economy Academy (NEA) which 

organized training courses covering all doing business 

related topics for 10,340 participants. The courses 

provided included, among others, “New Economy 

Driver” which aimed to enhance businesses’ potentiality 

and competitiveness in both domestic and international 

markets, and “IT for SMEs” which delivered knowledge 

of digital technology that could be utilized to further 

businesses. In addition, NEA’s Facebook page had 2.5 

million visitors, 25,400 likes and 25,700 followers.

  Enhanced Business Operators’ Potentiality and 

Created Value Addition in Exports-oriented 

Industry by hosting marketing promotion events and 

events for value addition tools. The events included, 

among	others,	T–Style,	Big	Toy	Design,	Design	Excellence	

ศักยภำพธุรกิจบริกำรไทยให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำม

มำตรฐำนสำกล	เน้นธุรกิจบริกำรเป้ำหมำย	อำทิ	ธุรกิจค้ำ

ส่งค้ำปลีก	แฟรนไชส์	กำรท่องเท่ียว	สขุภำพ	กำรให้บรกิำร

โลจิสติกส์	 ธุรกิจบริหำรทรัพย์สิน	 ส�ำนักงำนบัญชี	 ฯลฯ	

รวมท้ังสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืในกำรประกอบธรุกจิ	ด้วยกำร

สร้ำงควำมตระหนักกำรประกอบธรุกจิอย่ำงมีธรรมำภบิำล	

โดยให้ควำมรู้และก�ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง

ตำมกฎหมำย	และสร้ำงโอกำสให้เข้ำถึงแหล่งทุน

  พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 

โดยสถำบัน	 New	 Economy	 Academy	 :	 NEA	

ได้จัดอบรมกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร	 จ�ำนวน	

10,340	รำย	อำทิ	หลักสูตร	“NEW	ECONOMY	DRIVER”	

พฒันำศกัยภำพและขดีควำมสำมำรถให้สำมำรถแข่งขนัได้	

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ		หลักสูตร	“IT	for	SMEs	

เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล”	 เพื่อต่อยอด

สมรรถภำพของธุรกิจ	ทั้งนี้	มีผู้สนใจเข้ำรับชมเฟสบุคของ

สถำบัน	NEA	จ�ำนวน	2.5	ล้ำนรำย	ผู้กดไลค์เพจ	จ�ำนวน	

25,400	รำย	และผู้ติดตำมเพจ	จ�ำนวน	25,700	รำย	

  	 เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรและสร้ำงมูลค่ำ

เพิ่มในอุตสำหกรรมส่งออก	ผ่ำนกจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด

และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรค้ำ	 อำทิ	 โครงกำร	 T–Style	 :	

Big	Toy	Design	โครงกำร	Design	Excellence	Award	

(Demark)	:	นิทรรศกำร	Demark	และ	Gmark		โครงกำร	

Thailand	 Trust	Mark	 (T-mark)	 มีผู้ประกอบกำรไทย

ได้รับกำรพัฒนำ	 จ�ำนวน	 876	 รำย	 รวมถึงสร้ำงโอกำส

ในกำรพัฒนำศักยภำพผู ้ประกอบกำรให้แข ่งขันได ้
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ในต่ำงประเทศ	โดยลงพื้นท่ีพบเกษตรกรและผู้ประกอบกำร	

เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง	

FTA	 ในกำรขยำยตลำด	 กำรพัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพ

มำตรฐำนตรงกบัควำมต้องกำร	อำท	ิ“โลจสิตกิส์ชำยแดน

ไทย	 -	 เมียนมำ	 โอกำสทองกำรค้ำชำยแดน”	 “พัฒนำ

นวตักรรมกำรบรหิำรคณุภำพผลติภณัฑ์นม”	“พลกิวกิฤต

เป็นโอกำสอุตสำหกรรมเนื้อโคไทย	สู่กำรเปดเสรีกำรค้ำ”	

“กำรค้ำก้ำวไกล...ก้ำวไปกับกำรใช้สทิธิประโยชน์”	

“จัดทัพโคนมไทยบุกตลำดต่ำงประเทศด้วย	 FTA”	

“รู้รอบ	 ASEAN	 รอบรู้	 RCEP”	 “อนำคตส่งออกไทยกับ

พลวัตของสงครำมกำรค้ำ	 Trade	war”	 “ต่อยอดสินค้ำ

ชำไทยโดยใช้	FTA”	ฯลฯ		มีผู้ได้รบัควำมรูร้วม	5,900	รำย

	 	 ผู้ประกอบกำร	SMEs	สำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรค้ำ

ออนไลน์	 และเชื่อมโยงขยำยฐำนผู้บริโภคทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศ	รวมถงึส่งเสรมิให้สินค้ำชมุชนขยำยตลำด

ในต่ำงประเทศ	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ	ดังนี้

  พัฒนาธุรกิจไทยในการใช� e-Commerce 

เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรตลำด	 โดยอบรมสัมมนำ	 อำทิ	

“สร้ำงธุรกิจสู่	 e-commerce”	 “เทคนิคกำรขำยสินค้ำ

ออนไลน์”	“ภำษีส�ำหรับร้ำนค้ำออนไลน์”	ฯลฯ	มีผู้ได้รับ

ควำมรู้รวม	2,330	รำย

การส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Promote e-Commerce 10

Award	 (Demark)	 program,	 Demark	 and	 Gmark	

Exhibitions, and Thailand Trust Mark (T-mark) program, 

and helped to develop 876 entrepreneurs. Also, efforts 

were made to encourage entrepreneurs to explore 

opportunity in foreign markets. These included visits to 

local communities to familiarize farmers and enterprises 

with utilizing FTAs to expand their markets and 

knowledge of manufacturing standards and meeting 

market’s demands under various programs such as 

those entitled “Thailand-Myanmar Border Logistics: the 

Golden	Opportunity,”	“Turn	Crisis	 into	Opportunity,	

Thai Beef Industry to Trade Liberalization,” “Trade 

Advances,”	“Go	Far	with	Trade	Preferences,”	“Thai	Beef	

to International Markets through FTAs”, “Know ASEAN, 

Know RCEP,” “Future of Thailand’s Exports and 

Dynamism of Trade War,” “Trade War,” “FTA to Boost 

Thai Tea Products, ”etc. Knowledge was shared to 5,900 

participants.

  Ministry of Commerce promotes e-commerce 

to enable SMEs to expand into online trade 

channels and consumer bases in both domestic 

market and abroad and promote community 

goods in international markets. Major achievements 

in this aspect are high-lighted below.

  Developed Thai businesses to enable 

them to utilize e-Commerce to increase marketing 

opportunity through arranging various seminars, 
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including those entitled “Build Businesses for 

e-Commerce,” “Techniques for Online Trade,” 

“Taxes for Online Stores,” etc. Knowledge was 

passed on to 2,330 participants.

  Promoted and Developed Online 
Marketplace on “thaitrade.com,” Ministry of 

Commerce’s central platform.  Several programs 

were held, e.g., program to develop market and 

ecosystem for e-Commerce to internationalize 

SMEs.  Under the program to develop and promote 

international e-Commerce, a business-matching 

between leading global e-Commerce platforms, 

such as Amazon, Tmall, JD and Lazada, and Thai 

businesses. Thaitrade.com had 2,085 new 

members and more than 1,000,000 visitors, 

matched 978 pairs of businesses, and facilitated 

3,163 transactions on its Buying Request system.

  Promoted Online Trade in collaboration 

with leading partner platforms in domestic markets 

and aboard through activities such as promoting 

local communities’ businesses, under the name 

“Kongdeeonline by DBD,” in Shopee, which had, 

to date, featured 5 categories, totaling over 460 

items, of local communities’ products ready for 

sale. Also, Thai Flag Ship Store was opened on 

Alibaba’s Tmall.com. To date, 160 rice and rice 

products (SKUs) from 12 brands were available on 

Thai Rice Flag Ship Store and made more than 100 

million Baht of sale revenue. Wider range of 

products, including innovative agricultural 

products such as rice milk and cosmetic products 

derived from rice, would soon be introduced.

  ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ “Thaitrade.com”	 ซึ่งเป็นตลำดกลำง

ของกระทรวงพำณิชย์	 โดยด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 อำทิ	

กำรพฒันำตลำดพำณิชย์ดิจิทัลและระบบนิเวศเพื่อส่งเสรมิ	

SMEs	 สู่สำกล	 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ	ได้จัดกิจกรรมเจรจำจับคู่

ธรุกจิระหว่ำงผู้ให้บรกิำรตลำดกลำงพำณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์	

ชั้นน�ำของโลก	อำทิ	Amazon,	Tmall,	JD,	Lazada	กับ

ผู้ประกอบกำรไทย	 ทัง้นี	้ เว็บไซต์	 Thaitrade.com	

มีสมำชิกใหม่	2,085	รำย		มีผู้เข้ำเยี่ยมชมกว่ำ	1	ล้ำนรำย			

มีกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจ	จ�ำนวน	978	คู่	มีควำมต้องกำรซื้อ

ผ่ำนระบบ	Buying	Request	จ�ำนวน		3,163	ครั้ง	

  ส่งเสริมการค้าออนไลน์ร่วมกับพันธมิตร
แพลตฟอร์มชั�นน�าทั�งในและต่างประเทศ	 อำทิ		

ส่งเสริมผู้ประกอบกำรสินค้ำชุมชนเข้ำสู่แพลตฟอร์ม	

Shopee	ภำยใต้ชื่อ	“ของดีออนไลน์	by	DBD”	ปัจจุบัน

มีสินค้ำชุมชนทีพ่ร้อมจ�ำหน่ำย	 5	 หมวดสินค้ำ	 มำกกว่ำ	

460		รำยกำร		และจัดท�ำร้ำนค้ำ	Thai	Flagship	Store	

บนเว็บไซต์ชั้นน�ำ	Tmall.com	ของ	Alibaba	ปัจจุบันมี

สินค้ำข้ำวและผลิตภัณฑ์จำกข้ำวขำยบน	 Thai	 Rice	

Flagship	Store	แล้ว	 รวม	160	รำยกำรสินค้ำ	 (SKUs)	

จำก	12	แบรนด์	ยอดขำยกว่ำ	100	ล้ำนบำท	และจะเพิ่ม

ควำมหลำกหลำยของสินค้ำให้มำกขึ้น	 เช่น	สินค้ำเกษตร

นวัตกรรม	อำทิ	น�้ำนมข้ำว	เครื่องส�ำอำงจำกข้ำว	ฯลฯ
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	 	 โดยเข้ำร่วมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศกับคู่ค้ำ

และคู่ภำคีระดับต่ำงๆ	เพื่อขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ		

และลดอุปสรรคทำงกำรค้ำของประเทศ	 ตลอดจนใช้

กลยุทธ์รักษำตลำดเดิมเพิ่มตลำดใหม่	 สร้ำงหุ้นส่วนเชิง

ยุทธศำสตร์	เจำะตลำดเฉพำะกลุ่ม	ส่งเสริมอุตสำหกรรม

รำยคลัสเตอร์	ฯลฯ	และเน้นสร้ำงภำพลักษณ์และควำม

เชื่อม่ันให้สินค้ำไทยที่ได้มำตรฐำน	โดยมีผลกำรด�ำเนนิงำน

ทีส่�ำคัญ	ดังนี้

  เข ้าร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
เพื ่อขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกำรลงทุนและร่วม

แก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ	 ในกรอบกำรเจรจำควำม

ตกลงกำรค้ำเสรี	(FTA)	กรอบอำเซียน	กรอบทวิภำคีและ

พหุภำคี	โดยในปี	2562	ไทยในฐำนะประธำนอำเซียนได้

เสนอประเด็นด้ำนเศรษฐกิจทีไ่ทยผลักดันเพื่อให้อำเซียน

ร่วมกันขับเคลือ่นให้บรรลุผลส�ำเร็จในปี	2562	(Priority	

Economic	 Deliverables)	 ภำยใต้แนวคิด	 “ร่วมมือ	

ร่วมใจ	ก้ำวไกล	และยั่งยืน”	ซึ่งมีประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
Promote International Trade11

  Promoting International Trade by Engaging 

Trading Countries and Partners in trade negotiations 

at all levels to expand trade cooperation 

opportunity, reduce barriers to the country’s trade 

and by adopting “keep traditional markets, 

develop new markets” strategy to build strategic 

partnership, develop niche markets, promote 

target industrial clusters, etc., as well as create 

images	and	confidence	in	Thai	products	that	meet	

standards.  Major achievements in this aspect are 

high-lighted below.

  Participated in International Trade 
Negotiations to expand trade and investment 

cooperation and resolve trade problems under 

frameworks of free trade agreement (FTA), ASEAN, 

and bilateral and multilateral trade negotiations.  

In 2019, Thailand, as the ASEAN Chairman, 

proposed “Priority Economic Deliverables” that 

ASEAN would jointly drive toward completion by 

the end of 2019 under the theme “Advancing 

Partnership for Sustainability.” The deliverables 

comprised 13 issues under 3 pillars, namely 

preparing for the future, e.g., preparing ASEAN for 

the 4th Industrial Revolution, connectivity, e.g., 

expanding ASEAN Single Window to cover all 10 

member states, and promoting food gastro-tourism 

and sustainable development, e.g., promoting 

renewable	energy,	sustainable	fishery.		To	this	end,	
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ทีจ่ะผลักดัน	 13	 ประเด็น	 ภำยใต้	 3	 ด้ำนหลัก	 ได้แก	่

รองรับอนำคต	เช่น	กำรเตรียมควำมพร้อมของอำเซียน

ในกำรรับมือกับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	ครั้งที่	 4	ควำม

เชื่อมโยง	เช่น	กำรเชือ่มโยงระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์	

ณ	จุดเดียว	ให้ครบทัง้อำเซียน	10	ประเทศ	กำรส่งเสริม

กำรท่องเทีย่วเชิงอำหำร	และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	เช่น	กำร

ส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน	 กำรประมงทีย่ัง่ยนื	 เป็นต้น	

โดยในเสำเศรษฐกิจด�ำเนินกำรประสบควำมส�ำเร็จหลำย

เรื ่อง	 อำทิ	 กำรลงนำมควำมตกลงกำรค้ำบริกำรของ

อำเซียน	 กำรลงนำมพิธีสำรฉบับที	่ 4	 เพื่อแก้ไขควำม

ตกลงกำรลงทุนของอำเซียน	 กำรได้ข้อสรุปกำรเจรจำ 

จดัท�ำควำมตกลงยอมรบัร่วมผลกำรตรวจสอบและรบัรอง

ผลิตภัณฑ์ยำนยนต์ของอำเซียน	(ASEAN	MRA	on	Type	

Approval	for	Automotive	Products)	กำรได้ข้อสรุป

กำรเจรจำปรับปรุงพิธีสำรว่ำด้วยกลไกระงับข้อพิพำท

ด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียน	 กำรได้ข้อสรุปกำรเจรจำ 

ข้อบทว่ำด้วยระเบียบปฏิบัติด้ำนกฎว่ำด้วยถิ ่นก�ำเนิด

สินค้ำอำเซียน	 เพื่อรองรับระบบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ

ด้วยตนเองของอำเซียนให้สำมำรถเริ่มใช้งำนได้	 รวมถึง

เร่งผลักดันให้สรุปผลกำรเจรจำจัดท�ำควำมตกลงหุ้นส่วน

ทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค	 (RCEP)	 ให้บรรลุผลส�ำเร็จ

โดยเร็วตำมเป้ำหมำยในปี	2562	

	 	 นอกจำกนี้	 ได้เข้ำร่วมประชุมและเป็นเจ้ำภำพ

จัดกำรประชุมเจรจำจัดท�ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีกับ

ประเทศคู่เจรจำ	อำทิ	FTA	ไทย-ตุรกี		FTA	อำเซียน-จีน	

FTA	 อำเซียน-เกำหลีใต้	 FTA	 อำเซียน-ออสเตรเลีย-

นิวซแีลนด์	ประชมุคณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำ	BIMSTEC	

ภำยใต้กรอบควำมริเริ ่มแห่งอ่ำวเบงกอลส�ำหรับควำม 

ร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ	(Bay	

of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and	 Economic	 Cooperation	 :	 BIMSTEC)	 รวมถึง 

กำรเจรจำจัดท�ำควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำ	

the economic pillar made several notable success, 

for example, the signing of the ASEAN Trade in 

Services Agreement and the 4th Protocol to Amend 

the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, 

the	 finalization	 of	 the	 ASEAN	 MRA	 on	 Type	

Approval for Automotive Products, the conclusion 

of the negotiations to improve the ASEAN Protocol 

on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, the 

conclusion of the negotiations on the provision of 

the Operational Procedure for the ASEAN Rules of 

Origin	to	operationalize	the	self-certification	within	

ASEAN, and the concurrence to work towards the 

conclusion of the Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) negotiations by the 

end of 2019 as per the target set forth earlier.

  Moreover, the Ministry attended and hosted 

many international trade-related meeting, 

including bilateral and regional FTA negotiations 

meetings, such as Thailand-Turkey FTA, ASEAN-

China FTA, ASEAN-Republic of Korea FTA, ASEAN-

Australia-New Zealand FTA, and Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperat ion (BIMSTEC) Trade Negot iat ing 

Committee, trade cooperation consultations, such 

as Thailand-Sri Lanka Sub-committee on Trade 

Related Matters, and Thailand-Eurasia Ministerial 

Consultations which ended with the signing of the 

MOU for the cooperation between the Kingdom 

of Thailand and the Eurasian Economic Commission, 

Meetings under APEC Framework, such as APEC 

Economic Leaders’ Meeting, APEC Ministers 

Responsible for Trade Meeting, and APEC Senior 
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อำทิ	 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรค้ำไทย-

ศรีลังกำ	กำรหำรือระดับรัฐมนตรีและกำรลงนำมบันทึก

ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและ

คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจยูเรเชีย	กำรประชุมในกรอบ

เอเปค	 อำทิ	 กำรประชุมผ ู้น �ำเขตเศรษฐกิจเอเปค	

กำรประชุมรัฐมนตรีกำรค้ำเอเปค	กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่

อำวุโสเอเปค	 กำรประชุมคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรค้ำ

และกำรลงทุน	กำรประชมุภำยใต้กรอบองค์กำรกำรค้ำโลก	

รวมท ัง้ ม ีกำร เดินทำง เย ือนประ เทศต ่ ำ งๆ 	 ของ

ผู้บริหำรระดับสูง	อำทิ	จีน	บำห์เรน	อินเดีย	ฯลฯ

  เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก	 ส่งเสริม

กำรขยำยตลำดทัง้ในรูปแบบตลำดดั้งเดิม	 (Physical)	

และ	ตลำดออนไลน์	(Digital	Market)	มีผู้ประกอบกำร

ได ้ รับกำรส ่งเสริมไปขยำยตลำดผ ่ำนกิจกรรมทำง

กำรตลำด	จ�ำนวน	4,000	รำย	สำมำรถเจรจำจับคู่ธุรกิจ	

จ�ำนวน	 3,500	 คู่	 มีมูลค่ำกำรเจรจำกำรค้ำรวม	 5,700	

ล้ำนบำท	โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	ดังนี	้	น�ำผู้ประกอบกำร

เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ	 The	 13th Cambodian and 

Import-Export	 Products	 Exhibition	 จัดงำนแสดง

สินค้ำไทย	 “TOP	 Thai	 Brands”	 ในประเทศกัมพูชำ	

เมียนมำ	ลำว	อินเดียและบังกลำเทศ	จัดงำนแสดงสินค้ำ	

“Mini	Thailand	Week”	ณ	ประเทศเมียนมำและลำว	

Officials’	Meeting,	 APEC	Committee	 on	 Trade	

and Investment, meetings under the WTO 

framework,	 and	visits	of	high-level	officers	 to	

China, Bahrain, India, etc.

  Proactively Expanding Export Markets 
by targeting both physical and digital markets.  

Over	 4,000	 business	 operators	 had	 benefited	

from joining marketing activities while business-

matching connected 3,500 pairs of potential 

business partners and generated trade deals 

worth 5,700 million Baht. Major activities 

included leading trade mission to the 13th 

Cambodian and Import-Export Products 

Exhibition, hosting “TOP Thai Brands” exhibitions 

in Cambodia, Myanmar, Lao PDR, India and 

Bangladesh, hosting “Mini Thai Week” fairs in 

Myanmar and Lao PDR, and arranging mission 

comprising high level executives and private 

sector representatives to visit China, Bahrain, 

UAE,	South	Korea,	 Japan,	Germany,	 India	and	

the US to develop relations and discuss ways 

and means for economic, trade and investment 

cooperation. Also, trade negotiations and 

business matching for consumer products and 

premium	 fruits	 were	 held	 at	 Centara	 Grand	

Hotel, Bangkok; 209 international buyers and 

importers from department stores, retail stores 

and On-line Platform were invited to negotiate 

trade with 628 Thai SMEs. 1,847 Business pairings 

were established, and purchasing orders worth 

in total 4,000 million Baht were made.
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รวมทัง้น�ำคณะผู้บริหำรระดับสูงและภำคเอกชนเดินทำง

เยือนประเทศจีน	 บำห์เรน	 สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์	

เกำหลีใต้	ญีปุ่น	เยอรมน	ีอินเดีย	และสหรัฐอเมริกำ	เพื่อ

สร้ำงควำมสัมพันธ์และหำรือแนวทำงควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจกำรค้ำ	กำรลงทุน	กับผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ

และเอกชน	ตลอดจนจัดกิจกรรมเจรจำจับคู่ธุรกิจสินค้ำ

อุปโภคบรโิภคและผลไม้พรเีม่ียม	ณ	โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์	

กรุงเทพฯ	 โดยได้เชิญผู้ซื้อและผู้น�ำเข้ำต่ำงชำติ	จ�ำนวน	

209	 รำย	 ในกลุ่มห้ำงสรรพสินค้ำ	 ร้ำนค้ำปลีก	 และ

แพลตฟอร์มกำรค้ำออนไลน์	 (On-Line	 Platform)	

มำเจรจำธรุกจิกบัผู้ประกอบกำร	SMEs	ของไทย	628	รำย	

เกิดกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจ	จ�ำนวน	1,847	คู่	มูลค่ำสั่งซื้อ

รวม	4,000	ล้ำนบำท

  ส่ง เสริมอุตสาหกรรมรายคลัส เตอร ์

มผี ู้ประกอบกำรได ้รับกำรส ่งเสริมไปขยำยตลำด

ต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	 3,144	 รำย	 เกิดมูลค่ำกำรสั่งซื้อ

รวมกว่ำ	105,000	ล้ำนบำท	โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	 เช่น	

กลุ่มสินค้ำเกษตรและอำหำร	 เข้ำร ่วมงำนแสดงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 เยอรมนี	 สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์	

ญีปุ่น	 และมำเลเซีย	 กลุ่มสนิค้ำข้ำวและผลิตภัณฑ์จำก

ข้ำว	จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	มีผู้ประกอบกำรไทยเข้ำร่วม	

169	รำย	ผลกำรจับคู่เจรจำธุรกิจ	จ�ำนวน	1,000	คู่	มูลค่ำ

สัง่ซื้อสินค้ำทันที	1,500	ล้ำนบำท	มูลค่ำคำดกำรณ์สั่งซื้อ

ภำยใน	 1	 ปี	 ประมำณ	 30,000	 ล้ำนบำท	 กลุ่มสินค้ำ

อตุสำหกรรม	 เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ	 ณ	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ	 เยอรมนี	 สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์	 และ

ออสเตรเลยี	 รวมถึงในไทย	 นอกจำกนีน้�ำผู้แทนกำรค้ำ

สินค้ำไปเจรจำกำรค้ำทีป่ระเทศลำว	กัมพูชำ	 เวียดนำม	

ฟล ิปปนส ์	 และอินโดนีเซีย	 กล ุ่มส ินค ้ำแฟช่ันและ

ไลฟสไตล์	 จัดงำนแสดงสินค้ำ	 STYLE	 Bangkok	 ณ	

ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค	 ผู้ประกอบกำร

เข้ำร่วม	จ�ำนวน	1,021	รำย	มูลค่ำกำรสัง่ซื้อสินค้ำทันที	

  Promoting Targeted Industrial Clusters, 
linking 3,144 businesses to international market 

and generating orders worth in total more than 

105,000 million Baht. Major activities included 

leading Agricultural Products and Foods Cluster 

to	join	trade	fairs	in	the	US,	Germany,	UAE,	Japan	

and Malaysia, hosting business-matching session 

for Rice and Rice Products Cluster which was 

participated by 169 Thai businesses, and created 

1,000 business pairings, immediate purchase order 

worth 1,500 million Baht and purchase expected 

within the next 1 year worth approximately 30,000 

million Baht, leading Industrial Products Clusters 

to	trade	exhibitions	organized	in	the	US,	Germany,	

UAE, Australia and Thailand, and leading trade 

missions to trade negotiations held in Lao PDR, 

Cambodia, Viet Nam, Philippines and Indonesia. 

For Fashion and Lifestyle Product, STYLE Bangkok 

was organized at Bangkok International and 

Exhibition Centre (BITEC) and joined by 1,021 

exhibitors; it generated immediate purchase order 

worth 850 million Baht and purchase expected 

within the next 1 year worth approximately 4,000 

million Baht. Also, trade mission for the cluster 
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850	 ล้ำนบำท	 มูลค่ำคำดกำรณ์สัง่ซื ้อภำยใน	 1	 ปี	

ประมำณ	4,000	ล้ำนบำท	และได้น�ำผู้ประกอบกำรกลุ่ม

สินค้ำเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ	ณ	เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง	

และอิตำลี		นอกจำกนี	้	ยังจัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณีและ

เครื่องประดับ	 ครั้งที	่ 63	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร

ประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธำนี	มีผู้ผลิต	ผู้จัดจ�ำหน่ำย	และ

ผู้ส่งออกไทยและต่ำงชำติเข้ำร่วมแสดงสินค้ำรวม	 821	

บริษัท/	1,852	คูหำ	มีผู้เข้ำเยีย่มชมงำนกว่ำ	14,000	รำย	

มมีลูค ่ำกำรสั ง่ซื อ้รวมกว ่ำ	 2,000	 ล ้ำนบำท	 และ

กลุ่มสินค้ำธุรกิจและบริกำร	ได้จัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำ

และบรกิำรของธรุกจิบรกิำรกำรพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ของ

ไทยภำยในงำน	Style	Bangkok	2018	และน�ำผู้ประกอบกำร

เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำเกี่ยวกบัภำพยนตร์และคอนเท็นต์	

ณ	ประเทศสหรัฐฯ	และฮ่องกง	รวมทัง้เข้ำร่วมงำนแสดง

สินค้ำในประเทศเยอรมนี	ออสเตรเลีย	 เกำหลีใต้	ญี่ปุน	

ไต ้หวัน	 ฯลฯ	 และงำนแสดงส ินค ้ำด ้ำนควำมงำม

ในประเทศเยอรมนี	และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	

was established and led to exhibitions in Hong 

Kong	and	Italy.		The	63th	Gems	and	Jewelry	Fair	

was held at IMPACT Exhibition and Convention 

Center, Muang Thong Thani. The fair featured 821 

companies/1,852	booth	of	Thai	and	international	

manufacturers, distributors and exporter, attracted 

over 14,000 visitors and generated over 2,000 

million Baht of orders. In addition, for Business 

Service and Services Cluster, the exhibition 

showcasing Thailand’s printing and packaging 

services was held during Style Bangkok 2018. 

Business operators in this sectors were led to trade 

fairs	featuring	film	and	content	industry	in	the	US	

and	 Hong	 Kong,	 trade	 exhibitions	 in	 Germany,	

Australia, South Korea, Japan, Taiwan, etc., and 

beauty	product	trade	fairs	in	Germany	and	UAE.
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	 รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมควำมเชื ่อมโยงทำง

เศรษฐกจิ	กำรค้ำ	กำรลงทุน	ในภมูภิำคอำเซยีนและขยำย

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้ำน	 โดยมี

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

 The government has policies to promote 

economic, trade and investment linkages in the 

ASEAN region and expand economic cooperation 

with neighboring countries. Major achievements 

in this aspect are high-lighted below.

นโยบายการส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
Policies to Promote Roles and Utilization of Opportunities in 
the ASEAN Community  
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  จัดงาน CLMVT Forum 2019 : CLMVT 
as the New Value Chain Hub of Asia และ
งาน CLMVT Follow Up เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์

และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนเศรษฐกิจ	 กำรค้ำ	 และกำรลงทุน

ของประเทศสมำชกิ	รวมท้ังยกระดบัให้สำมำรถแข่งขนัได้

ในโลกยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกนัอย่ำงไร้รอยต่อ	มีผูเ้ข้ำร่วมงำน	

800	รำย

  Host CLMVT Forum 2019: CLMVT as 
the New Value Chain Hub of Asia and  
CLMVT Follow Up to enhance relationship, build 

economic, trade and investment networks among 

member countries, and enhance the region’s 

competiveness in the seamless world. The events 

welcomed 800 participants.

  Host Thailand – Cambodia border Trade 
Partnership in Sa Kaeo to mutually propel border 

trade and investment and resolve problems that 

impeded the bilateral trade.  Representatives from 

government agencies and private sectors from both 

side’s border provinces joined the consultations. In 

addition, business-matching among 80 business 

entrepreneurs from 4 business sectors, e.g., food 

and beverages, consumer products and automotive 

vehicle and accessories from Thailand and 

Cambodia was organized and resulted in purchase 

orders made onsite worth over 30 million Baht.

  Host Southern Region Border Trade Fair 
in Narathiwat, comprising 80 booths of Thai 

exhibitors and 40 booths of Malaysian exhibitors. 

Total trade made onsite was worth more than 

3 million Baht. In addition, business-matching 

between Thailand and Malaysia’s businesses 

resulted in purchase orders made onsite worth over 

จัดงานเช่ือมโยงความสัมพันธ์และความร่วมมือในภูมิภาค 
Host Events to Strengthen Intra-Regional Relations and Cooperation1

  จดังาน “หุ้นสว่นเศรษฐกจิชายแดนไทย – 
กัมพูชา” เพื่อผลักดันกำรค้ำชำยแดนและกำรลงทุน

ร่วมกัน	 รวมทั้งแนวทำงแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำงๆ	 ทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อกำรค้ำระหว่ำงกัน	ณ	 จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งมี

ผู้แทนภำครัฐและเอกชนจำกจังหวัดชำยแดนทัง้สองฝำย

ร่วมประชุมหำรือ	ทั้งนี้	 ได้มีกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจระหว่ำง

ผู้ประกอบกำรไทย	-	กัมพูชำ	รวม	80	รำย	จำก	4	กลุ่ม

ธุรกิจ	 อำทิ	 กลุ่มธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม	 กลุ่มธุรกิจ

สินค้ำอุปโภคบริโภค	 และกลุ่มธุรกิจยำนยนต์และอะไหล่	

เกิดมูลค่ำกำรสั่งซื้อทันทีกว่ำ	30	ล้ำนบำท
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4 million Baht while the value of purchase orders 

expected to be made in the next one year was 

estimated at over 65 million Baht.

  Arrange Trade Missions to Visit 
Cambodia, Indonesia and Myanmar which 

were joined by more than 80 Thai entrepreneurs 

and covered various products, such as food and 

beverages, cosmetics, medicine and medical 

products, furniture, real estate, et cetera.  Business-

matching was worth over 43 million Baht in total.

  จดังานมหกรรมการคา้ชายแดนภาคใต ้ณ 
จงัหวดันราธวิาส มีผู้ประกอบการไทยร่วมงานรวม 80 

คหูา และผู้ประกอบการมาเลเซยีร่วมออกบูธรวม 40 คหูา 

มีมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ 

มีการเจรจาจับคู ่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทย - 

มาเลเซีย มียอดซื้อขายทันทีประมาณ 4 ล้านบาท และ

คาดว่าจะซื้อต่อเนื่องภายใน 1 ปีอีกกว่า 65 ล้านบาท

  น�าคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางเยือน
ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และเมียนมา โดยม ี

ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 80 ราย ครอบคลุมสินค้า

ต่างๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องส�าอาง ยาและ

เวชภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สามารถ

เจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างกันกว่า 43 ล้านบาท 

  YEN-D Program has created a network of 1,332 

young entrepreneurs since the beginning of the 

program in 2015. The total trade and investment 

values of business matching between YEN-D 

program participants have further increased to 

exceed 4,100 million Baht. Each year, the program 

is able to expand trade and investment opportunities 

and values between Thailand and neighboring 

countries. In 2019, the program connected Thai 

entrepreneurs to 150 young entrepreneurs.

การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
Implement the Young Entrepreneur Network Development Program : 
YEN - D Program 

  (Young Entrepreneur Network Development 

Program : YEN - D Program) ได้สร้างเครือข่ายของ 

ผู้ประกอบการรุน่ใหม่รวม 1,332 ราย (ตัง้แต่เริม่โครงการ

ปี 2558) โดยมีการเจรจาจบัคูธ่รุกจิการซื้อขายการค้าและ

การลงทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 4,100 ล้านบาท สามารถ

สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้ผู้ประกอบการ 

รุ ่นใหม่ของไทยขยายการค้าการลงทุนกับประเทศ 

เพื่อนบ้านได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2562 ได้ขยายการ

สร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับ 

ผู้ประกอบการรุ ่นใหม่ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

กัมพูชา มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 150 ราย
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นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป� องกนัปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ    
Policies to Promote Good Governance in State Administration 
and Prevention of Corruption and Malfeasance 

 The government undertakes to accelerate 

the improvement of public sector’s operation by 

using technology to improve public services, 

promote integrity and moralism, and support its 

watchdog network to guard against misconducts 

among government’s officers. Major achievements 

in this aspect are high-lighted below.

  รัฐบาลได้เร่งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการ  

โดยน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน  

รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสนับสนุน

เครือข่ายต่างๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าทีข่องรัฐไม่ให้ทุจริต โดยมีผลการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญ ดังนี้
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  E-Registration Service (e-Registration) 
for every single step in the juristic person registration 

process, ranging from juristic person name 

reservation, submission of request forms (for 

establishment, transformation, dissolution, merger, 

liquidation), fee payment to picking up of juristic 

person certificate, has been made possible by 

means of Digital Signatures technology. The service 

is available in two languages (Thai-English) and has 

been operationalized since 18 April 2017. To date, 

18,546 applicants have submitted their business 

registration request via e-Registration.

  E-Service for the issuance of certificate 
(e-Service) which covers the issuance of juristic 

person certificate (in Thai of English), document 

legalization, and the issuance of copies of business 

license, financial statement, list of shareholders, is 

available on www.dbd.go.th and has 4 document 

pick-up options, i.e. walk-in order pickup, postal 

express mail service (EMS), Delivery by messengers 

and DBD e-Cert ificate file. Since October 

2018-present, more than 107,000 clients have used 

this service.   

  Intellectual Property Filing Service 
(e-Filing) through www.ipthailand.go.th with 4 cash 

  บ ริ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น น ิติ บุ ค ค ล ท า ง
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Registrat ion)  รองรับ

ทุกกระบวนการของการจดทะเบียนตั ้งแต่การจองชื่อ

นิตบิคุคล การย่ืนค�าขอจดทะเบยีน (จดัตั้ง แก้ไข แปรสภาพ 

เลิก ควบเสร็จ การช�าระบัญชี) การช�าระค่าธรรมเนียม 

และการรับหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยน�า Digital 

Signature หรอืการลงลายมือชื่อด้วยเทคโนโลยีมาใช้ และ

สามารถให้บริการแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยเปด

ให้บริการตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 ปัจจุบันมีผู้มายืน่

จดทะเบียนผ่านทาง e-Registration จ�านวน 18,546 ราย

  บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Service) ครอบคลุมบรกิารหนงัสอื

รับรอง รับรองส�าเนา ถ่ายเอกสารทะเบียน งบการเงิน 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทุกประเภท รวมถึง

หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ 

www.dbd.go.th โดยสามารถเลอืกรบัเอกสารได้ 4 ช่องทาง 

ได้แก่ รับด้วยตนเอง (Walk in) ไปรษณีย์ด่วนพเิศษ (EMS) 

พนักงานส่งเอกสาร (Delivery) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Certificate File) ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน 

มีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 107,000 ราย

  บริ ก ารยื่ น ขอจดทะ เบี ยนทรัพย์ สิ น
ทางปัญญา (e-Filing) ผ่านเวบ็ไซต์ www.ipthailand.

go.th และรบัช�าระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวธิอิีเลก็ทรอนกิส์ 

(e-Payment) ผ่านระบบ 4 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์

ธนาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตู้เอทีเอ็มหรอืธนาคาร

พัฒนาการให้บริการและอํานวยความสะดวกทางการค้า
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
Improve Services and Trade Facilitation Process for Businesses and 
General Public by Adopting Electronic System 

1
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  บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data 
Warehouse) เผยแพร่ข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงิน 

ทีไ่ด้มีการประมวลและวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

เพือ่ให ้ธุรกิจทราบสถานะของตนเอง คู ่แข ่ง คู ่ค ้า 

สถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงสามารถน�าข้อมูลไปใช้

ประกอบการวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ 

โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ปัจจุบัน

มีผู้มาใช้บรกิารกว่า 1.1 ล้านราย (มกราคม – เมษายน 2562) 

  ยกระดับมาตรฐานงานบริการศูนยบ์รกิาร
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ส�านกังานพาณชิย์จังหวัด 

76 จังหวัด ยกระดับมาตรฐานของศูนย์บริการประชาชน

ให้ได้มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (Government 

Easy Contact Center : GECC) ซึ่งในปีงบประมาณ 

2562 มีส�านักงานพาณิชย์จังหวัดที ่ผ่านการคัดกรอง

เบื้องต้น จ�านวน 16 แห่ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี 

ชมุพร เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก นครพนม นราธวิาส พจิติร 

พิษณุโลก มหาสารคาม ยะลา เลย สงขลา สมุทรสาคร 

และอ่างทอง  

ออนไลน์ และระบบออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่  

ตลอดจนการรับช�าระเงนิค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบติหรอื

บัตรเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่เปดระบบ 

e-Filing เมือ่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผ ู้ย ืน่ค�าขอ

เครื่องหมายการค้า รวม 8,244 ค�าขอ และสิทธิบัตร 

รวม 1,657 ค�าขอ

e-payment options, i.e., commercial banks, Counter 

Service, ATM or online banking, and mobile banking, 

and online payment using debit/credit card. Since 

e-Filing was launched in February 2018, it has 

received 8,244 trademark registration and 1,657 patent 

registration requests.

  Business Information Service (DBD Data 
Warehouse) provides access to juristic person and 

financial statement data that have been processed 

and analyzed into information so that businesses 

can gain insights into their status, competitors, 

partners and business situation and utilize the 

information to develop their business strategy.  The 

service is available on www.dbd.go.th and, to date, 

has served more than 1.1 million clients (January-April 

2019).

  Upgraded services provided by service 
centers by encouraging Regional Commercial 

Offices in 76 provinces to improve the standard of 

their service centers to meet the Government Easy 

Contact Center (GECC) Standard. In fiscal year B.E. 

2562 (2019), Regional Commercial Offices in 16 

provinces, i.e., Khon Kaen, Chon Buri, Chumphon, 

Chiang Mai, Chiang Rai, Tak, Nakhon Phanom, 

Narathiwat, Phichit, Phitsanulok, Maha Sarakham,  

Yala, Loei, Songkhla, Samut Sakhon and Ang Thong, 

already passed the basic level evaluation.

  Developed Big Data by integrating and 

aligning information kept by all agencies under 

Ministry of Commerce’s purview to make effective 
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use of them in the formulation of measures and to 

make them available to public. This included the 

information used in promoting area-based career 

building, promoting grassroots economy, promoting 

international trade to meet the prescribed goals 

and 360 degree knowledge support for SMEs 

program.

 

  Ministry of Commerce exerts effort to 

promote human resource development by 

implementing various capacity building programs 

for personnel and modernizing information 

technology to ensure convenient, fast and fair public 

services. Major achievements in this aspect are  

high-lighted below.

  Developed self-learning management 
system and virtual classroom by using digital 

technology and learning process design to improve 

learning’s efficiency and solve problems arising from 

the lack of time and space. The system has been 

based on the concept “Education is a Lifelong 

Learning. Learn Anywhere, Anytime.”

  Developed personnel into professionals 
by formulating a High Level Commercial Management 

Course to transform executive level government 

officials into professionals with skills necessary for 

  จัดท�าข้อมูล Big Data โดยการบูรณาการ

ข้อมูลของทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกนั เพื่อใช้ก�าหนดมาตรการให้มปีระสทิธภิาพ

สูงสุด และเผยแพร่ส�าหรบัประชาชน ประกอบด้วย ข้อมูล

ส่งเสริมการสร้างอาชีพรายพ้ืนที ่ การผลักดันเศรษฐกิจ

ฐานราก การส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และการสนบัสนนุองค์ความรู ้SMEs 360 องศา

2 พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
Human Resource Development and Enhancing Efficiency 

  โดยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมยั 

เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ 

เป็นธรรม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  พฒันาระบบบรหิารจดัการการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน โดยการ 

น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการออกแบบการเรียน

การสอนมาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

และแก้ปัญหาข้อจ�ากัดเกีย่วกับสถานทีแ่ละเวลาเรียน   

โดยมีพื้นฐานของแนวคิดทีว่่า “การศึกษา คือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้” 

  พัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นมืออาชีพ  

ได้จดัท�าหลกัสตูรนกับรหิารการพาณิชย์ระดบัสงู โดยพฒันา

ข้าราชการระดบับรหิารให้เป็นบุคลากรท่ีมีทกัษะท่ีจ�าเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านดิจิทัล ด้านการสื่อสาร โดยสร้าง

ระบบการเรียนรู ้ทีห่ลากหลาย ทัง้เรียนรู ้ด้วยตนเอง   

เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และเรียนรู้จากการฝึกอบรม  

รวมทัง้ได้ส่งเสริมการจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ  

ANNUAL REPORT 2019 53
MINISTRY OF COMMERCE



เพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน

การส่ือสารผ่านโครงการสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู ้ ท�าให้

เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้และบูรณาการองค์ความรูท่ี้เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 

  ส่ ง เ ส ริม บุคลากรให้ ม ีธรรมาภิ บาล 

ได ้สน ับสนุนให ้ เกิดการท �าดี ม ีคุณธรรม โปร ่งใส 

มีธรรมาภิบาล โดยจัดสัมมนาเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์

สุจริตและป้องกันการทุจริต อาทิ “เครือข่ายพาณิชย์ 

เฝ้าระวงัการทุจริต พิชติคอร์รัปชนั” “ผลประโยชน์ทับซ้อน

และการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานภาครัฐ” และ 

“เสรมิสร้างการด�าเนินงานด้านการป้องกนัการทจุรติและ

ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม” ฯลฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน 1,300 คน นอกจากนีย้ ังส่งเสริม

ส�านักงานพาณิชย์คุณธรรม โดยขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีเป็นมาตรฐานกลาง

ในการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง 

มีวินัย สุจริต และจิตอาสา โดยมีหน่วยงานในสังกัดและ

ก�ากับกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

จ�านวน 12 หน่วยงาน และส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

76 จังหวัด 

the 21st Century in both digital and communication 

perspectives. This was accomplished by creating 

diversified learning system, comprising self-learning, 

on the job training and in-class training, promoting 

systematic knowledge management to create 

a learning organizat ion, and encouraging 

communications through learning culture building 

program to inspire knowledge exchange and 

knowledge integration. 

  Promoted Good Governance among 

personnel by motivating them to adhere to the 

principles of merit, integrity, transparency and good 

governance through various seminars aiming to 

cultivate honesty and anti-corruption mindset, such 

as those entitled “MOC Network, Watch Out for 

Malfeasance, Defeat Corruption,” “Conflict of 

Interests and Using Discretion in the Administration 

of the State’s Affairs” and “Strengthening 

Anti-Corruption Efforts, Strengthen Moral Protection,” 

etc., participated by 1,300 personnel.  In addition, 

it also promoted the Ethical Commercial Office by 

propelling its operations in accordance with the 

assessment criteria used as commonly accepted 

standard for the selection of ethical organization 

and inspiring its personnel to have 4 desirable 

virtues, i.e., self-sufficiency, discipline, honesty and 

public mindset.  To this, 12 agencies under Ministry 

of Commerce’s purview and 76 Regional Commercial 

Offices have pledged to become ethical organizations.
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สินค�าและขยายช�องทาง
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  “เศรษฐกิจฐานราก” นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ภายใต้การบริหารงาน
ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้ก�าหนดนโยบายในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นหนึง่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม ทีมุ่่งเน้นการใช้กลไกต่างๆ ให้เกิดการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
ลดความเหลือ่มล�า้ กระจายรายได้ และขจัดปัญหา 
ความยากจน

  “Grassroots Economy,” is highly important 
to Thailand’s economic growth. Under the 
administration of the current government,  
General Prayuth Chan-o-cha, Prime Minister has made  
the policy aiming at strengthening grassroots 
economy one of the strategies under the 20-year 
National Strategy on building opportunities for social 
equitability and equality which focuses on utilizing 
various mechanisms to generate economic 
development that helps local communities to be 
economically independent, reduces inequality, 
disperses income fairly and solves poverty problems.  

“ชมุชนมรีายได้ เศรษฐกจิท้องถิ่นเตบิโต ประชาชนห่างไกลความยากจน”
“Communities Earn Income, Local Economy Grows, People are Far from Poverty”

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจประเทศ
Propel Grassroots Economy : Toward the Sustainability of the Country
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  กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม
นโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy) ของประเทศ โดยใช้แนวทางขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจตามหลักประชารัฐ ให ้ เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม 
ในการสร้างงาน สร้างอาชพี การกระจายรายได้ ลดปัญหา
ความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง มัง่คั ่ง และยัง่ยืน
โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  บทบาทด้านการ “ยกระดับราคาสินค้าเกษตร”  
สร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไป
ดแูลราคาสนิค้าเกษตร  ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด
เลีย้งสัตว์ และผลไม้ ให้อยู่ในระดับราคาทีเ่หมาะสม
เพียงพอต่อการด�ารงชีพของเกษตรกร และมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและสินค้าเกษตรให้สามารถ
ปรับตัวรองรับการแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการใช้กลไก
ขับเคลือ่นทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาลการผลิต
อาท ิ การสนับสน ุนการลดต ้นท ุนป ัจ จัยการผลิต
การจดัอบรม สัมมนาให้ความรูแ้ก่เกษตรกร การเชื่อมโยง
ตลาดทัง้ในและต่างประเทศผ่านการจัดกิจกรรม เช่น
การส ่งเสริมตลาดกลางส ินค ้าเกษตร การจัดงาน
แสดงสินค้า ตลอดจนได้จัดท�าบันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับภาคเอกชนเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ส�าคัญหลายชนิด การผลักดันน�าส ินค ้าเกษตรไทย
ไปจ�าหน่ายบนช่องทางการค้าออนไลน์ที่ก�าลังได้รับ
ความนยิมในปัจจุบัน การส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
รวมถงึการบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ส�าคญัแบบครบวงจร เช่น การจัดท�าแผนผลักดันราคาข้าว
ทั้งระบบ การจัดท�ายุทธศาสตร์ผลไม้ เป็นต้น

  นอกจากนี ้ กระทรวงพาณิชย์ยังส่งเสริมการสร้าง
ม ูลค ่าเพิ ่มในสินค ้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ 
การส่งเสริม “เกษตรนวัตกรรม” ด้วยการสร้างเสริม
ความรู ้ผ ่านสถาบนัส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม 

  Ministry of Commerce has an important role 

in implementing the government’s policy in its efforts 

to develop the country’s local economy based on 

Pracharat Principle which focuses on utilizing a close 

collaboration among government, private sector and 

civil society to create jobs, build careers, disperse 

income and reduce problems arising from inequality 

at local community level to make the country’s 

overall economy grow with stability, prosperity and 

sustainability.  Notable works are highlighted below. 

  Taking leading roles in “raising agricultural 

products’ price” to generate more income for Thai 

farmers : Ministry of Commerce undertakes to see 

to it that agricultural products’ prices, including rice, 

tapioca, maize and fruits, remain at reasonable level 

and that they are adequate to let farmers live their 

lives reasonably. It also aims to improve farmers’ 

and agricultural products’ potentiality so that they 

can cope with global competition. Appropriate 

mechanisms that fitted with characteristics of each 

crop growing season were rolled out; among other 

things, production input subsidy, training or seminars 

to enhance knowledge, linking products to markets 

inside and outside of the country through various 

activities such as promoting wholesale markets for 

agricultural products and trade fairs, establishing 

memorandum of understanding (MOU) on sales of 

major agricultural products with private sectors, 

encouraging agricultural products to enter popular 

online distribution channels, promoting utilization of 

preference market access under free trade agreements 

(FTA), and collaborating with relevant agencies to 

formulate comprehensive guidelines for the 

administration of major agricultural products such as 

a comprehensive plan to raise prices of rice and fruit 

strategy.    
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(Institute for Agricultural Product Innovation : APi)  
เพือ่สนับสนุนให้เจ้าของธุรกิจน�าเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  
อีกทัง้ยังได้ส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร 
นวัตกรรมไทยให ้ เป ็นท ีรู่ ้จักและยอมรับท ัง้ในและ 
ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งการเจรจา 
จับคู่ธุรกิจ การจัดงานแสดงสนิค้า และการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้านานาชาติในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
โดยปัจจุบันมียอดส่ังซื้อสินค้าในกลุ่มเป้าหมายการส่งเสรมิ
มีมูลค่ารวมกว่า 300  ล้านบาท 

  การส่งเสริมสินค้า “เกษตรอินทรีย์” และสินค้า
เกษตรปลอดภยั โดยจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาสนิค้า
เกษตรอินทรีย์หลายรูปแบบ อาทิ การจัดท�าฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ การจัดต้ังหมู่บ้านเกษตรอินทรย์ี การจดังาน
แสดงสินค้าอินทรีย์ระดับชาติ เป็นต้น  เพ่ือช่วยขยายตลาด
สินค้าเกษตรอินทรย์ีของไทยให้เป็นท่ีรูจั้กในระดบัประเทศ
และนานาชาติ รองรับการขยายตัวของตลาดสินค้าเพื่อ
สุขภาพทีก่�าลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน  

  นอกจากนี ้ ยงัได้ส่งเสริมสินค้าในกลุ่ม “เกษตร 
อัตลักษณ์พื ้นถิ ่น” หรือสินค้าทีไ่ด้รับการจดทะเบียน 
สิง่บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าจีไอ (Geographical 
Indication: GI) โดยสนับสนุนให้มีการจดทะเบียน 
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น โดย 
เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และคุณลักษณะ 
ทางภูม ิศาสตร ์ เฉพาะของแต ่ละพื ้นท ี ่ หรือสินค ้า 
ทีผ่สมผสานกับภูมิปัญญาในชุมชน ที ่มีเรื ่องราวและ 

  In addition, Ministry of Commerce promotes 
the utilization of innovation and modern technology 
to create value addition to agricultural products to 
meet the market’s demand. Notable works include 
promoting “innovative agricultural products” by 
disseminating knowledge through the Institute for 
Agricultural Product Innovation (APi) to encourage 
business owners to avail themselves of modern 
technology to improve and create value addition to 
agricultural products and organizing marketing 
promotional and PR activities, such as marketing 
promotional events, business-matching, trade fairs 
and participating in international trade exhibition 
held inside and outside of the country, to popularize 
Thailand’s innovative agricultural products inside 
and outside of the country. To date, targeted 
products that were promoted has made over 300 
million Baht of sales.

  Promoting “organic agricultural products” 
and safe agricultural products by organizing 
promotional and developmental events for organic 
agricultural products, including, among other things, 
establishing organic agricultural product database, 
establishing organic agricultural product villages, 
hosting national trade exhibition for organic 
agricultural products, to popularize Thailand’s 
organic agricultural products and expand their 
market exposure domestically and internationally 
and prepare for the growing demand from health 
product market which is now getting more popular 
and rapidly expanding.

  In addition, the ministry promotes “agricultural 
products with local identity” or products with 
registered geographical indications (GI products) by 
encouraging GI registration to create value addition 
and increase market value of the products. 
These GI products are locally produced products 
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ประวัติศาสตร์ ทีเ่ชื ่อมโยงกับแหล่งผลิต มีชื ่อเสียง 
เป็นท่ีรูจ้กัของผู้บรโิภคเป็นเวลายาวนาน  อาทิ ไข่เคม็ไชยา 
(สุราษฎร์ธานี) มะขามหวานเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์) 
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ฯลฯ 
ปัจจุบันสามารถส่งเสริมสินค้าจีไอของไทยขึ้นทะเบียน 
ได้แล้วกว่า 100 รายการ และมีผู้ประกอบการท้องถิ่น 
เข้าสู่ระบบจีไอมากกว่า 2,500 ราย ช่วยสร้างมูลค่า
ทางการตลาดได้ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท 

  ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้มุ่งเน้น 
การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าในสินค้าเกษตร 
ควบคู่กันไปด้วย ด้วยการใช้ช่องทางตลาดทีอ่ยู่ภายใต ้
การก�ากบัดแูลและส่งเสริมของกระทรวงฯ อาทิ ตลาดกลาง 
ตลาดสด และตลาดต้องชม ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยกระจาย
สินค้าเกษตรในแต่ละท้องถิ่นให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 
อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาตลาดในภูมิภาคให้เป็นแหล่งรวม 
การค้าขายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน รวมถึงส่งเสริม
การน�าสินค้าเกษตรไทยออกขยายสู ่ตลาดต่างแดน 
ผ่านการจดังานแสดงสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศและ
การจัดกิจกรรมขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอืน่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
โดยล่าสุดเมือ่เดือนมิถุนายน 2562 ได้มีการจัดท�าความ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมการค้าและ
สมาคมตลาดสินค้าเกษตรจีนกบัผู้ประกอบการตลาดกลาง
ของไทย (ตลาดมรกต) เพื่อเน้นขยายตลาดสินค้าผลไม้ไทย
สู่ตลาดจีน  

  ภารกิจอีกด้านของกระทรวงพาณิชย์ที ่มีความ
ส�าคัญในการช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษกิจฐานราก 
คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผ ู้ม ีรายได ้น ้อย 
ด้วย “โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ” ซึง่นอกจากจะเป็น 
ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าราคาประหยัดทีช่ ่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 
ในพื้นทีแ่ล้ว ยังเป็นจุดกระจายสินค้าชุมชนและพืชผล 
ทางการเกษตร เป็นการช่วยสร้างโอกาสและเพิม่รายได้ 
ให้ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นและเกษตรกร และก่อให้เกิด 
การกระจายรายได้ การสร้างงาน เกิดเงินหมุนเวียน 
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยด�าเนินการในรปูแบบประชารฐั 
ทีม่ีเครือข่ายร่วมกันระหว่างร้านธงฟ้าประชารัฐกับผู้ผลิต 

with uniqueness and strong inherent geographical 

origin-base or products whose processing methods 

are closely combined with traditional knowledge, 

have rich background and long history that is closely 

tied to the place origin and have long been known 

among consumers.  Among the most notable are 

Chiya Salted Egg (Surat Thani), Phetchabun Sweet 

Tamarind (Phetchabun), Tubtim Siam Pak Phanang  

pomelo (Nakhon Sri Thammara). To date, Thailand 

has already registered more than 100 GI products. 

More than 2,500 Local businesses have joined the 

GI system and generated more than 4,000 million 

Baht of market value.

  Meanwhile, Ministry of Commerce also aims 

to create opportunities and expand market channels 

for agricultural products in parallel to aforementioned 

efforts.  It makes effective use of market channel 

under its purview and promotional policy, including 

central wholesale markets, markets for fresh 

produces and Tong Chom markets, as a mechanism 

to distribute agricultural products from their local 

origin direct to consumers. It develops markets 

located in various regions to serve as trading hubs 

for local agricultural products and other products 

made by local communities. It encourages Thai 

agricultural products to be exported to foreign 

markets through organizing trade fairs for Thai 

agricultural products in various countries, organizing 

proact ive r ice promotional act iv it ies, and 

implementing PR activities for other Thai agricultural 

product continuously. Recently, in June 2019, 

the Memorandum of Understanding (MOU) was done 

between China Agricultural Trade and Wholesale 

Market Association and Thailand’s wholesale market 

operator (Talad Morakot) to expand Thailand’s fruit 

market into China.
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สินค้าชุมชนและสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ทีม่ ี
คุณภาพเข้าด้วยกัน รวมทัง้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือ 
กับกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ในการจัดท�า 
แอพพล ิเคชั ่น “ถุงเงินประชารัฐ” เพื ่อสนับสนุน 
ให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ  
เพื่อจ�าหน่ายส ินค ้าแก ่ผ ู้ม ีบ ัตรสวัสดิการแห่งรัฐได ้  
นอกเหนือจากการรับจ่ายเงินผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ 
(EDC) เพียงอย่างเดียว ซึ ่งถือเป ็นการเพิ่มโอกาส 
ทางการค้าและสร้างยอดขายแก่ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด   
ร้านอาหารปรุงส�าเร็จ และรถเร่ขายสินค้าได้ และช่วยให้
ผู้มีบัตรสวสัดกิารแห่งรฐักว่า 14.5 ล้านคน สามารถเข้าถงึ
การซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยกระทรวงพาณิชย ์
ตั้งเป้าหมายมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้ารายย่อย
เข้าร่วมในโครงการจดัท�าแอพพลเิคชนั “ถุงเงนิประชารฐั” 
ดังกล่าวได้ทั่วประเทศไม่ต�่ากว่า 100,000 ราย 

  นอกจากนี ้ ยังได้ช่วยส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ด้วยการบูรณาการท�างานร่วมกันของ 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และวิธีการท�าตลาดผ่านการสร้างเรื่องราว 
(Story) ของสินค้าให้เป็นที่ “ต้องตา ต้องใจ และต้องซื้อ” 
รวมถงึการเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่ายให้ผู้บรโิภคเข้าถึงสนิค้า 
OTOP ได้ง่ายขึ้น โดยผลักดันการจัดตั้งร้านค้า OTOP  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ท�าให้สามารถยกระดับ
สินค้า OTOP ไทยสู่สากลให้เป็นท่ีรูจ้กัโดยท่ัวไปได้เพิ่มขึ้น 
โดยตั้งแต่ปี 2557 ถงึปัจจุบัน มียอดจ�าหน่ายสนิค้า OTOP  

ณ ท่าอากาศยานทั้งสามแห่งแล้วกว่า 440 ล้านบาท

    Another mission of Ministry of Commerce that 
is crucial to strengthening grassroots economy 
is improving the quality of living of people with lower 
income by implementing Pracharat Blue Flag Store 
program. The program is not only a distribution  
channel for lower price items that helps to alleviate 
people’s difficulties caused by cost-of-living 
problems but it also is a distribution point for local 
products and agricultural produces that helps to 
create opportunity and income for local producers 
and farmers.  It helps also to disperse income, create 
jobs and generate cash flow in the local communities. 
The program is implemented under Pracharat Model 
which relies on a network of close collaboration 
among Pracharat Blue Flag Stores, producers of local 
products and large manufacturers of good quality 
products. Ministry of Commerce also collaborates 
with Ministry of Finance and Krung Thai Bank to 
develop “Pracharat Money Bag” Application to allow  
Pracharat Blue Flag Stores and smaller stores to 
participate in the program and sell products to 
National Welfare card holders through the application; 
this is additional alternative to accepting payment 
via electronic data capture (EDC) devices. 
The approach; therefore, helps to increase trade 
opportunity and sales for retailers in local markets 
and cooked food stores as well as those operating 
grocery trucks/food carts. It also makes buying 
products easier for more than 14.5 million National 
Welfare Card holders.  Ministry of Commerce aims 
to attract no less than 100,000 Pracharat Blue Flag 
Stores and retailers from across the country to join 
“Pracharat Money Bag” Application program.

  Moreover, the ministry aims to upgrade local 
products (One Tambon, One Product : OTOP) by 
integrating a collaboration among the government, 
private sectors and people to develop products, 

OTOP SHOP
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  ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ 
ย ัง ให ้ความส �าคัญต ่อการพัฒนาตลาดชุมชนเดิม 
ในท้องถิ่นต่างๆ ให้มีความน่าสนใจยิง่ขึ้น ผ่านโครงการ  
“ตลาดประชารฐัต้องชม” ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ขยาย 
ช่องทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชมุชน ภายใต้แนวคดิ 
“เอกลักษณ์พาณิชย์ และอัตลักษณ์ชุมชน” ซึ่งมุ่งพัฒนา
ให้ตลาดมีการจ�าหน่ายสินค้าทีม่ีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน มีเครื ่องชั ่งเที ่ยงตรง  
ตลอดจนยังสามารถรกัษาขนบธรรมเนียม ศิลป วฒันธรรม  
วิถีชีวิต และประเพณีของชุมชนไว้ได้ 

  ขณะเดียวกัน ได้ต่อยอดขยายโครงการตลาด
ประชารฐัต้องชม เพ่ือเชื่อมโยงภาคการค้ากบัการท่องเท่ียว 
เข้าด้วยกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได ้ลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
เพื่อผลักดันตลาดต้องชมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญ 
ในท้องถิ ่น โดยเฉพาะตามจังหวัดเมืองรอง เพื ่อช่วย
กระจายรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร 
ซึ่งปัจจุบันสามารถผลักดันให้มีตลาดประชารัฐต้องชม 
ทัว่ประเทศแล้วกว่า 200 แห่ง มีมูลค่าการซื ้อขาย 
ปีละกว่า 1,100 ล้านบาท นอกจากนี ้ ยังมีการจัดท�า 
“โครงการหมู่บ้านท�ามาค้าขาย (Trading Village)”
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ สร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่ชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย 

  ขณะที ่บทบาทการ ดูแลค่าครองชีพ ปัญหา 
ปากท้อง และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้ให้ความส�าคัญสูงสุด และมีการด�าเนินมาตรการ
หลายภาคส่วนออกมาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่  
การจัด “โครงการธงฟ้าราคาประหยัด” น�าสินค้าอุปโภค
บริโภคทีจ่�าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันมาจ�าหน่าย 

packaging and marketing strategy that focuses on 
building the products’ story to make these products 
“catch peoples eyes, touch people’s hearts and, 
make people buy.” It also increases the number of 
distribution channels to give people greater access 
to OTOP products by opening OTOP stores at 3 
international airports, namely Suvarnabhumi Airport, 
Don Mueang Airport and Phuket Airport. As a result, 
Thailand’s OTOP Products have been made better 
known internationally, and, since 2014 to date, sales 
of OTOP products at the three airports are worth 
more than 440 million Baht.

  In promoting local economy, Ministry of 
Commerce attaches importance to further developing 
existing local markets in various local communities 
to make them more interesting through “Pracharat 
Tong Chom Market” program, which has been 
implemented since 2016 as an economic stimulus 
for grassroots economy. The program helps to 
expand market and create more income for local 
communities under the concept “Commercial 
Uniqueness, Community’s Identity” which aims to 
make these markets trading posts for products with 
good quality, fair prices, clear display of price tags, 
and use of precise weighing equipment while helping 
them to preserve their traditions, cultures, arts, 
lifestyle and customs.

  At the same time, the ministry has built upon 
Pracharat Tond Chom Market program to link trade 
to tourism.  To this, Ministry of Commerce signed a 
memorandum of understanding (MOU) with Tourism 
Authority of Thailand to collectively work to elevate 
Tong Chom markets to be local tourist attractions, 
especially in smaller cities, to help disperse income 
and develop grassroots economy in a comprehensive 
manner. To date, more than 200 Pracharat 
Tong Chom markets have been established all over 
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ให้ผู้บริโภคโดยตรง ในราคาต�่ากว่าท้องตลาด 20-40%  
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน รวมถึงยังช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิ เพิม่การจับจ่ายใช้สอยให้มเีงนิหมนุเวยีน
ในระบบเพิ่มขึ้น “โครงการร้านอาหารหนูณิชย์” เพื่อ 
ส่งเสริมการจ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จทีม่ีรสชาติอร่อย 
คณุภาพด ีและสะอาด ราคาไม่เกนิจาน / ชามละ 35 บาท
ให้แก่ประชาชน โดยเริ่มโครงการต้ังแต่ปี 2557 ถึงปัจจบัุน
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 15,600 ร้านค้า
ทัว่ประเทศ ในจ�านวนนี้ได ้รับการยกระดับคุณภาพ 
เป็นร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” ได้แล้วกว่า 700 ราย 
นอกจากน้ียังได้รณรงค์จัดกจิกรรม “ฉลาดซ้ือประหยัดใช้” 
(Smart Consumer) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ 
สร้างค่านิยมในการบรโิภคอย่างมีเหตุมีผลให้แก่ประชาชน  
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพได้อย่างยั่งยืน

  ด้านการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในสินค้าและบรกิารท่ีมีผลกระทบ 
ต่อประชาชนอย่างมาก เช่น ค่าบริการทางการแพทย์  
โดยเมือ่เดือนพฤษภาคม 2562 ได้มีการออกประกาศ 
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร ก�าหนด
ให้มกีารแจ้งราคาและเงือ่นไขเกีย่วกับการจ�าหน่าย 
ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ 
เพือ่สร้างความเป็นธรรมและเพิม่ทางเลอืกให้ประชาชน 
สามารถตัดสินใจเปรียบเทยีบราคายา และค่ารักษา
พยาบาล ก่อนเข้าท�าการรักษาได้

the country and generated trade worth over 1,100 
million Baht annually. In addition, the ministry also 
establishes “Trading Villages” to promote and 
strengthen local enterprises, provide them with 
distribution channels for goods and services, and 
help local communities to generate more income in 
a stable, sustainable manner.

  Playing major roles in taking care of cost of 
living, people’s well-being and fairness in trade has 
been Ministry of Commerce’s top priority, and many 
concrete measures have been rolled out.  Among 
the most notable measures are organizing “Blue Flag, 
Low Cost” program which distributes daily necessities 
direct to consumers at 20%-40% off regular prices 
to help reduce people’s cost of living and stimulate 
economy by increase spending and cash flow in the 
system and implementing “Noo Nid Diners” program 
to promote sales of good taste, good quality 
and clean ready-to-eat foods at no more than 
35 Baht/dish to the people. Since the beginning  
of the latter to date, over 15,600 restaurants  
participate, of the number, more than 700 restaurants  
have been upgraded to “Noon Nid Tid Dao”  
restaurants. Moreover, the ministry implemented 
“Smart Consumer” activity to develop immunity and 
cultivate reasonable consumption culture among 
people which would be a sustainable approach to 
solve people’s cost of living problems.

  In ensuring fair trade, Ministry of Commerce 
has monitored and assessed situation as well as 
enforced Price of Goods and Service Act B.E. 2542 
(1999) strictly, especially under circumstances 
concerning goods and services that have strong 
impact to people, such as medical services fees. 
In May 2019, the ministry issued the Announcement 
of the Central Committee on Price of Goods and 
Service prescribing the notification of prices and 

รานอาหารหนูณิชย
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  นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมสนับสนุน
นโยบายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
ลงสู่พื้นที่ของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจ
ฐานรากได้อย่างต่อเนือ่ง โดยมีการจัดท�างบประมาณ 
บูรณาการเชิงพื้นทีภ่ายใต้ “แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นทีร่ะดับภาค 6 ภาค” โดยมีโครงการส�าคัญตั้งแต ่
ปี 2561 ถึงปัจจุบัน อาทิ โครงการยกระดับนวัตกรรม 
การตลาดสินค้าและบริการเด่น 17 จังหวัดภาคเหนือ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ 
ข้าวหอมมะลิ สิง่บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์สู่สากลครบวงจร 
โครงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าผ้าทออีสาน 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล เป็นต้น   
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดมูลค่าการค้าในภูมิภาค
รวมกันมากกว่า 400 ล้านบาท และจากความส�าเร็จ 

ทีเ่กิดขึน้ กระทรวงพาณชิย์ยงัมแีผนขยายโครงการ 

เพิ่มเติมอีกหลายพื้นที่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

 	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	 กระทรวงพาณิชย์ 

ได้มุง่มั่นท�าหน้าท่ีเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการดแูลพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก	 ลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างความอยู่ดี 

กินดี	 ให้พีน่้องประชาชนคนไทย	 ซึง่เป็นส่วนส�าคัญ 

ในการสร้างสังคมไทยให้เกิดความผาสุก	 ตลอดจน 

ท�าให้เศรษฐกจิภาพรวมของทั้งประเทศมคีวามเข้มแขง็	

เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	

conditions relating to sales of medications, medical 
products and medical services fees to ensure fairness 
and to allow people to have choices and compare 
medication prices and medical services fees before 
they decided to receive medical treatments

  Furthermore, Ministry of Commerce provides 
supports to the government’s policy that aims to 
distribute economic development centers into 
various local areas to continuously strengthen 
grassroots economy. It has formulated area-based 
integrated budget plan called “Regional Development 
Integrated Work Plan for 6 Regions.” Key programs 
have been implemented under the plan since 2018 
until present; among the most notable are Marketing 
Innovation Upgrade Program for Distinctive Good and 
Services from 17 Northern Provinces, Comprehensive 
Program for the Internationalization of Organic 
Hom Mali Rice and GI Hom Mali rice, and Promotional 
and Market Expansion Program for Northeastern 
Region’s hand woven fabrics. These programs 
generated regional trade value of more than  
400 million Baht.  From these accomplishments,  
Ministry of Commerce has more plans to implement 
the programs in other areas to continuously stimulate 
and strengthen grassroots economy.

  Throughout the past years, Ministry of 
Commerce has been determined to serve the 
country as part of its main mechanism to oversee 
and develop local economy, reduce inequality,  
and create good living for Thai people; all these  
efforts are essential to bringing happiness to  
Thai society and making the country’s overall  
economy strong and advance forward with 
stability and sustainability.
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พัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบการ

สร�างสังคมผู�ประกอบการ : 
ยกระดับ SMEs /Startup ไทยสู�สากล

“เพิ่มศักยภาพ
ผู�ประกอบการทุกระดับ
สร�างนักการค�ายุคใหม�

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ”

สร�างโอกาส
เข�าถึงตลาด

สร�างเครือข�าย
ทางการค�า

สร�างโอกาส
เข�าถึงข�อมูล

สร�างโอกาส
เข�าถึงบริการ
ทางการเงิน
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“เพิ่มศกัยภาพผู้ประกอบการทกุระดบั สร้างนกัการค้ายคุใหม่เพื่อพฒันาเศรษฐกจิประเทศ”
“Raise Potentiality of Business Operators of All Levels, Build Traders of the New Era

to Develop the Country’s Economy”

  โลกธุรกิจยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการท�าธุรกิจ

เพิ่มยิง่ขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวรองรับ 

การเปลี ่ยนแปลงให ้สามารถตอบสนองไลฟ ์สไตล ์ 

ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยน�านวัตกรรม เทคโนโลยี  

และความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งเปรียบเสมือนอาวุธส�าคัญ 

มาใช้ในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

ให้กับสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นเหนือคู ่แข่ง 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) และ Startup ซึ่งจะเป็นคล่ืนลกูใหม่

ของโลกการค้าในอนาคต 

  The modern world of businesses is fast-

changing, and technology has more crucial roles in 

businesses. Business operators; therefore, have to 

readjust themselves to keep up with changes and 

to respond precisely to the consumers’ lifestyles by 

using innovation, technology and creativity as 

essential tools to differentiate their products and 

services and make them stand above those offered 

by competitors. This is especially true for SMEs and 

Startups which will be the new wave of trade’s world 

in the future.

Create Entrepreneur Society : Upgrade Thai SMEs/Startup to International Market

สร้างสังคมผู้ประกอบการ ยกระดับ SMEs / Startup ไทยสู่สากล
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   รัฐบาลมีนโยบายส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ SMEs และ Startup ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างรายได้ การจ้างงาน และ
การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยก�าหนดเป้าหมาย 
เพิ่มสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของธุรกิจ SMEs  
ต ่ อม ูลค ่ า ผล ิตภัณฑ ์ ม วลรวมประ เทศของ ไทย 
(Gross Domestic Product : GDP) ให้เป็นร้อยละ 60 
ภายในปี 2580 เพิ่มจากปี 2560 ทีม่ีสัดส่วนต่อ GDP 
อยู ่ที่ร้อยละ 42 พร้อมทัง้ยังก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ในทุกระดับต้ังแต่เกษตรกร วสิาหกจิชุมชน 
ผ ู้ประกอบการขนาดเล ็ก กลางและใหญ่ ให ้ เป ็น 
ผู้ประกอบการท่ีมีทักษะและแนวคดิในการเป็น “นกัการค้า 
ยุคใหม่” ทีเ่ข้มแข็งสามารถน�าพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่
การเป ็นชาติการค ้า (Trading Nat ion) และม ี
ผู้ประกอบการที ่ “ผลติเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซือ้เป็น  
ขายเป็น” มีบริการเป็นเลิศทีส่ามารถขยายการค้าและ 
การลงทุนไปต่างประเทศ ควบคู่กับการท�าธุรกิจได้อย่าง 
มีธรรมาภิบาล  

  กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นส่วนหนึง่ในกลไกส�าคัญ 
ที่น� านโยบายของรัฐบาลมาขับเคล ือ่นการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เกิดขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยเข้าไปเพิ่มศักยภาพในการประกอบธรุกจิ 
และการค้า ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธรุกจิบรกิาร  
เริ ่มตั้งแต่การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดให้มุ ่งเน้น 
การ “ท�าน้อยได้ผลมาก” (Less is more) ใช้กลไกตลาด 
เป็นตัวน�า (Demand Driven) รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่า 
ให้กบัตวัสินค้าและบริการ (Value Creation) ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการตลาด อีกทัง้ให้ความส�าคัญกับธุรกิจ 
บริการและการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย 
เข้ามาขับเคลือ่นเศรษฐกิจ โดยมีการด�าเนินงานทีส่�าคัญ 
ดังนี้

 The government attaches importance to the 

policy to promote and develop SMEs and Startups 

to be a key driver for the country’s development in 

income creation, employment, and poverty problem 

solving dimensions. It sets the goal of raising the 

contribution of Gross Domestic Product (GDP) of SMEs 

in the country’s GDP to 60% in 2037 from 42% in 

2017.  It also specifies the guidelines for the 

development of business operators at all levels, 

ranging from farmers, local community enterprises, 

and small, medium and large enterprises to be 

businesspeople with skills and mindset of “Traders 

of the New Era” who are strong and capable of 

turning Thailand into a Trading Nation. It also aims 

to have business operators who are “Good at 

producing and Selling” or “can buy, can sell” to offer 

excellent services and expand trade and investment 

into overseas markets while maintaining good 

governance in their businesses.

 Ministry of Commerce has been part of the 

major mechanisms that bring the government’s 

policy into a concrete development of SMEs and 

Startups. It undertakes to enhance the people’s 

potentiality to do businesses and trade in agricultural, 

industrial and services sectors, starting from making 

paradigms shift and encouraging people to have 

“Less is More” mindset, adopt demand-driven 

approaches and focus on value creation by taking 

into consideration market demand. It also focuses 

on services businesses and utilizing innovation, 

technology and research in driving the economy 

forward.  Notable works are highlighted below.
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การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

  มุ่งเน้นสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการทัง้ด้าน 

การให้ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการประกอบธุรกิจ 

ผ่านหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการเสริมทักษะทางการตลาด

ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมและงานแสดงสินค้า โดยมสีถาบนั

พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy  

Academy : NEA) เป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักสูตร 

การพัฒนาและฝ ึกอบรมผ ู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็น Smart SMEs 

ภายใต้แนวคิด “แชร์ความรู้สู่ตลาดโลก” (Grow Local 

to Global) สอดคล้องตามนโยบาย Local to Global 

ของภาครัฐ โดยเน้นการด�าเนินงานใน 5 ด้าน (3 สร้าง 

2 พัฒนา) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจ 

การสร้างทักษะความรูพ้ื้นฐานด้านการส่งออก การพฒันา

สินค้าไทยให้ส่งออกไปยังตลาดใหม่ทีม่ีศักยภาพทัว่โลก 

การพัฒนาท ักษะในการด�า เน ินธุ รกิจอ ีคอมเมิร ์ซ 

(e-Commerce) รองรับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ และ 

การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ซึ่งที่ผ่านมา 

กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการการท�างานร่วมกบัพนัธมติร 

กว่า 30 หน่วยงาน อาทิ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ มหาวทิยาลยั 

มหิดล สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง 

และองค์การสภาพฒันาการค้าฮ่องกง เป็นต้น  ซึ่งนับตั้งแต่ 

เปิดตัวในปี 2560 ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความ

สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และ 

ออฟไลน์ อาท ิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และการอบรม/สัมมนา 

กว่า 184,000 รายทั่วประเทศ นอกจากนี ้ กระทรวง 

พาณิชย์ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมยกระดับธุรกิจบริการ 

ให้มีมาตรฐานสากล อาทิ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง 

และโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการสุขภาพ (ดูแลผู้สูงอายุ) 

ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจทีเ่ชื่อมโยงกับการท่องเทีย่ว  

และธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส ์

ได้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแล้วกว่า 

3,000 ราย  

Enhance Business Operators’ Capability

 The ministry focuses on building and 

developing entrepreneurs by providing them with  

knowledge and skills necessary in doing business  

through various training courses and enhancing their  

marketing skills through participation in various  

activities and trade fairs. The New Economy Academy 

(NEA) is the center for development and training 

courses aiming to transform SMEs into Smart SMEs 

under the “Share Knowledge to World Market” 

(Grow Local to Global) in accordance with the  

government’s Local to Global policy. It emphasizes  

the implementation of 5 areas (3 Creations, 

2 Development), namely, creating inspiration for 

starting businesses, creating basic knowledge for 

exports, developing Thai products for exporting to 

new, potential markets across the world, developing 

skills required in e-Commerce to prepare for trade 

and economy in the new era, and creating network 

of entrepreneurs in CLMVT (Cambodia, Laos, 

Myanmar, Viet Nam and Thailand). In the past years, 

Ministry of Commerce has collaborated with more 

than 30 partner agencies, such as Bangkok University, 

Mahidol University, Asia and Middle East Exporter 

Trade Association, and Hong Kong Trade Development 

Council. Since its inauguration in 2017, more than 

184,000 business operators from all over the 

countries have shown the interests in and joined the 

activities via both online and offline channels, 

including website, Facebook, and training/seminars. 

In addition, Ministry of Commerce focuses on 

upgrading services businesses, such as retail/

wholesale business, transportation and logistics 

business, healthcare services (elderly care), wealth 
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การสร้างเครือข่ายทางการค้า

  โดยผลั กดันการ เชื ่อม โยง เครื อข ่ ายธุ รกิ จ

ผูป้ระกอบการในระดับจังหวัดผ่าน “ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ” 

(MOC Biz Club) ซึ ่งถือเป็นศูนย์กลาง การพบปะ

แลกเปล่ียนเรยีนรูถ่้ายทอดประสบการณ์ระหว่างนกัธรุกจิ

ในพ้ืนท่ีระดับจงัหวดั อันน�ามาซึง่การแก้ปัญหาและพฒันา

ธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดพันธมิตร

ทางการค้าท่ีเกื้อกลูกนั ปัจจบัุนมีสมาชกิกว่า 12,500 ราย 

ครอบคลุมท้ัง 77 จังหวดั สามารถสร้างมูลค่าการค้าร่วมกนั

ได้มากกว่า 350 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์

ยังได้สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ 

CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ผ่านโครงการสร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการรุน่ใหม่ของไทย

กับประเทศเพือ่นบ้าน (YEN-D) ซึง่เริม่ตั้งแต่ปี 2558

โดยใช้แนวคิด “ความสัมพนัธ์แบบเพือ่นมาก่อน แล้วธรุกจิ

จะตามมาเอง” ปัจจุบันได้ต่อยอดขยายความร่วมมือ

กับประเทศมาเลเซียและอินโดนเีซีย ท�าให้เกิดการสร้าง

เครอืข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่กว่า 1,400 ราย เกดิมลูคา่

ทางเศรษฐกิจมากกว่า 4,100 ล้านบาท 

การสนบัสนนุการค้าออนไลน ์(e-Commerce)

  กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมการค้าออนไลน์

ซึ ่งเป็นช่องทางตลาดทีก่�าลังได้รับความนิยมและสร้าง

เม็ดเงินจ�านวนมหาศาล โดยในปี 2554 ได้ด�าเนนิโครงการ

ตลาดกลางพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ (Thailand B2B 

e-Marketplace) ผ่านเว็บไซต์กลาง Thaitrade.com 

เพื ่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ซื ้อจากทัว่โลกสามารถ

ซ้ือขายกบัผูส่้งออกไทยได้ง่าย และเป็นศนูย์รวมของข้อมูล

ทางการค้าของไทยบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันมีร้านค้า

ออนไลน์ทีไ่ด้รับการคัดสรรผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน

การส่งออกมากกว่า 23,000 ร้านค้า มีสินค้า 52 หมวด

สินค้า รวมกว่า 263,000 รายการ มีผู้ซื ้อจากทัว่โลก

management, tourism-related businesses and 

franchise business, to be on par with international 

standards. Notably, more than 3,000 entrepreneurs 

from franchise business have already been developed 

and successfully passed the business quality 

standard criteria.

Create Network for Trade

 By building networks of business operators at 

provincial level through “MOC Biz Club,” which is

a central hub for business people in all provinces to 

meet and exchange knowledge and experiences. This 

helps businesses in local areas to solve problems, 

develop further and create business network that 

leads to complementary trade partnership. To date, 

the club has more than 12,500 members, covers all 

77 provinces and creates trade value of over 350 

million Baht. In addition, Ministry of Commerce has 

extended the network to include business operators 

in CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Viet Nam) 

through Young Entrepreneur Network Development 

Program (YEN-D), which was initiated in 2015 under 

“friendship comes first, then business will follow” 

concept. Currently, the program has been extended 

to cover cooperation with Malaysia and Indonesia, 

created a network of over 1,400 new entrepreneurs 

and generated trade worth over 4,100 million Baht.

Promote e-Commerce

 Ministry of Commerce promotes online trade 

which is a popular market channel that generate 

tremendous amount of cashflow. In 2011, it began 

to implement Thailand B2B e-Marketplace program 

through the central website, Thaitrade.com, that 
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เข้ามาชมสินค้าแล้วกว่า 8 ล้านราย มีมลูค่าการซื้อขาย 

เกิดขึ้นจริงกว่า 6,500 ล้านบาท และยังมีการพัฒนา 

ระบบ Thaitrade.com ก้าวไปสู่การขายปลีก (B2C) 

เพิ่มขึ้น ภายใต้ชื่อ “Thaitrade.com Small Order OK 

(SOOK)” ซึ่งช่วยท�าให้การค้าออนไลน์กับต่างประเทศ 

เป็นเรื ่องทีง่ ่ายส�าหรับผู้ประกอบการทัง้รายเล็กและ 

รายใหญ่ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างมั่นคง

  นอกจากน ี ้ กระทรวงพาณิชย ์ย ังได ้ผลักดัน 

การท �า เว็บไซต ์ตลาดกลางทรัพย ์สินทางป ัญญา  

www.thaiipmart.com เพือ่อ �านวยความสะดวก 

ให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักประดิษฐ์อิสระ หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนทีเ่ป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

ทีต่้องการค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจมาร่วมลงทุนได้ง่ายขึ้น  

ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 290,000 ราย ทัง้นี ้  

เพือ่เป็นการส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ 

รายใหม่ หรือรายย่อยมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ขึ ้น  

กระทรวงฯ ด�าเนินการให้บริการจดทะเบียนรับรอง 

การมีตัวตนของผู้ประกอบการ (DBD Registered) และ

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ 

(DBD Verified) ช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้า  

ซึ ่งปัจจุบนัมีผู้ได้รับเครื ่องหมาย DBD Registered 

มากกว่า 45,700 ราย จ�านวนกว่า 49,800 เว็บไซต์ และ

เคร่ืองหมาย DBD Verified 346 ราย จ�านวน 360 เวบ็ไซต์ 

helped to facilitate trade and allowed buyers from 

all over the world to easily buy products from Thai 

exporters.  The website also served as an online hub 

for Thailand’s trade data. To date, the website had 

more than 23,000 online stores, all which have been 

selected and passed export quality standard criteria, 

featured 52 product categories covering more than 

263,000 products, received more than 8 million 

visitors and generated trade worth over 6,500 million 

Baht. Thaitrade.com has also been improved further 

to cover retail trade (B2C) under the name 

“Thaitrade.com Small Order OK (SOOK)” It made 

online trade with overseas market easy for both small 

and large business operators and helped to generate 

stable incomes for these businesses.

 In addition, Ministry of Commerce has pushed 

forward the launch of a central website for 

intellectual property, www.thaiipmart.com, to 

facilitate business operators, researchers, independent 

inventors, government agencies and private 

enterprises owning intellectual property rights in their 

search for business partners and investors. To date, 

the website has been visited by over 290,000 visitors. 

Moreover, to increase credibility of new online or 

small business operators, Ministry of Commerce has 

launched the registration service to verify their 

identities (DBD Registered) and the mark that certifies 

their business credibility (DBD Verified); these services 

helped also to build confidence among buyers. 

To date, over 45,700 businesses from over 49,800 

websites received DBD Registered marks while 346 

businesses from 360 websites received DBD Verified 

marks.
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การสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลทางการค้า

  กระทรวงพาณชิย์ได้พัฒนาคลังข้อมลูขนาดใหญ่

ทางการค้า (Big Data) อาทิ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 

รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย รายงาน

สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ ยุทธศาสตร์ 

การค้ารายสาขา ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 

ข้อมูลผลการศึกษา งานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจการค้าและฐานข้อมูลการค้า อาทิ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศไทยรองรับ AEC ยุทธศาสตร์การใช้

ตลาดน�าการผลิต 4 สินค้า (ข้าว มันส�าปะหลงั ปาล์มน�้ามนั 

และข้าวโพด) ฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการ ได้แก่ 

ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม 

ส ุขภาพ และฐานข ้อม ูลเชิงล ึกของผ ู้ประกอบการ  

ภาคการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) 

รวมทั้งจัดท�าข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนา 

ระบบเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด  

(Open Data) เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และ 

หน่วยงานภาครฐั สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด 

วางแผนการผลิต การส่งออก และการลงทุน

  ตลอดจนมีศนูย์บรกิารข้อมูลและให้ค�าปรกึษาด้าน

การค้าและการประกอบธุรกิจ อาทิ ศูนย์ให้ค�าปรึกษา 

ผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

(IP-IDE Center) ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ารับบริการกว่า 

2,000 ราย ศนูย์ให้ค�าปรกึษาทางธรุกจิ และการให้บรกิาร

คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse) เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลนติิบคุคลและงบการเงินทีผ่่านการประมวลและ

วิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรบัให้ผูป้ระกอบการ 

น�าไปใช้วางแผนธุรกิจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังได้พัฒนา 

ต ่อยอดคล ังข ้ อม ูลธุ รกิ จ  ส ่ งผลให ้ ได ้ รั บรางวั ล 

ด ้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (WSIS Project 

Prizes 2019) จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติและ

องค์การสหประชาชาติ

Create Opportunity for Access to Trade 
Data

 Ministry of Commerce has developed trade 

Big Data such as economic and trade indexes, 

Thailand’s international trade reports, goods and 

services prices reports, sectoral trade strategies for 

agricultural, industrial and services sectors, results of 

studies, research works on trade and economic 

development and trade data such as Thailand’s 

development strategy to prepare for AEC and 

Demand-driven strategies for 4 products (rice, 

tapioca, oil palm and maize), trade in services 

database and statistics for digital business, healthcare 

and wellness services business, and database 

featuring in-depth information of business operators 

and New S-Curve industries. The data have been 

aligned to relevant international standards, and Open 

Data system for data exchange and linkage among 

various agencies has been developed to allow 

business operators, farmers and government agencies 

to use the data to plan for production, export and 

investment.

 Moreover, there are also information and 

business and trade consulting centers. These include, 

among other things, innovation and intellectual 

property consulting service center for businesses 

(IP-IDE Center) which has already welcomed over 

2,000 entrepreneurs, business consulting service 

center and business database service (DBD Data 

Warehouse) which publicize information on judicial 

persons and financial statement information that has 

been consolidated and analyzed for use in business 
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การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

  กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสรมิและพฒันาผู้ประกอบการ 

ท้ังธรุกจิ SMEs และ Startup ให้เข้าถงึแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ 

ได้เพิ่มขึ้น โดยมีการออกกฎกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 

ให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก�าหนดให้ 

“ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินทีใ่ช้เป็นหลักประกันได้” ส่งผล 

ให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ 

ไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน 

ได้รับจดทะเบียนไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันแล้วมากกว่า  

61,000 ต้น อาทิ ต้นสัก ยางพารา ยูคาลิปตัส เป็นต้น   

โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่น�ามาเป็นหลักประกันประมาณ 

130 ล้านบาท  

  ผลการด�าเนนิงานของกระทรวงพาณชิย์	ได้ท�าให้
เกดิการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา	
SMEs	และ	Startup	โดยช่วยปลุกกระแสความตื่นตัว
ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 ในการน�านวตักรรม	 และ 
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประกอบธุรกิจของตนเอง	 
รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจ	 SMEs	 ที่มีอยู่เดิมให้สามารถ 
น�าข้อมูล	 ความรู้	 เข้ามาปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจ 
เพือ่ให้แข่งขนัได้	 ซึง่จะเป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันา 
ให้เศรษฐกิจของชาตเิตบิโตได้อย่างเข้มแข็งและ 
ยั่งยืนสืบไป

  Ministry of Commerce’s works have 
brought about enabling environment for SMEs/
Startups development by invigorating the 
enthusiastic spirit of new entrepreneurs to 
embrace innovation and creativity in their 
businesses.  It also provides necessary supports 
to allow existing SMEs to use data and knowledge 
to improve and build upon their existing 
businesses to remain competitive. These 
businesses will continue to be a key driver to 
advance the country’s economy toward strong 
and sustainable growth.

planning by entrepreneurs. The data warehouse has 

been continuously improved and, as a result, it won 

the World Summit on the Information Society (WSIS) 

Project Prizes 2019 from the International 

Telecommunication Union and the United Nations.

Create Opportunity for Access to 
Funding Sources

 Ministry of Commerce promote and develop 

SMEs/Startups by giving them opportunities for 

access to additional funding sources. As a result of 

the issuance of Ministry of Commerce’s Regulations 

Prescribing Other Properties as Business Security B.E. 

2561 (2018) which stipulates that “perennial plants 

are property that can be used as business security,” 

growing trees, especially perennial plants, for use as 

business security has been an emerging trend. 

To date, more than 61,000 trees, such as teak trees, 

rubber trees, and eucalyptus trees, have been 

registered as business security and are worth 

approximately 130 million Baht in total.
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“เพิ่มขีดความสามารถ
การแข�งขันทางการค�าของไทย

ให�ทัดเทียมระดับสากล”

ขับเคลื่อนการค�าระหว�างประเทศ : 
สร�างความมั่งคั่งให�เศรษฐกิจไทย

ผลักดัน
การส�งออก
ผลักดัน
การส�งออก

เจรจาสร�างความร�วมมือ
ด�านเศรษฐกิจ

เจรจาสร�างความร�วมมือ
ด�านเศรษฐกิจ

สร�างความเป�นธรรม
และรักษาผลประโยชน�

ทางการค�าของประเทศ 

สร�างความเป�นธรรม
และรักษาผลประโยชน�

ทางการค�าของประเทศ 
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การแข�งขันทางการค�าของไทย

ให�ทัดเทียมระดับสากล”

ขับเคลื่อนการค�าระหว�างประเทศ : 
สร�างความมั่งคั่งให�เศรษฐกิจไทย

ผลักดัน
การส�งออก
ผลักดัน
การส�งออก

เจรจาสร�างความร�วมมือ
ด�านเศรษฐกิจ

เจรจาสร�างความร�วมมือ
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สร�างความเป�นธรรม
และรักษาผลประโยชน�

ทางการค�าของประเทศ 

สร�างความเป�นธรรม
และรักษาผลประโยชน�

ทางการค�าของประเทศ 



“เพิ่มขดีความสามารถการแข่งขนัทางการค้าของไทยให้ทดัเทยีมระดบัสากล” 
“Raise Thailand’s Commercial Competitiveness to be on Par with International Level”

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ทีผ่่านมา ได้พึ ่งพาการเติบโตจากภาคการส่งออกเป็น 
แรงขับเคลือ่นหลัก โดยข้อมูลในปี 2561 การส่งออก 
ของไทยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.28 ของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตามจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีเ่ริ ่มชะลอตัว และผลพวงจากสงคราม 
ทางการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
ทีย่ ังคงคุกรุ ่นอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงมีปัจจัยเสีย่งจาก 
ความเปราะบางในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในหลาย
ภูมิภาค และการก้าวล�้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ 
การท�าธุรกิจดั ้งเดิมในหลายสาขาอุตสาหกรรม ท�าให ้
นานาประเทศรวมถงึไทยต้องมีการปรบักลยุทธ์ทางการค้า 

เพื่อรองรับความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

  Thailand’s economic growth in recent years 
depended mainly on export sector. In 2018, 
Thailand’s exports accounted for 77.28% of its Gross 
Domestic Product (GDP). However, as a result 
of decelerating global economy, ongoing trade 
friction between the US and China (Trade War), risks 
arising from sensitivities in international relations 
among countries in various regions, and technological 
advancement and disruption, many countries, 
including Thailand, had to readjust their trade 
strategies to brace for these uncertainties.

Propel International Trade : Create Wealth for Thai Economy
ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศสร้างความมัง่คัง่ให้เศรษฐกิจไทย
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  กระทรวงพาณิชย ์  ม ีบทบาทเป ็นแกนหลัก 
ในการดูแล และส่งเสรมิทางการค้า และสร้างความร่วมมือ
ทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจทัง้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อลด 
ผลกระทบจากความเส ีย่งในปัจจัยต ่างๆ ทีเ่กิดขึ ้น 
ควบคู่ไปกับการขยายความร่วมมือทางการค้าเพื่อสร้าง 
แต้มต่อทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก 

โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  บทบาทการเจรจาสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดย
ผลักดนัให้มีการจดัท�าความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade  
Area : FTA) ซึ่งมีความส�าคัญต่อการอ�านวยความสะดวก  
และช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศในโลกการค้า 
ยุคใหม่ ให้ประสบความส�าเร็จทัง้ในระดับทวิภาคีและ 
ระดับภูมิภาคและมีผลบังคับใช้ได้แล้ว 18 ประเทศ 
ภายใต้ความตกลง 13 ฉบับ ประกอบด้วย FTA ในฐานะ 
สมาชกิของกลุ่มอาเซยีน 7 ฉบับ และ FTA ในระดบัทวภิาคี 
6 ฉบับ อีกท้ังยังได้ด�าเนินการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
เพิ่มอีกหลายเวที เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน 
กับประเทศใหม ่ๆ รวมถึงยกระดับความสัมพันธ  ์
ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่เป็นตลาดรองทีม่ีศักยภาพ 
เช่น ตุรกี ปากีสถาน ศรีลังกา ให้เติบโตยิ่งขึ้น

  ทัง้นี ้ กระทรวงพาณิชย์ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคอกี 2 เวทีใหญ่ คือ  
การเร่งจัดท�าความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) ประกอบด้วยชาติอาเซียน 10 
ประเทศ ร่วมกับจีน ญีปุ่ ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ ่งจะเร่งให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ภายในปี 2562 รวมทัง้ได ้พิจารณาในการเข้าร ่วม 
“ความตกลงทีค่รอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Comprehensive and  
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership  
: CPTPP) ซึ่งป ัจจุบ ันได้เตรียมการน�าเสนอข้อมูล 

  Ministry of Commerce plays major roles as a 
core agency to oversee, promote and foster 
international trade cooperation to integrate the 
economic cooperation at the bilateral, regional and 
global levels as guided by the 20-year National 
Strategy to minimize impacts from risks brought 
about by uncertainties while endeavoring to expand 
trade cooperation to create Thailand’s competitive 
edge in the global arena.  Major works are highlighted 
below.

  Played Roles in International Economic, 
Trade and Investment Cooperation 
Negotiations by propelling Free Trade Area (FTA) 

negotiations, which were crucial in facilitating and 

stimulating international trade in the new trade era, 

toward successful conclusion both at the bilateral 

and regional levels. To date, 13 FTA agreements, 

covering 18 countries have been brought into effect. 

These FTAs include 7 agreements done as part of 

ASEAN and 6 bilateral agreements.  Addition FTA 

agreement negotiations have been initiated to 

expand trade and investment opportunities into new 

countries as well as to elevate economic relations 

with potential emerging markets, such as Turkey, 

Pakistan and Sri Lanka, to higher plane.
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ต่อระดับนโยบายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมความตกลงฯ ต่อไป 

  นอกจากนี้ ในโอกาสทีป่ระเทศไทยได้รับเกียรติ 
ให้เป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 ยังได้มีการเสนอ 
ประเดน็ด้านเศรษฐกจิท่ีไทยผลักดันเพื่อให้ชาติในอาเซยีน
ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลส�าเร็จ (Priority Economic 
Deliverables) ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 
ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” 
จ�านวน 13 ประเด็น 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ของอาเซียนเพื่อรองรับอนาคต (Future-Orientation) 
การส่งเสริมความเชื ่อมโยงในภูมิภาค (Enhanced 
Connectivity) และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) 
ซ่ึงปัจจบัุนอยู่ระหว่างด�าเนินการตาม Priority Economic 
Deliverables ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้บรรลุ 

ตามเป้าหมาย 

  บทบาทการสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ  
โดยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื ่อง 
ม ีการสร ้างความร ่วมม ือกับพันธม ิตรทางการค ้า 
(Strategic Partnership) ในหลากหลายตลาด ทั้งตลาด
ศักยภาพ ผ่านการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงหาโอกาส 
การลงทุนและด�าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเป้าหมาย  
เช่น ลาตนิอเมรกิา ยุโรปตะวนัออก ฯลฯ การจดังานแสดง
สินค้าไทย (Top Thai Brand / Thailand Week) และ
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อเร่งรัดขยายตลาด
เชิงรุกทั้งตลาดแบบดั้งเดิม และตลาดดิจิทัล ด้วยการบุก
เจาะตลาดรายภูมิภาค รายประเทศ และการเจาะตลาด 
เชิงลึกรายพื้นที ่ อาทิ ตลาดจีนรายมณฑล ตลาดอินเดีย 
เมืองรอง 8 รัฐ 8 เมือง เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ได้ผลักดันผู้ประกอบการไทยออกไป
ลงทุนต่างประเทศในตลาดใหม่ อาทิ ตลาดอเมริกา  
ด�าเนินการผ่านการสร้างเครอืข่าย Fast Track ท่ีเน้นขยาย

ตลาดเป ็นรายอ ุตสาหกรรม ตลาดลาตินอเมริกา 

ผ่านการสร้างโอกาสทางการลงทุน ตลาดแอฟริกาผ่าน

  Ministry of Commerce is now in the process 

of 2 regional FTA negotiations. Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP), which comprises 10 

ASEAN Member States, China, Japan, South Korea, 

Australia, New Zealand and India, has been targeted 

for conclusion in 2019. The accession to the 

Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-

Pacific Partnership (CPTPP) is being considered, and 

necessary data regarding the accession is being 

prepared to be submitted to the policy level for 

further deliberation.

  In addition, on the occasion of Thailand’s 
assumption of ASEAN Chairmanship in 2019, it has 
proposed Priority Economic Deliverables, comprising 
13 deliverables and 3 strategic drivers, namely, 
Future-Orientation, Enhanced Connectivity and 
Sustainable in All Dimensions, under the theme 
“Advancing Partnership for Sustainability.” Currently, 
the Priority Economic Deliverables are being 
implemented and making progress toward their goals. 

  Played Roles in International Trade 
Promotion by propelling export expansion. 
Strategic Partnership cooperation has been pursued 
in various potential markets by encouraging Thai 
businesses to explore business and investment 
opportunities in target markets such as Latin America, 
Eastern Europe, etc., and organizing trade exhibitions 
for Thai products (Top Thai Brand / Thailand Week 
and participating in trade fairs to proactively improve 
market penetration in traditional markets and digital 
market in specially focused regions, countries and 
areas such as provinces of China, 8 Cities in 8 States 
of India. 

  Moreover, Ministry of Commerce has 
encouraged Thai business operators to make 
investment in new markets. For example, investment 
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กิจกรรมพิเศษ (Special Task Force) ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญกับอาเซียนและกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม) ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
ท ีย่ ้ายฐานการผล ิตมาย ังอาเซียน และได ้ส ่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทัว่ไป (Generalized System Preference : 
GSP) ในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 
ส�าหรับตลาดเอเชียตะวันออก ส่งเสริมการค้ารูปแบบ 
Local to Local ตลาดยุโรปและตลาดตะวันออกกลาง 
ส่งเสริม SMEs Local to Global และเปิดตลาดใหม่ 
ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น รัสเซีย และแคนาดา 
เป็นต้น

  กลยุทธ์หน่ึงท่ีส�าคัญในการขยายตลาดต่างประเทศ  
ได้แก่ การสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ โดยได้กระชับ 
ความส ัมพันธ ์และสร ้างความเชื ่อม ัน่ระหว ่างคู ่ค ้า 
เพือ่แสวงหาโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทนุ อาทิ 
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความร่วมมือ 
ด ้านการค ้ากับรัฐบาลท ้องถิ ่นของญ ีปุ่ ่น (จังหวัด 
วากายามะ) การจัดงาน CLMVT Forum เพื่อสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนระดบัสงู 
รวมถงึความร่วมมือกบัภาคธรุกจิและนักวชิาการมาตัง้แต่
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

  กระทรวงพาณิชย์ยังได้เน้นการส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
รายคลัสเตอร์ โดยส่งเสริมการท�าตลาด ทัง้ในและ 
ต่างประเทศผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การจัดงาน 
และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดคณะผู้แทนการค้า
เยือนตลาดเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทย 
อย่างต่อเนื่องใน 5 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ 

in America is promoted through Fast Track network 
which focuses on industry-based market expansion, 
investment in Latin America is promoted through 
investment opportunity building, and investment in 
Africa is promoted through Special Task Force. 
Creating networks among businesses relocating to 
ASEAN and CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and 
Viet Nam) to take advantage of the Generalized 
System of Preference (GSP) for exports to the US and 
EU has also been emphasized.  For East Asia markets, 
local-to-local trade has been promoted. In Europe 
and Middle East, SMEs Local-to-Glocal program has 
been promoted. Continuous effort has been made 
in improving market access to growing markets such 
as Russia and Canada.

  One important strategy that is essential in 
expanding into overseas market is building strategic 
partnership. This has been accomplished by fostering 
close relations and building confidence among trade 
partners to explore new opportunities for trade and 
investment. The examples of the efforts include the 
signing of the Memorandum of Understanding (MOU) 
on trade cooperation with Japan’s local government 
(Wagayama Prefecture) and the hosting of CLMVT 
Forum, since 2016 until present, to create network 
for cooperation between high level representative 
from government and private sector and promote 
cooperation between business and academic sectors.

  Ministry of Commerce has also adopted 
Cluster-Based Industrial Promotion, by implementing 
various marketing promotional activities, such as 
hosting and participating in trade fairs and exhibitions, 
arranging outbound trade missions and enhancing 
Thai products’ good images, inside the country and 
abroad for the following 5 target product categories.
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  1) สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร โดย 

จดัคณะผู้แทนการค้าสินค้า/ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัเครื่องหมาย 

Thai SELECT เยือนสหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมน ี

ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ “ครวัไทย

สู่ครวัโลก”  พฒันาธรุกจิบรกิารอาหารสู่ช่องทางออนไลน์

ด้วยการจัดท�าแอพพลิเคชัน่ Thai SELECT เพื่ออ�านวย 

ความสะดวก และกระตุ้นความต้องการบรโิภคอาหารไทย  

อีกท้ังยังมีการจดังานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World 

of Food Asia, งาน SIAL, งาน Foodex Japan, 

งาน Seafex และส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า 

และคู่ค้าต่างประเทศ  

  2) สินค้าฮาลาล ได้เน้นประชาสัมพันธ์ผ ่าน 

สื่อต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสนับสนุนข้อมูล

การตลาดอ ุตสาหกรรมฮาลาลไทย รวมถึงพัฒนา 

ผ ู้ ป ระกอบการ ให ้ ส ามารถผลิ ตส ินค ้ าท ีต่ ร งกั บ 

ความต้องการ และวัฒนธรรมของผู้บริโภคได้

  3) สินค้าอุตสาหกรรม ผลักดันการส่งออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศ อาทิ อาเซยีน แอฟริกา เอเชยีตะวนัออก  

ญีปุ่่น และเกาหลีใต้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน 

รวมถงึน�าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและ 

ต่างประเทศ อาทิ AAPEX, THE BIG 5 SHOW, 

AUTOMECHANIKA DUBAI, MEDICA งานแสดงสินค้า

เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น และงานแสดง

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  4) ส ินค ้ า ไลฟ ์สไตล ์และแฟชั ่น  ได ้พัฒนา 

ส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) สู่ตลาดสากล เช่น สินค้าส�าหรับผู้สูงอายุ สินค้า 

Hospitality เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สินค้าส�าหรับ 

สัตว์เลีย้ง รวมทัง้การผลักดันการส่งออกผ่านการจัดงาน

แสดงสินค้า STYLE จัดงานแสดงสนิค้าอญัมณีและ 

เครื ่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair)  

เพื่อผลักดันสินค้าอัญมณีให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การค้าอัญมณีและเครื่องประดบัของโลก (Jewelry Hub)

  1) Foods and Food Catering Business are 
promoted by leading trade missions comprising 
representatives from merchandises/products which 
have earned “Thai SELECT” mark to visit the US, 
China and Germany which are target markets for 
“Thai Kitchen to Kitchen of the World” PR program, 
putting food catering business on online business 
channel by developing Thai SELECT Application to 
facilitate and stimulate demands for Thai foods, and 
hosting various food fairs such as THAIFEX-World of 
Food Asia, SIAL, Foodex Japan, Seafex, and 
promotional events in collaboration with foreign 
supermarkets and trading partners. 

  2)  Halal  Products are promoted by 
implementing PR activities on various media, 
including digital media, online media, proving 
marketing information for Thailand’s Halal Industry, 
and developing business operators who manufacture 
products to meet with customers’ demands and 
culture

  3) Industrial Products are promoted by 
exposing them to foreign markets such as ASEAN, 
Africa, East Asia, Japan and South Korea through 
Ministry of Commerce’s trade fairs and participation 
in trade fairs and exhibition organized inside and 
outside of the countries, including, AAPEX, THE BIG 
5 SHOW, AUTOMECHANIKA DUBAI, MEDICA, trade 
exhibitions for air conditioners and freezers and trade 
exhibitions for electrical and electronic products.

  4) Lifestyle and Fashion Products are 
promoted in niche and international markets, such 
as products for the elderly, products for hospitality 
business such as hotels and restaurants and pet 
products. STYLE trade fairs to promote exports of 
the products has been hosted, and Bangkok Gems 
& Jewelry Fair was organized to make Thailand a 

global Jewelry hub.

รายงานประจำาปี 256278
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   5) ธุรกิจบริการศักยภาพ ได้พัฒนาส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจบริการไทย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บริการด้าน

สุขภาพ การศึกษา และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้มีศักยภาพได้

มาตรฐานสากลและสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ขยายสู่

ตลาดต่างประเทศได้ อาทิ อาเซียน เอเชียตะวันออก 

ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

  ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้ส่งเสริมการ

สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีของสินค้าไทยผ่านการมอบตรา

สญัลกัษณ์ให้แก่สนิค้าทีม่ศัีกยภาพ เพือ่สร้างความ 

เชื่อมั่นในสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค 

รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ 

ตราสัญลักษณ์ อาทิ สัญลักษณ์ “Think Thailand” 

สัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark (T Mark)” และ

สัญลักษณ์ “Design Excellence Award (DEmark)” 

รวมทั้งมีการมอบรางวัล “PM Export Award” ให้เป็น

เกียรติแก่ผู้ประกอบการทีพ่ัฒนาสินค้าและบริการให้มี

คุณภาพเป็นทีย่อมรับตามมาตรฐานระดับสากล และ

สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด

ทีร่ัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออกมาอย่างต่อเนื่องถึง 27 ปี  

รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์

ประเทศไทยด้านการค้า ผ่านสือ่ออนไลน์และออฟไลน ์

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื ่อง อาท ิ

ป้ายประชาสัมพันธ์ สือ่ป้ายดิจิทัล ทีม่ีศักยภาพบริเวณ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฯลฯ สือ่ออนไลน์ชื่อดัง เช่น  

CNN, Quartz และ Nikkei และสื่อออฟไลน์ท้องถิ่น เช่น 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย เพื่อให้สินค้าและ

บริการไทย “ติดตา ติดหู ติดตลาด” เป็นที่รู้จักของนานา

ประเทศ

  5) Potential Services Businesses 3 categories 

of Thai services businesses, namely, healthcare 

services, educational services and digital content 

services, have been promoted to make their 

potentiality and standard on par with those of 

international competitors so that the business 

operators in these sectors are capable of creating 

value addition by entering foreign markets such as 

ASEAN, East Asia, Middle East, Europe and the US.

  Meanwhile, Ministry of Commerce aims to 

promote good images of Thai products through 

awarding special marks to potential products to build 

confidence in high quality Thai products and services 

among consumers and to create pride among 

business operators who have earned the marks. 

These marks are, for example, “Think Thailand” 

mark, “Thailand Trust Mark (T Mark),” and “Design 

Excellence Award (Demark)”. PM Export Award 

is also given to business operators who have 

developed their products and services to meet with 

internationally accepted standards and those who 

can successfully compete in the international 

markets; the award is the most prestigious award for 

exporters given by the government for 27 consecutive 

years. PR activities aiming to promote Thailand’s 

good image from trade perspective have been 

continuously implemented. Various media have 

been utilized, including online and offline media 

inside and outside of the country such as billboards, 

digital billboards at Suvarnabhumi Airport, CNN, 

Quartz and Nikkei, and local offline media such as 

television, newspapers, magazines and billboards.  

This is to ensure that Thai products and services are 

“Eye-catching, Ear-Catching and Always in the 

Market” and known by many countries.
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  นอกจากการเจรจาและการส่งเสรมิทางการค้าแล้ว  

กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความส�าคัญต่อการบังคับใช ้

กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า เพื่อปกป้องดูแล

ความเป็นธรรมทางการค้าของประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์  

การแข่งขันทางการค้าปัจจุบันมีเพิ ่มมากขึ้น ส่งผลให ้

หลายประเทศมีการใช้มาตรการปกป้องและตอบโต้ 

ทางการค้าหรอืมาตรการเยียวยาทางการค้า เช่น มาตรการ 

ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - Dumping Measure : AD)   

มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Measure  

: CVD) และมาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้า 

ที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure : SG) เป็นจ�านวนมาก  

โดยในส่วนของไทยพบว่ามีประเทศคู ่ค้าใช้มาตรการ 

ทางการค้ากับไทยรวม 123 กรณี ได้แก่ มาตรการ AD 

รวม 91 กรณี จาก 16 ประเทศ มาตรการ SG รวม 

29 กรณ ี จาก 17 ประเทศ และมาตรการ CVD รวม 

3 กรณี จาก 2 ประเทศ  ขณะท่ีไทยได้ใช้มาตรการทางการ

ค้ากับประเทศคู่ค้ารวม 15 กรณี แบ่งเป็นมาตรการ AD 

14 กรณี จาก 20 ประเทศ และมาตรการ SG 1 กรณี

  In addition to trade negotiations and 

promotion, Ministry of Commerce attaches 

importance to enforcing trade rules and measures 

to protect and ensure fairness in the country’s trade. 

Since there is growing competition in trade, many 

countries also use more trade remedies, including 

Anti - Dumping (AD), Countervailing (CVD) and 

Safeguard (SG) measures. Thailand has been targeted 

of trading partners’ 123 trade remedies, i.e. 91 AD 

by 16 countries, 29 SG by 17 countries and 3 CVD by 

2 countries.  On the other hand, Thailand launched 

15 trade remedy cases against its trading partners, 

comprising 14 AD for 20 countries and 1 SG.

	 	 การด�าเนินงานของกระทรวงพาณชิย์ในการดูแล	

ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่าง

ประเทศในหลากหลายมิติได้ช่วยสร้างรายได้เข้าสู ่

ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล	 รวมทั้งช่วยปกป้องและ

รักษาผลประโยชน์ทางการค้าให้ผู ้ประกอบการไทย		 

ส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยสามารถปรับตัวได้อย่าง

เท่าทัน	ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น

  Ministry of Commerce’s task in overseeing, 

promoting and fostering international trade 

cooperation in various dimensions has brought 

tremendous income to the country and helped 

to protect and maintain Thai businesses’ interests. 

As a result, Thailand’s export sector is able to 

readjust itself well amidst emerging risk factors.

รายงานประจำาปี 256280
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เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานด�วยนวัตกรรม

และดิจิทัล

บริหารทรัพยากรบุคคล
อย�างมืออาชีพ

ก�าวสู�องค�กรสมรรถนะสูง : 
ด�วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ
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  ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจทีเ่กิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานให้ก้าวทันโลกยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีความเหมาะสม คล่องตวั 
และเน้นเพิ ่มประสิทธิผลในการท�างานเพื่อดูแลพี่น้อง
ประชาชนท่ีมีหลากหลายกลุ่ม ท้ังเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และประชาชนทัว่ไปในฐานะผู้บริโภคสินค้าและบริการ 
ตามค�าขวัญกระทรวงพาณิชย์ทีว่ ่า “ฉับไว โปร่งใส 
มองไกล ใกล้ชดิประชาชน” และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

  Amidst fast-changing global trends and economic 

and social contexts, Ministry of Commerce has 

developed and enhanced the efficiency of its operations 

to keep pace with the new era. It has restructured to 

ensure that its organizational structure remains relevant, 

flexible, and effective enough to respond to the needs 

of the various groups of people, including farmers, 

business operators, and the general individuals who are 

consumers of goods and services.  This is along the line 

with its motto, “Fast, Transparent, Visionary and Close 

to the People,” and in full compliance with the 20-Year 

“ประชาชนได้รบับรกิารตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส”
“People Receive Services that Meet Their Needs in a Convenient,

Timely and Transparent Manner”

ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ
Step Toward Becoming Highly Efficient Organization : with Innovation
and High Quality Personnel
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การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความ
ส�าคญักบัการมุ่งผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์ส่วนรวม  มีความ
ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภบิาล รวมถงึน�านวตักรรมและ
เทคโนโลย ีดิจิท ัลเข ้ามาประย ุกต ์ใช ้ ในการท �างาน 
ตามหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” ภายใต้นโยบายดังกล่าว กระทรวง
พาณิชย์ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ ประกอบด้วย

Nationa Strategy in Rebalancing Public Sector and 

Development of Public Administration System area, 

which aimes to develop the government agencies’ 

administration system by focusing on being outcome-

oriented and modern, good governance, using 

innovations and digital technology in works as per 

the principle “Public Sector of the People, for the 

People and Public Interests.” Under such policy, 

Ministry of Commerce has developed and improved 

efficiency in all dimensions of its works and human 

resource development as highlighted below.

  ด้านการปรับโครงสร้างกระทรวง โดย

ปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ 

ในส่วนกลางมีการเพิ่มหน่วยงานระดับกรมด้านนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ท�าหน้าทีศ่ึกษาและ

จัดท�ายทุธศาสตร์การค้าของประเทศไทยและการให้ 

ข้อเสนอประเด็นส�าคัญและแนวทางการพฒันาด้านการค้า  

ส่วนในภมิูภาคได้มีการปรบัโครงสร้างหน่วยงานในภมูภิาค 

ทีก่ระจายอยู่ตามกรมต่างๆ ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว (One 

Roof) เพื่อให้เกิดเอกภาพในการท�างานในระดับพื้นที ่

รวมท้ังมีการปรบัเพิ่มหน่วยงานในการดูแลด้านการแข่งขนั

ทางการค้าอย่างใกล้ชิด (ก่อนพัฒนาไปเป็นหน่วยงาน 

อิสระ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า)  

  Restructuring Its agencies in central and  

regional administrations to keep them relevant.  

For example, in central administration, Trade Policy  

and Strategy Office has been added to take  

responsibility in studying and formulating Thailand’s 

trade strategy and proposing recommendations on 

key issues and guideline for trade development.  

In regional administration, regional offices of various  

agencies have been put under provincial commercial  

office (One Roof) to ensure unity in local level  

operations.  An independent authority that oversees 

the trade competition issues have been established. 
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และล่าสดุมหีน่วยงาน “สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการ

ค้าและการพัฒนา” (International Insitute for Trade 

and Development : ITD) เข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวง-

พาณิชย์ เพื่อช่วยเสริมทัพด้านการศึกษาวิจัย และความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 

  ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�างาน ในส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดนโยบายการบริหาร

จัดการงานในภูมิภาคออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดยมอบ

อ�านาจให้ผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงและผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงรับผิดชอบแต่ละกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็น 

ฟ ันเฟ ืองส �าคัญเสมือนเป ็นกระทรวงในระดับพื ้นท ี ่

ท�าหน ้าท ีข่ับเคล ือ่นภารกิจด ้วยการประสานและ 

สร้างความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับทกุภาคส่วนทัง้ภาครัฐ  

ภาคประชาสังคม เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ท�าให้

สามารถย ุติป ัญหาและบรร เทาความเดื อดร ้ อน 

ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมยิง่ขึ ้น  

นอกจากนี ้ ได ้น �าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 

เพิ่มประสิทธภิาพการให้บรกิารและลดขั้นตอนระยะเวลา  

เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รบัความสะดวกรวดเรว็และประหยัด

ค่าใช้จ่ายสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างฉับไว 

อาทิ การจดทะเบ ียนนิติบ ุคคลทางอ ิเล ็กทรอนิกส ์ 

(e-Registration) การให้บริการหนังสือรับรอง รับรอง

ส�าเนา ถ่ายเอกสารทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อ 

ผู้ถือหุ ้นของนิติบุคคลทกุประเภท ด้วยรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) ระบบให้บรกิาร

สารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงงานบริการทัง้หมดของกระทรวง 

(MOC e-Service) และระบบคิวออนไลน์ (Que online) 

เป็นต้น 

(Formerly, it was Trade Competition Commission) 

Recently, International Insitute for Trade and 

Development (ITD) was brought under the purview 

of the Ministry of Commerce to strengthen the 

country’s work in research and development and 

trade and economic cooperation.

  Improving work efficiency, The regional  

administration has been divided into 18 provincial 

groups; each one to report to specifically assigned 

and empowered Deputy Permanent Secretary and 

General Inspector level executives. This provincial 

groups act as the ministry’s arms for local area; they 

propel the ministry’s works by coordinating and 

forming close cooperation with all relevant sectors, 

including public sector, civil society organizations, 

private sector and people in the local communities. 

As a result, people’s troubles and difficulties have 

been addressed in a faster, more concrete manner.  

In addition, information technology has been 

adopted to improve service efficiency and reduce 

time to make services faster and more cost-effective 

for service recipients as well as to better respond to 

their demands. Availbale services include judicial 

person registration (e-Registration), issuance of 

electronic files of certificates, copy of documents, 

business registration certificates, financial statements 

and shareholders’ lists of all types of judicial persons 

(DBD e-Certificate File), information technology 

service that connects with all of the ministry;s 

services (MOC e-Service), and online queuing system 

(Que online).
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  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงกระบวนการสรรหา
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้บุคลากรของ
กระทรวงพาณิชย์มีคุณภาพเป็น “คนดีและคนเก่ง” 
โดยให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การคดัสรรบุคลากร
เข้าสู่ต�าแหน่ง เพื่อให้ได้คนท�างานท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ 
มีความเหมาะสมและพร้อมในการท�างาน โดยยึดระบบ
คุณธรรม (Merit System) และความโปร่งใส รับฟังความ
ต้องการของหน่วยงานเจ้าของต�าแหน่ง มีการวางแผน
อตัราก�าลังโดยวิเคราะห์โครงสร้างอายขุองบุคลากร 
เพ่ือให้มีความพร้อมและความต่อเน่ืองในการปฏบัิตหิน้าท่ี
ส�าหรับต�าแหน่งเป้าหมาย มีการพฒันาบุคลากรเชงิทักษะ 
โดยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้เหมาะสม
ในแต่ละต�าแหน่ง และได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการพฒันาบุคลากร โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ท�าให้บุคลากรสามารถ
เข ้าถึงองค ์ความรู ้และพัฒนาตนเองได ้ตลอดเวลา 
เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิง่ขึ้น 
สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 รวมทั้ง
ยังได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ตลอดชวีติ ด้วยกจิกรรมส่ือสารถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และน�าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มกีารจัดท�าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในต�าแหน่ง (Career Path) รวมทัง้แผน
บริหารและใช้ประโยชน์จากก�าลังคนคุณภาพ (Talent 
Management )  ม ีการสร ้ างสภาพแวดล ้อมที ่ดี
ในการท�างาน และการสร้างความผูกพันในองค์กร อีกทั้ง
มีการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม เพื ่อรักษาบุคลากร
ที่เป็นทรัพยากรส�าคัญให้คงอยู่กับกระทรวง

  Human Resource Development 
Ministry of Commerce has continuously improved 

its personnel recruiting and development process to 

ensure that its personel are “good and capable” It 

attachs importance to every step, starting from 

selecting personel to assume positions, to make sure 

that it has knowledgeable and capable personnel. 

Working based on Merit system and transparency, it 

listens to the agencies owning the vacant positions 

and does the workfoce planning by analyzing the 

personnel’s age structure to prepare for and ensure 

continuity of target positions. It provides personnel 

with opportunity for skill enhancement, develops 

training courses suitable for various positions, and 

adopts technology in human resource development 

efforts by introducing e-learning system that provides 

personel with easy access to knowledge necessary 

for self improvement and skill and expertise building 

in accordance with Thailand 4.0 concept. It cultivates 

and promotes lifelong learning culture among its 

personnel through the implementation of knowedge 

management activities which put itself on the path 

of a learning organization. It develops carreer path 

and talent management plans. It creates good work 

environment, fosters organizational commitment, 

and provides proper benefits to ensure that 

personnel, the key resources, remain with the 

ministry.

ในการท�างาน และการสร้างความผูกพันในองค์กร อีกทั้ง
มีการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม เพื ่อรักษาบุคลากร
ที่เป็นทรัพยากรส�าคัญให้คงอยู่กับกระทรวง

and provides proper benefits to ensure that 

personnel, the key resources, remain with the 

ministry.
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  ทัง้นี ้ ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ยังได้รับการ
อนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ให้จัดท�าหลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง”  
ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัข้าราชการระดบั
บริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

  นอกเหนือจากการพัฒนา “ความเก่ง” ของ

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์แล้ว กระทรวงฯ ยังได้ให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริม “คนดี” โดยผู้บริหารระดับสูง 

ของกระทรวงฯ ได้ประกาศนโยบาย “กระทรวงพาณิชย์ 

เป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจรติ (MOC ZERO CORRUPTION)” 

อย่างชัดเจนและต่อเนือ่ง เพื่อส่งสัญญาณให้บุคลากร 

ในองค์กรมีจิตส�านึกในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โปร่งใส 

รวมทัง้ได้ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน 

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ มีการท�างาน

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสังกัด

เพื่อขับเคลือ่นงานต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ เครือข ่ายเฝ ้าระวังการทจุริต (MOC ZERO 

CORRUPTION) และเครือข่าย MOC Watch Dog  

รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิด “หน่วยงาน/ส�านักงานพาณิชย์

คณุธรรม” ที่ผ่านการคดัเลือกตามหลักเกณฑ์การประเมนิ

องค์กรคุณธรรมที่ก�าหนดไว้ 

  In 2018, Ministry of Commerce has been 
approved by Office of the Civil Service Commission 
to formulate “High Level Commercial Executives” 
course, a training course for executive-level 
government officials that aims to prepare them for 
professional management works.

  In addition to developing the “capability” of 
the Ministry of Commerce’s personnel, the ministry 
also attaches importance to promoting “good 
people.”  The ministry’s executives have clearly and 
continuously announced “Ministry of Commerce is 
a transparent and corruption-free organization (MOC 
Zero Corruption)” policy to send a clear signal to 
the personnel and encourage them to have an 
ethical mindset and work with righteousness and 
transparency. Also, the Declaration of Honest Intent 
in Administration has been announced to ensure 
that the administration of the state’s affairs complies 
fully to the principles of good governance and is 
entirely for the people’s interests.  The ministry also 
works in close collaboration with networks inside 
and outside of the ministry, such as MOC Zero 
Corruption Network and MOC Watch Dog Network 
to propel anti-corruption endeavors through various 
activities. Moreover, it supports the establishment 
of “Ethical Agencies/Commercial Offices” which pass 
the specified evaluation criteria for an ethical 
organization.

  As a result of its determination and continuous 
efforts in organizational development, Ministry of 
Commerce has recieved more than 40 awards and 
standards that guarantee its success in effective 
organizational development.  Specifically, among the 
awards and prizes it has received during 2017-2018 
were Distinctive Level Award for the Public 
Administration with Participation for “Promoting 

รายงานประจำาปี 256286
กระทรวงพาณิชย์



Integrated Demand-Driven Green Market in 
Phetchabun program,” Consolation Prize for 
“One Province, One Geographical Indicator  
program,” Good Level Award for Serv ice  
Development for “e-Accountant system,” and 
“Young Entrepreneur Network for new entrepreneurs 
from Thailand and neighboring countries program,” 
Award for Continuous Service Quality Improvement 
for “Personalized International Trade Services 
(on Applications)” and “Kanchana Buri Farm Outlet 
Development and Promotion Process,” and 
Consolation Prize for Transparent Organization from 
Office of the National Anti-Corruption Commission.

  จากความมุง่ม่ันต้ังใจในการปรบัปรงุพฒันาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลและ

การรับรองมาตรฐานต่างๆ มากกว่า 40 ผลงาน เป็นการ 

การันตี ความส �าเ ร็จในการพัฒนาองค ์กรอย ่างมี

ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2560-2561 ได้รับรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น    
จากผลงาน “โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ต 
แบบบูรณาการโดยใช้การตลาดน�า จังหวัดเพชรบูรณ์” 
และรางวลัระดับชมเชยจากผลงาน “โครงการหนึ่งจงัหวดั 
หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” รางวัลการพัฒนาการบริการ
ระดบัด ีจากผลงาน “ระบบงานผู้ท�าบัญช ีe-Accountant” 
และ “โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ ่นใหม ่
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” รางวัลพัฒนาคุณภาพ 
การบริการอย่างต่อเนือ่ง จากผลงาน “การให้บริการ 
ด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล (บริการผ่าน 
แอพพลิเคชั่น)” และผลงาน “กระบวนการพัฒนาและ 
ส่งเสริมศูนย์จ�าหน่ายสินค้าชุมชน (Farm Outlet) 
จงัหวดักาญจนบรุ”ี และรางวลัองค์กรโปร่งใสระดบัชมเชย 
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 กระทรวงพาณิชย์จะยังคง 

ไม่หยดุน่ิง	 และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนา	

เพ ือ่ก ้าวไปสู ่การเป ็นองค ์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

เพือ่ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้ก้าวหน้า 

ได้อย่างมั่นคง	และอ�านวยความสะดวก	สร้างความ

อยู่ดีกินดีให้กับพีน่้องประชาชนคนไทยอย่างย่ังยืน

สืบไป

  Nevertheless, Ministry of Commerce shall 

never stop and will continue to propel 

development and work toward becoming a highly 

efficient	organization	with	 innovation	 and	high	

quality personnel to see to it that the country’s 

trade and economy continue to advance in a 

stabe manner facilitate and create high quality 

and sustainable living for Thai people.
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กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

งาน STYLE BANGKOK 2018
มอบรางวัล “DIP Character 
Design Contest 2018”
มอบรางวัล “ASEAN 
Furniture Design 
Contest 2018”

ตุลาคม
2561

งาน New Year Grand Sale
การประกวด “หนึ่งอาชีวะ 
หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์”

ธันวาคม
2561

งาน API Parade 2019
งาน Bangkok Gems & 
Jewelry 2019

มกราคม
2562

กุมภาพันธ
2562

งาน รวมใจ เพิ่มสุข ช้อปสนุก 
ลดรับเปิดเทอม
งาน ร้อยเรื่องราว 
ผ่านร้อย GI ไทย
งาน CRAFT BANGKOK 2019
งาน STYLE BANGKOK 2019

เมษายน
2562

การประชุม ASEAN Summit
การประชุม CLMVT Forum 2019

มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรี RCEP 
สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 
งานวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 99 ปี
งานมอบรางวัลเพชรพาณิชย์
พิธีทำลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สิงหาคม
2562

การจัดงานตลาดริมทาง
การจัดอบรมสำนักงานพาณิชย์
คุณธรรมส่วนภูมิภาค

พฤศจ�กายน
2561

งาน ตลาดประชารัฐต้องชม 
Expo 2019 
การประชุม “Thailand-EU 
IPR Dialogue”
งาน อัตลักษณ์แห่งสยาม

YEN-D Plus Program:
Batch Thailand-Indonesia
จับมือ Shopee ดันสินค้าไทย
เข้าตลาดอี-คอมเมิร์ซ

มีนาคม
2562

งาน Thailand Fruit 
Festival 2019 : 
The World’s Most 
Delicious Fruits Fair
งาน Thailand Rice 
Convention 2019
งาน IP Fair 2019
งาน THAIFEX-World of 
Food Asia 2019

พฤษภาคม
2562

งาน BIOFACH Southeast 
Asia 2019
การประชุม JTC ไทย-อิรัก
Yen-D Frontier Program: 
Batch Thailand-Vietnam

กรกฎาคม
2562

การประชุม AEM
การประชุมรัฐมนตรี RCEP
งาน Bangkok Gems 
& Jewelry 2019
งาน Gems Treasure
การประชุม JTC ไทย-ภูฏาน,
โมร็อกโก, แอฟริกาใต้,
บังคลาเทศ, มัลดีฟส์

กันยายน
2562
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กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

งาน STYLE BANGKOK 2018
มอบรางวัล “DIP Character 
Design Contest 2018”
มอบรางวัล “ASEAN 
Furniture Design 
Contest 2018”

ตุลาคม
2561

งาน New Year Grand Sale
การประกวด “หนึ่งอาชีวะ 
หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์”

ธันวาคม
2561

งาน API Parade 2019
งาน Bangkok Gems & 
Jewelry 2019

มกราคม
2562

กุมภาพันธ
2562

งาน รวมใจ เพิ่มสุข ช้อปสนุก 
ลดรับเปิดเทอม
งาน ร้อยเรื่องราว 
ผ่านร้อย GI ไทย
งาน CRAFT BANGKOK 2019
งาน STYLE BANGKOK 2019

เมษายน
2562

การประชุม ASEAN Summit
การประชุม CLMVT Forum 2019

มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรี RCEP 
สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 
งานวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 99 ปี
งานมอบรางวัลเพชรพาณิชย์
พิธีทำลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สิงหาคม
2562

การจัดงานตลาดริมทาง
การจัดอบรมสำนักงานพาณิชย์
คุณธรรมส่วนภูมิภาค

พฤศจ�กายน
2561

งาน ตลาดประชารัฐต้องชม 
Expo 2019 
การประชุม “Thailand-EU 
IPR Dialogue”
งาน อัตลักษณ์แห่งสยาม

YEN-D Plus Program:
Batch Thailand-Indonesia
จับมือ Shopee ดันสินค้าไทย
เข้าตลาดอี-คอมเมิร์ซ

มีนาคม
2562

งาน Thailand Fruit 
Festival 2019 : 
The World’s Most 
Delicious Fruits Fair
งาน Thailand Rice 
Convention 2019
งาน IP Fair 2019
งาน THAIFEX-World of 
Food Asia 2019

พฤษภาคม
2562

งาน BIOFACH Southeast 
Asia 2019
การประชุม JTC ไทย-อิรัก
Yen-D Frontier Program: 
Batch Thailand-Vietnam

กรกฎาคม
2562

การประชุม AEM
การประชุมรัฐมนตรี RCEP
งาน Bangkok Gems 
& Jewelry 2019
งาน Gems Treasure
การประชุม JTC ไทย-ภูฏาน,
โมร็อกโก, แอฟริกาใต้,
บังคลาเทศ, มัลดีฟส์

กันยายน
2562
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ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
Executives of the Ministry of Commerce



นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
Deputy Minister of Commerce

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
Mr. Jurin Laksanawisit
รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
Deputy Prime Minister and
Minister of Commerce

21

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

www.ops.moc.go.th     1203

 เปนองคกรบูรณาการยุทธศาสตรการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการคาใหเติบโตอยางเขมแข็ง

 Be the principal agency to integrate strategies

to propel economy and trade toward resilient 

growth.

บริหารและติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงพาณิชยใหมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ผลกัดันการขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโต

อยางตอเนื่อง

เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและ

ระบบงานดวยนวัตกรรม

พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหมี

ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศและฐานขอมูล

การคาในการกําหนดนโยบายและการใหบริการ

Manage and monitor the implementation of 

Ministry of Commerce’s Action Plan to ensure 

that the outcomes as set forth by its objectives 

are fully attained. 

Propel continuous growth of the grassroots 

economy.

Use innovation to improve the efficiency of 

organization management and work system.

Develop and improve Ministry of Commerce’s 

personnel capability to ensure proficiency, 

integrity and moralism.

Develop and utilize trade information and 

data bases in policy formulation and rendering 

services.

รายงานประจําปี 256292
กระทรวงพาณิชย์



12 34

นาย��ณย•ทธิ์ กัลยาณ•ิ•ร
Mr. Boonyarit Kalayanamit
�	��กระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary

นางสาว•ร�ณี พ•ล•ก ว
Miss. Arunee Poolkaew
ร�ง�	��กระทรวงพาณิชย์ 
Deputy Permanent Secretary

นายส�ชา•ิ สินรั•น์
Mr. Suchat Sinrat
ร�ง�	��กระทรวงพาณิชย์ 
Deputy Permanent Secretary

นางสาว•�รวี งาร�€งร‚•ง
Miss Urawee Ngowroongrueng
ร�ง�	��กระทรวงพาณิชย์ 
Deputy Permanent Secretary

3 4

1 2
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นายพิทัก�์ •�ด•วิชัยวัƒน์
Mr. Pitak Udomwichaiwat
��ว���า�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Chief Inspector General

นายส•ด„จ ส�ส•�•รณ์
Mr. Somdet Susomboon
�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General

นายส�พพั• •€•ง•สง…�ณ
Mr. Supapat Ongsangkoon

�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General

13 2

3

1 2

รายงานประจําปี 256294
กระทรวงพาณิชย์



46 5

นางสาวส�ทัศนีย์ ราชร‚•งระ�ิน
Miss Suthasanee Rajruangrabin

�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General

นายสา�รจน์ ส�วั•†ิก�ล
Mr. Sarote Suwattigul
�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General

นายกีร•ิ รัช�น
Mr. Keerati Rushchano

�� ��รว�ราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General

6

4 5
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234

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
Mr. Ronnarong Phoolpipat 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
Miss Pattaya Choengsa-at
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
Commercial Advisor

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส
Miss Wanpen Nicrovanachumrus
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (รักษาการ)  
Commercial Advisor (Acting)

นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
Mr. Rachavitch Piyapramote
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(ปฎิบัติราชการประจําที่ส่วนกลาง)
Minister, Permanent Mission of Thailand to the WTO 
and WIPO (Bangkok Office)

1

3

1 2

4

รายงานประจําปี 256296
กระทรวงพาณิชย์



2

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
Miss Sunanta Kangvalkulkij
„�ก��•รราช…��
Ambassador

ค
ะ •̂ ้แทน†าวร‰ทยประจําองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 นครเจนีวา

Permanent Representative of Thailand to the World Trade Organization
and the World Intellectual Property Organization

นาย‰พศาล หร•พา
ิ�ย์กิจ
Mr. Paisan Rupanichkij
��•รราชท�� (��กƒริ�ารการท��)
Minister (Diplomacy)

1

1 2

ANNUAL REPORT 2019 97
MINISTRY OF COMMERCE



Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.dft.go.th     1385

กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade

 เปนหนวยงานที่บริหารจัดการและอํานวยความ

สะดวกทางการคาตางประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

ดิจิทัลครบวงจร ภายในป 2565

 To be a leading organization in providing 

foreign trade administration and facilitation 

through the application of integrated digital 

innovation by 2022 

ยกระดับการอ ํานวยความสะดวกทางการค  า

ดวยนวัตกรรมบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

ของไทยทัง้ในระดับภูมิภาคและเวทีโลก  

ปกปองและรักษาผลประโยชนสูงสุดทางการคา

To upgrade our trade facilitation through the 

use of digital service innovation.

To achieve and maintain national trade 

competitiveness on a regional and global stage.

To protect and maximize national trade 

interests.

รายงานประจําปี 256298
กระทรวงพาณิชย์



นายวัน�ัย วราวิทย์
Mr. Wanchai Varavithya
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์
Mrs. Manatsanith Jirawat
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายอ�ุลย์ โ�ตินิสากร
์
Mr. Adul Chotinisakorn
�†ิƒ��
Director - General

นาย�ุตินันท์ สิริยานนท์
Mr. Chutinun Siriyananda
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

12 3 4

3 4

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

 เศรษฐกิจการคาในประเทศมีความเขมแข็ง
เปนธรรม ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

 Strengthening domestic economy and 
promoting fair competition to achieve
a minimum growth rate of 5 percent

สงเสริมและพัฒนาสินคา ระบบและกลไกการตลาด 
เพื ่อสร างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และผูประกอบการ

สงเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วสิาหกจิ
ชุมชนเปนผูประกอบการที่ม ีศักยภาพ เพื ่อสราง
ความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจทองถิ่น

ดแูลราคา ปรมิาณ และการแขงขนัในสินคาและบรกิาร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเปนธรรม

พัฒนามาตรฐานการชัง่ตวงวัดใหเทยีบเทาสากล
และเปนผูนําในอาเซียน 

เสริมสรางความรูใหแกประชาชนในการบริโภคสินคา
และบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
ดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

บริหารจดัการองคการอยางมีประสิทธภิาพบนหลกัการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี และพัฒนาใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

Promote and develop goods and services 
as well as market mechanism to create 
opportunities and enhance competitiveness
of farmers, farmers’ institution, local communities’  
enterprises and business operators.
Promote and enhance farmers, farmers’ 
institution and local communities’ enterprises 
to be smart entrepreneurs that could 
strengthen the local economy.
Ensure reasonable price  and  quantity and 
promote fair trade competition of goods and 
services.
Develop legal metrology in compliance with 
international standards to becoming the 
leading agency in the ASEAN region.
Provide knowledge and ins ights into 
the consumption of goods and the provision
of services and promote the  roles of consumers 
in safeguarding their own interests.
Promote value creation on goods and services 
through innovation and technology.
Ensure greater efficiency in organization 
management in accordance with the principles 
of good governance and the technological 
changes.

กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

www.dit.go.th    1569

รายงานประจําปี 2562100
กระทรวงพาณิชย์



นาย‹ัตร�ัย ศัก�ิ์ ิ์ศิลป�ัย
Mr. Chatchai Saksilapachai
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายประโย�น์ เพ„ญสุต
Mr. Prayoth Benyasut
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายวิ�ัย โภ�นกิจ
Mr. Whichai Phochanakij
�†ิƒ��
Director - General

นายวัฒนศักย์ เส‚อเอี่ยม
Mr. Wattanasak Sur-Iam
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

2 3 41

3 4

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.dtn.go.th     0-2507-7444

 ขับเคลื่อนการเจรจาการคาเชิงรุก เพื่อประโยชน

สูงสุดของประเทศ เพิม่มูลคาการคาระหวางประเทศ

ของไทยใหถึง 17 ลานลานบาท ภายในป 2564

 Driving Trade Negotiations in a Proactive 

Way for the Maximized Benefits of Thailand  

Increasing Thailand’s International Trade up 

to 17 trillion baht by B.E. 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of Trade Negotiations

เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการคาอยาง

เปนรปูธรรมและปกปองผลประโยชนสวนรวมของชาติ

สรางพันธมิตรและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

มุงประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกร โดยให

สอดคลองกับวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

Advancing concrete economic and trade 

opportunities and protecting public interests 

in trade.

Establishing economic partnership and fostering 

public engagement.

Ensuring effectiveness in institutional 

management in accordance with the principles 

of good governance.

รายงานประจําปี 2562102
กระทรวงพาณิชย์



นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum
�†ิƒ��
Director - General

นางสาวเก„จพิรุ
 เกาะสุวรร
์
Miss Kejpiroon Kohsuwan
ร�ง�†ิƒ�� 
Deputy Director - General

นาย�วงอาทิตย์ นิธิอุทัย
Mr. Duangarthit Nidhi-u-tai
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

2 31

3

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.ipthailand.go.th     1368

 ยกระดบัการพฒันาระบบทรพัยสินทางปญญา

ของประเทศกาวสู 4.0 ภายในป 2565

 Upgrade the national intellectual 

property system toward 4.0 by 2022.

ใหความคุ มครองทรัพยสินทางปญญาและสงเสริม

การปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค การบริหารจัดการ และ

การใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย

Protect intellectual property and promote 

intellectual property rights protection 

domestically and internationally.

Promote innovation and actively encourage 

proper management of intellectual property 

as well as commercialization of intellectual 

property.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

รายงานประจําปี 2562104
กระทรวงพาณิชย์



นางสาวนุสรา กาญจนก•ล
Miss Nusara Kanjanakul
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นางสาววันเพ„ญ นิโครวนจํารัส
Miss Wanpen Nicrovanachumrus
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นาย�ิเรก บุญแท้
Mr. Direk Boontae
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra
�†ิƒ��
Director - General

2 431

3 4

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.dbd.go.th     1570

 เป นผู  ให บริการด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส 

อยางเต็มรูปแบบ ภายในป 2564 และมุงม่ันพัฒนา SME 

ใหขับเคลื่อนดวยองคความรูและนวัตกรรม

 services within 2021 and to steer SME 

sector forward based on knowledge and 

innovation. 

Delivering business registration and  information 
service in a timly, accurate and transparent 
manner.

Building corporate governance.

Strengthening competitiveness of Thai 
businesses.

Promot ing and encourag ing modern
entrepreneurs.

บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ ถูกตอง รวดเร็ว 

โปรงใส

สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจไทยใหเขมแข็งแขงขันได

สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

รายงานประจําปี 2562106
กระทรวงพาณิชย์



นางลลิ�า จิวะนันทประวัติ
Mrs. Lalida Jivanantapravat
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายวุฒิ‰กร ลีวีระพันธุ์
Mr. Vuttikrai Leewiraphan
�†ิƒ��
Director - General

นายพ•นพง�์ นัยนาภากร
์
Mr. Poonpong Naiyanapakorn
ร�ง�†ิƒ�� 
Deputy Director - General

นางโสร�า เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada Lertharpachit
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

3 42 1

3 4

1 2
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.ditp.go.th     1169

 ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวาง

ประเทศของไทยเปน 1 ใน 5 ของเอเชีย ภายในป 2564

 Thailand’s Trade Competitiveness 

becoming one of the Asia’s top 5 in 2021

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยในการประกอบ

ธุรกิจระหวางประเทศ

ขยายชองทางตลาดแกสินคาและบริการไทย

สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการไทย

ยกระดับคุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศอยาง

ตอเนื่อง

Increasing the competitiveness of Thai 
entrepreneurs in international trade

Expanding markets for Thai products and
services

Promotiong value creating for Thai products 
and services

Continuously increasing the quality of services 
towards excellence

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion

รายงานประจําปี 2562108
กระทรวงพาณิชย์



2 43

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
Miss Banjongjitt Angsusingh
�†ิƒ��
Director - General

นางวรร
ภร
์ เกตุทัต
Mrs. Vannaporn Ketudat
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายภ•สิต รัตนกุล เสรีเริง•ทธิ์

Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
ร�ง�†ิƒ��
Deputy Director - General

นายวิทยากร ม
ีเนตร
Mr. Wittayakorn Maneenetr
ร�ง�†ิƒ�� 
Deputy Director - General
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.tpso.moc.go.th     0-2507-7895

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
Trade Policy and Strategy Office

 เปนองคกรหลักในการชี้นําเศรษฐกิจการคาไทย 

เพือ่กาวสูยุคเศรษฐกิจใหม ใหเติบโตเฉลี่ยไมตํา่กวา

รอยละ 5 ตอป

 Be a principal agency to lead Thailand’s 

economy and trade toward a new economic 

era with the average annual growth of no less 

than 5%

บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา

ใหมีทิศทางชัดเจนเปนเอกภาพ

ศึกษา วิเคราะห ติดตาม และรายงานสถานการณ

ทางการคาที่สําคัญ

จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจการคา

Integrate, formulate and drive forward 

Thailand’s trade strategies

Study, analyze, monitor and report trade 

situations

Establish and develop economic indicators

Serve as the center for economic and trade 

intelligence system

รายงานประจําปี 2562110
กระทรวงพาณิชย์



นางสาวพิมพ์�นก วอนŒอพร
Miss Pimchanok Vonkorpon
�� ��•า�วยการ
Director - General

นางสุรีย์พร สหวัฒน์
Mrs. Sureeporn Sahawat
ร�ง����•า�วยการ
Deputy Director - General
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.pwo.co.th    0-2507-5267

องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization

  เปนองคกรทีเ่ปนเลิศดานการบรหิารจัดการ

คลังสินคา การคาและบริการสินคาเกษตรดวยความ

มุงมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

  To become an organizat ion of 
excellence in warehouse management, 
trade and agricultural goods services with 
determination under good governance

ดาํเนินธรุกจิคลังสินคาเกษตร การคา และธรุกจิบรกิาร

สินคาเกษตรดวยมาตรฐานอยางมืออาชพีเปนธรุกจิหลกั 

รวมทั้งการใหบริการโลจิสติกสและธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่อง 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา

พฒันาระบบบรหิารจัดการอยางตอเน่ือง ใหมีมาตรฐาน

สากลและสอดคลองตรงตามความตองการของลูกคา 

และผูมีสวนไดสวนเสีย

มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื ่อง 

สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และพัฒนาองคกร

ใหเติบโตอยางยัง่ยืน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื ่อรักษาสมดุล

ทัง้ปริมาณ และราคาสินคาอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยความโปรงใส

To engage in agricultural warehouse businesses, 
trade and agricultural goods service businesses 
with professional standards as the primary 
business along with providing services in logistics 
and related businesses to add increase value for 
customers.

To continually develop managment systems and 
achieve international standards meeting customer 
and stakeholder needs.

To focus on continual human resource 
management, build a culture of teamwork 
and develop the organization to grow with 
sustainability while considering corporate social 
and environmental responsibility.

To manage work in compliance with government 
policies in order to effectively and transparently 
maintain balance in the amount and price of 
goods.

รายงานประจําปี 2562112
กระทรวงพาณิชย์



นาย‰พศาล เตีŽยวง�์ส�วรรณ์
Mr. Paisal Tiawongsuvan
ร�ง�� ��•า�วยการ ร�ก•าการ
ท� �� ��•า�วยการ�ง•์การ•	�งิ�•�า
Executive Vice President Acting President
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www.sacict.or.th     1289

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization)

Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

 เปนศูนยรวมองคความรู และอนุรักษสืบสาน
คุณคาศิลปหัตถกรรมไทยรวมทั้งตอยอดเชิงพาณิชย
สูสากล เพื่อใหชุมชนกินดีอยูดี อยางยั่งยืน

 To become a Thai handicraft knowledge 
and preservation center, commercializing 
globally for sustainable community’s
well-being.

ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการแสดง การประกวด
หรือจําหนายศิลปหัตถกรรมพื้นบาน

พัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ทัง้ในดาน
คณุภาพ มาตรฐาน รวมท้ังสงเสรมิภาพลักษณการพฒันา
รูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดการขยาย
ตลาด ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

สงเสริมใหเกิดการเชื ่อมโยงและสนับสนุนระหวาง
อุตสาหกรรมการผลิต การจําหนายผลิตภัณฑศิลป
หัตถกรรมพื้นบาน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถิ่น

พฒันาฝกอบรมการบรหิาร จัดการ การผลติ การบรหิาร
งานบุคคล การเงิน และการตลาด

ดําเนินการสนับสนุนดานลิขสิทธิ ์ สิทธิบ ัตร และ
ทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ

To organize the contests and sale of local arts 
and crafts products.

To develop and promote local arts and crafts 
products in terms of quality standards as well as 
the images and designs of such products and 
their packaging.

To promote and support their marketing 
activities and the expansion of their local and 
international markets.

To build up the network of support among 
different industries in terms of production 
and sale of local arts and crafts products, and 
to apply modern technology to techniques 
initiated through local wisdom or blend them 
together.

To develop training plans in terms of production, 
personnel and marketing anagement.

To provide support to and encourage the 
observance of the intellectual property rights 
of all types.

รายงานประจําปี 2562114
กระทรวงพาณิชย์



นางอัมพวัน พิชาลัย
Mrs. Amparwon Pichalai

�� ��•า�วยการ
Chief Executive Officer

นางสาวแสงระวี สิงหวิบ•ลย์
Miss Saengrawee Singhawiboon

ร�ง�� ��•า�วยการ
Deputy Chief Executive Officer
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Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.git.or.th     0-2634-4999

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

 เปนองคกรมืออาชีพที ่ผลักดันใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครือ่งประดับของโลก

ในป 2564

 Thailand to be the World’s Gems and 

Jewelry Hub in 2021.

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื ่อง

ประดับใหมีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก

เปนสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และ

รับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะ

มีคา

สงเสรมิและพฒันาบุคลากรในดานอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความตองการของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ

เปนศนูยขอมลูอตุสาหกรรมอญัมณ ีและเครือ่งประดบั

เพื่อใหบรกิารเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสมัพนัธ

ธรุกจิอุตสาหกรรม อัญมณีและเคร่ืองประดับใหสามารถ

ยืนหยัด และแขงขันไดทุกสภาวการณในตลาดโลก

To promote and develop the gem and jewelry 

industry to become highly competitive in the 

global market.

To be the nation’s primary institute in research, 

inspect, and certify quality of gemstones, jewelry, 

and precious metals.

To promote and develop personnel of the gem 

and jewelry industry to meet demand of gem 

and jewelry industrial business.

To be a gem and jewelry industry information 

center to provide news and information and 

publicize gem and jewelry industrial business 

to thrive and compete in the dynamic global 

market.

รายงานประจําปี 2562116
กระทรวงพาณิชย์



นางดวงกมล เจียมบ�ตร
Mrs. Duangkamol Jiambutr
�� ��•า�วยการ
Director

นายส�เมธ ประสงค์พง�์ชัย
Mr. Sumed Prasongpongchai
ร�ง�� ��•า�วยการ (†‡ รกิ�)
Deputy Director of Business

นายทนง ลีลาวัฒนส�Œ
Mr. Thanong Leelawatanasuk
ร�ง�� ��•า�วยการ („ท•�ิ•)
Deputy Director of Gem and Precious Metal Technique

2 31

3

1 2

ANNUAL REPORT 2019 117
MINISTRY OF COMMERCE



Vision

พันธกิจ Mission

วิสัยทัศน์

www.itd.or.th      02-216-1894 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

เปนศนูยกลางเพ่ือใหบริการดานการฝกอบรม สนบัสนนุ
งานวิจัยและงานวิชาการดานการคาระหวางประเทศ 
การเงิน การคลงั การลงทุน การพฒันา และสาขาอ่ืน
ทีเ่กี ่ยวของ ใหแกบุคลากรตางๆ ในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค

สรางศกัยภาพและความสามารถในการกาํหนดนโยบาย
ดานเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสม
รวมกัน ใหแกประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคและ
อนุภมูภิาค

สนับสนุนความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ โดยการ
แลกเปลีย่นประสบการณและความรู  ดานการคา
ระหวางประเทศ การเงิน การคลงั การลงทนุ การพฒันา 
และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ รวมกบัประเทศตางๆ ในภมิูภาค
และอนภุมิูภาค

สนับสนุนความรวมมือกับ UNCTAD และองคการ
ท่ีเกี่ยวของ พฒันาองคความรู และกระบวนการถายทอด 
ใหแกประเทศตางๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

To be a center of excellence in training, 
research and academic services in the fields 
of international trade, finance, investment and 
development for the human resources in the 
region and sub-region.

To enhance and strengthen the analytical 
capacity in formulating economic policies 
and legal measures in harmonization with the 
global norms for developing countries in the 
region and sub-region

To support the economic cooperation by 
promoting experience and knowledge sharing on 
international trade, finance, investment and 
development among countries in the region
 and sub-region.

To foster the cooperation with UNCTAD and 
relevant organizations to advocate knowledge 
development, management and dissemination 
for countries in the region and sub-region.

 เปนศูนยกลางองคความรูและพัฒนาศักยภาพ
ทางการคาและการพัฒนาที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

 To be a knowledge bridge and capacities 
building center on trade and development 
globally recognised.

รายงานประจําปี 2562118
กระทรวงพาณิชย์



นางปิยพร เอี่ยม‘ิติวัฒน์
Mrs. Piyaporn Aeimtitiwat
ร�ง�� ��•า�วยการ
Deputy Executive Director

21

นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์
Mr. Cherdsak Virapat
�� ��•า�วยการ
Executive Director
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2019

Diamond
Commerce

WARDA
“เพชรพาณิชย” 

ประจําป 2562

รางวัล

 ราง วัล  “เพชรพาณิชย  ”  เป นรางวั ลอ ัน

ทรงเกียรติทีก่ระทรวงพาณิชยกําหนดขึ้น เพื ่อยกยอง

เชิ ดชู เ กี ย รติ ผ ู ท ํา คุณประ โยชน  แก  ประ เทศชาติ

ดานเศรษฐกิจ การคา และการพาณิชย รวมถึงผูทีส่ราง

คุณูปการใหแกกระทรวงพาณิชย ซึ ่งพิธีมอบรางวัล 

“เพชรพาณิชย” นี้จะจัดขึ้นในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

กระทรวงพาณิชย (วันที ่ 20 สิงหาคม) ของทุกป โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเปนแบบอยางของบุคคลที่แสดงถึง

ความมุงมัน่ และทุมเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการคา 

การพาณิชย ทัง้ในระดับองคกร สังคมสวนรวม และ

ระดับประเทศ รางวัล “เพชรพาณิชย” จัดขึ้นครั้งแรกในป 

2553 และตอเนือ่งจนถึงปจจุบนั (ป 2562) เปนปที ่ 10  

มีผูไดรับคัดเลือกเพื ่อรับรางวัลแลวจํานวน 131 ราย 

โดยมีคณะทํางานคัดสรร “เพชรพาณิชย” เปนผูคัดเลือก

บุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและมีผลงานโดดเดน

เพื่อรับรางวัล

  The “Commerce Diamond Award” is a restigious 

award presented by the Ministry of Commerce to the best 

individuals who have shown a great contribution to 

Thailand’s trade, economic, and commercial development 

as well as individuals who have made remarkable 

contribution to the achievements of the Ministry of 

Commerce. The awarding ceremony is held annually on 

August 20th, which marks the anniversary of the 

establishment of the Ministry of Commerce. The objective 

of this award is to recognize and reward individuals who 

set excellent examples for strong commitment and 

devotion to trade, economic, and commercial development 

at the levels of organization, society, and nation as a whole. 

Having been introduced for the first time in 2010, the 

Commerce Diamond Award has been granted for 10 

consecutive years  to a total of 131 individuals who were 

competently selected by a distinguished “Commerce 

Diamond Award” Selection Committee.

ความสําคัญของรางวัล “เพชรพาณิชย์”
The Prestige of the “Commerce Diamond Award”

รายงานประจําปี 2562120
กระทรวงพาณิชย์



2019

Diamond
Commerce

WARDA
สาขาของรางวัล “เพชรพาณิชย์”

“Commerce Diamond Award” Categories :

 สาขาผู้ประกอบการ 

 เปนรางวลัท่ีมอบใหแกผูประกอบการ โดยจดัแบงรางวลั

เปน 5 ดาน  ดังตอไปนี้

 1) ผูประกอบการดานสินคาเกษตร

 2) ผูประกอบการดานสินคาอุตสาหกรรม

 3) ผูประกอบการดานธุรกิจบริการ

 4) ผูประกอบการที่เปนผูสรางนวัตกรรม  

 5) ผูประกอบการรุนใหม

  สาขาผู้ทรงคณุวุฒิ 

 เปนรางวลัท่ีมอบใหแกผูมีองคความรูพเิศษ หรอืมผีลงาน

ดานวิจัย หรือการพัฒนา ทีก่อใหเกิดประโยชนในดาน

เศรษฐกิจ การคา และการพาณิชย โดยจัดแบงรางวัล

เปน 2 ดาน ดงันี้

 1) ดานผูทรงคุณวุฒิทั่วไป

 2) ดานครศิูลปของแผนดิน หรอืครชูางศลิปหตัถกรรม  

  หรือปราชญชาวบาน

 สาขาข้าราชการและพนกังาน 

 เปนรางวัลที่มอบใหแกขาราชการกระทรวงพาณิชย 

รวมทัง้พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ าหนาท ีข่องรัฐ

ในองคการมหาชนในสังกัดกระทรวงพาณิชย โดยจัดแบง

รางวัลเปน 3 สวน ดังนี้

 1) สวนกลาง  

 2) สวนภูมิภาค 

 3) สวนตางประเทศ

 Awards for Best Entrepreneurs 

 The awards in this category are granted to the 

best entrepreneurs in 5 different sectors, namely :

 1) Agricultural product sector

 2) Manufactured product sector

 3) Service sector

 4)  Commercial innovation sector

 5) Young entrepreneur sector

 Awards for Best Scholars 

 The awards in this category are presented to 

individuals who have demonstrated exceptional 

knowledge and expertise, or research or development 

studies that generate significant benefits in the fields 

of economy, trade, and commerce. The awards are 

divided into 2 sub-categories as follows :

 1) General scholars

 2) Master artisan, arts and crafts master,   

  or local philosophers

 Awards for Best Civil Servants and Staff 
Members 

 The awards in this category are bestowed upon 

civil servants and staff members of the Ministry of 

Commerce and its affiliated organizations, which are 

classified into 3 groups, namely :

 1) Central offices

 2) Provincial offices

 3) Overseas offices
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ดร.อนุรักษ  เรืองรอบ

เลขาธิการสหพันธเกษตรกรรมยั่งยืน

แหงประเทศไทย

นายสมชนะ  กังวารจิตต

ผูกอตั้งบริษัท Prompt Design จํากัด

นายมานพ  แกวโกย

ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย

ขวัญทุงกุลา

นายวิศิษฐ  ลิ้มลือชา

ประธานกรรมการ

บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

และ บริษัท เอทีเคออลไลค จํากัด

นพ.สิทธิพร  บุณยนิตย

กรรมการนักวิจัย

บริษัท บุณยนิตยวัสดุแพทย จํากัด

Dr. Anurug  Ruangrob 

Secretary General 

Thailand Sustainable 

Agriculture Confederation

Mr. Somchana  Kangwarnjit

Founder 

Prompt Design Co., Ltd.

Mr. Manop  Kaewkoi 

Chairman 

Kwan-Tungkula Organic Rice 

Community Enterprise

Mr. Visit  Limlurcha

President 

Great Oriental Food Products Co., Ltd.  

and ATK All Like Co., Ltd.

Dr. Sittiporn  Punyanitya, M.D.

Research Manager

Punyanitya Medical Instrument Co., Ltd.

ดานสนิคาเกษตร

ดานธรุกจิบรกิาร

ผูประกอบการรุนใหม

ดานสนิคาอุตสาหกรรม

ดานนวตักรรม 

Agricultural product sector

Service sector

Young entrepreneur sector

Manufactured product sector

Commercial innovation sector

รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัล จํานวน 15 ราย ได้แก่
In the year 2019, there are 15 recipients of the Commerce Diamond Award

สาขาผูป้ระกอบการ  ประกอบดวย 5 ดาน มีผูไดรบัรางวัล จํานวน 5 ราย  ดังนี้
Awards for Best Entrepreneurs in 5 sectors are given to 5 recipients as follows :

รายงานประจําปี 2562122
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นายอุทัย  เจียรศิริ

ครูศิลปของแผนดิน ป 2562

เจาของรานเครื่องถมอุทัย

นางสาวอนัญญา  เคาโนนกอก

ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา

ยอมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

Miss Ananya  Khaononkok

Chairman Natural dyeing weaving group

Nogn Bua Dang Community Enterprise, 

Chaiyaphum Province

Mr. Uthai  Jeansiri

The Master Artisan of Thailand 2019

Owner of Uthai Nielloware Shop

ดานครศูลิปของแผนดิน หรอืครชูางศลิปหัตถกรรม หรอืปราชญชาวบาน
Master artisan, arts and crafts master or local philosopher

นายมีชัย  แตสุจริยา

ครูศิลปของแผนดิน ป 2559

เจาของพิพิธภัณฑบานคําปุน

ผศ.ดร.สุจิตรา  ตุลยาเดชานนท

ผูชวยศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Mr. Meechai  Taesujariya

The Master Artisan of Thailand 2016

Owner of Khampun Museum of 

Weaving Culture

Dr. Suchitra  Tunlayadechanont, 

Ph.D., C.P.A. (U.S.)

Assistant Professor

Faculty of Commerce & Accountancy,

Chulalongkorn University

ดานผูทรงคุณวุฒิทั่วไป
General scholars

สาขาผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดวย 2 ดาน มีผูไดรบัรางวลั จํานวน 4 ราย  ดังนี้
Awards for Best Scholars in 2 sectors are granted to 4 recipients as follows :
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นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด
ที่ปรึกษาการพาณิชย 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

นางสาวจุฬารัตน  นุมนิ่ม
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดแพร

นายปติชัย  รัตนนาคะ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ    
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

นายนิยุทธ  สืบสาย
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร

นางสาวฐิติมา  งามทวีรัตน
ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 
กรมการคาภายใน

นายอาวุธ  วงศสวัสดิ์
พาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี

Miss Pattaya  Choengsa-at
Commercial Advisor,
Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Commerce

Miss Chularat  Numnim
Trade Officer, Senior Professional Level 
Office of Provincial Commercial Affairs, 
Phrae Province

Mr. Pitichai  Ratananaka  
Trade Officer, Senior Professional Level  
Department of International Trade Promotion

Mr. Niyuth  Subsai
Trade Officer, Professional Level
Office of Provincial Commercial Affairs, 
Sakon nakhon  Province

Miss Titima  Ngamtaveeratn  
Director,
Agricultural Trade Promotion Division 1  
Department of Internal Trade 

Mr. Arwut  Wongsawas
Director, Higher Level
Office of Provincial Commercial Affairs, 
Suratthani Province

สวนกลาง 

สวนภมูภิาค 

Central offices

Provincial offices

สาขาข้าราชการและพนักงาน มผีูไดรับรางวัล จํานวน 6 ราย ดังนี้
Awards for Best Civil Servants and Staff Members are conferred on 6 recipients as follows :

รายงานประจําปี 2562124
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  ตลอดระยะเวลากวา “2 ทศวรรษที่พระราช

บญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศใช 

มีการเผยแพรความรู  ความเขาใจในสาระสําคัญ

แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือใหเจาหนาที ่

ทีป่ฏิบัตงิานไดตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย

ขอมูลขาวสารของราชการ รวมทั้งเพือ่ใหประชาชน

ทราบ ถงึสทิธท่ีิสาํคญั ในการใชสทิธติามกฎหมายขอมลู

ขาวสารฯ เพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจรฐั และมสีวนรวม

ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับสทิธมินษุยชน คอืประชาชน

สามารถรับรูขอกฎหมายหรอืการดําเนนิการของภาครฐั 

ซ่ึงอยูภายใตรฐัธรรมนญูรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 ที่บุคคลและชุมชนยอม

มีสิทธิ 

	 	 1.	 ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ	 ตามที่	

กฎหมายบัญญัติ

	 	 2.		เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรฐัและ

ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว	และ

	 	 3.	 ฟ องหน่วยงานของรัฐให ้รับผิดเนื ่องจาก

การกระท�าหรือการละเว้น	 การกระท�าของข้าราชการ	

พนักงาน	หรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรัฐ	ท้ังนี้	รฐัมหีน้าท่ี

ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ	

โดยมีหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารบ้านเมืองทีด่ี	

(Good	Governance)	ดังนี้	

  For more than 2 decades since its entry into 

force, the Official Information Act B.E. 2540 (1997), 

knowledge and understanding of its essence have 

been disseminated so that government officials 

were fully aware of the importance of the Act and 

people were informed of their rights under this 

law, including, among other things, the right to 

inspect the use of state’s power, the right to 

effectively participate in the government sector’s 

undertakings. The Act complies fully with the 

principle of human rights, i.e., people have access 

to laws or government sector’s undertakings. This 

has also been stipulated in the Constitution of the 

Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) under 

Section 41 which states that “a person and 

community shall have the right to: 

  1. be informed and have access to public data 

or information in possession of a State agency as 

provided by law; 

  2. present a petition to a State agency and be 

informed of the result of its consideration in due time; 

  3. take legal action against a State agency as a 

result	of	an	act	or	omission	of	a	government	official,	

official	or	employee	of	the	State	agency.”	As	such,	

the state has the obligation to disclose information 

to the public based on the following principles of 

Good Governance. 

Ministry of Commerce’s Implementation 
of	the	Official	Information	Act	B.E.	2540	(1997)

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงพาณิชย์ 
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	 	 	 1)	 หลักนิติธรรม	 (The	 Rule	 of	 Law)	 การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ	

	 	 	 2)	 หลักคุณธรรม	 (Morality)	 การยึดมั่นใน

ความถูกตอ้ง	ดงีาม	การส่งเสรมิ	ใหบุ้คลากรพัฒนาตนเอง

	 	 	 3)	 หลักความโปร่งใส	 (Accountability)	

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 ได้สะดวกและเข้าใจง่าย	

และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน	

	 	 	 4 )	หลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	การให้

โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม	

ทางการบริหารจัดการ	

	 	 	 5)	 หลักความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	 

การตระหนักในสิทธิและหน้าที	่ ความส�านึกในความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	และ	

	 	 	 6 )	หลักความคุ้มค่า	 (Cost	–	effectiveness	

or	 Economy)	 ม ีความประหยัด	 ใช ้วัสดุอ ุปกรณ์	 

อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์	

	 	 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	มาตรา	56	บัญญัติว่า	“บุคคลย่อมมี

สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 

ในครอบครองของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 เว้นแต่การเปิดเผย

ข้อมูลหรือข่าวสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ	

ความปลอดภัยของประชาชน	 หรือส่วนได้เสียอันพึง 

ได ้รับความคุ ้มครองของบุคคลอืน่	 หรือเป ็นข ้อม ูล 

ส่วนบุคคล	ทัง้นี	้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”	ภายใต้หลกัการ

ท่ีว่า	“เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”	

	 	 ตลอด	 2	 ทศวรรษ	 ทีก่ระทรวงพาณิชย์	 ให้ความ

ส�าคัญ	 และตระหนักในสิทธิของประชาชน	 ปฏิบัติตาม

เจตนารมณ์	 แห่ง	 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับ 

ดังกล่าว	ตลอดจนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	ที่ก�าหนด

อย่างเคร่งครัด	โดยก�ากับ	ติดตาม	สนับสนุน	ให้หน่วยงาน

	 	 	 1)	The	Rule	of	Law:	act	as	per	laws,	rules	

and regulations

	 	 	 2)	Morality:	abide	by	righteousness,	virtue,	

and encourage personnel to commit to self-

improvement

	 	 	 3)	Accountability:	people	have	convenient	

access	to	information	that	is	easy	to	understand,	and	

there	must	be	a	clear	verification	process	for	such	

information.

	 	 	 4)	Participation:	personnel	and	stakeholders	

are given the opportunity to participate in management

	 	 	 5)	 Responsibility:	 be	 aware	 of	 rights	 and	

obligations,	and	cognizant	of	social	responsibility,	and	

	 	 	 6)	 Cost-Effectiveness	 or	 Economy:	 be	

economical,	make	effective	use	of	equipment	thereof	

and conserve natural resources

	 	 Also,	 Section	 56	 of	 the	 Constitution	 of	 the	

Kingdom	of	Thailand	B.E.	2550	(2007)	stipulated	that	

“a	person	shall	have	the	rights	to	receive	information	

of public data under the possession of government 

agencies,	 state	 agencies,	 state	 enterprises	or	 local	

administrations unless the disclosure of such 

information	 or	 data	will	 jeopardize	 the	 national	

security and public security or encroach upon the 

other persons’ interests that subject to protection by 

laws	 or	 their	 right	 of	 privacy.	 The	 disclosure	 of	

information shall subject to laws and be done under 

“Disclosure	is	Common,	Concealment	is	Exception”	

principle.

	 	 Throughout	 the	 2	 decades,	 Ministry	 of	

Commerce have attached utmost importance to and 

รายงานประจำาปี 2562126
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ในสงักัด	 ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมลู

ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	 เป็นผลให้หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงพาณิชย์	สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	ทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์	ครบ

ทุกหน่วยงาน	เม่ือป	พ.ศ.	2561	นอกจากนี	้ยังมีหน่วยงาน

ทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ

โดดเด่น	 จากส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร	

(สขร.)	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ด้วยความ

มุ่งม่ัน	ตั้งใจ	ในการปฏบิติัตาม	พ.รบ.	ข้อมูลข่าวสารฯ	อย่าง

เคร่งครัดเป็นผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์	

ได้รบัรางวลัศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจ�าป	

พ.ศ.	2561	ถงึ	2	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	ส�านกังานปลดั

กระทรวงพาณิชย์	 กรมการค้าต่างประเทศ	 แสดงให้เหน็

ถึงความโปร่งใส	 ยุติธรรม	 และมีหลักธรรมาภิบาล	

ในการด�าเนินงาน

  ในรอบปงบประมาณ 2562 กระทรวงพาณชิยได

ดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่สําคัญ ประกอบดวย 

  1. ดานการสอดสองใหคําแนะนําและติดตาม

ผลการปฏบัิติงานของหนวยงานตางๆ ในสงักดักระทรวง

พาณิชย ดังนี้

been	fully	cognizant	of	the	people’s	rights	and	acted	

in	full	compliance	with	the	intention	of	the	Act	and	

all relevant cabinet’s decisions by supervising and 

encouraging the agencies under its purview to comply 

to	provisions	of	the	Official	Information	Act	B.E.	2540	

(1997)	 and	monitoring	 their	 progress,	 all	 of	 the	

agencies under Ministry of Commerce’s purview have 

successfully established both physical and electronic 

Official	Information	Centers	in	2018.		Some	of	these	

agencies	have	been	classified	“outstanding”	as	per	

the	official	information	center	evaluation	criteria	by	

Office	of	the	Official	Information	Commission,	Office	

of	 the	 Permanent	 Secretary,	 the	 Prime	Minister’s	

Office.		As	a	result	of	their	determination	and	strong	

will	to	earnestly	implement	the	Official	Information	

Act	B.E.	2540	(1997),	2	agencies	under	the	Ministry	of	

Commerce’s	 purview,	 namely,	 Office	 of	 the	

Permanent	 Secretary,	Ministry	 of	 Commerce	 and	

Department	of	Foreign	Trade	won	Excellent	Official	

Information	Center	Awards	which	accentuated	their		

transparency,	fairness	and	good	governance	in	carrying	

out their duties.
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	 	 	 1.1	รายงานผลการปฏบัิตติามพระราชบญัญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ประจ�าปงบประมาณ	

2562	 ทางเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 	 1.2	การก�ากบั	ติดตาม	ให้หน่วยงานด�าเนนิการ

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	และมาตรา	9	ให้มี

ความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นปจจุบัน	ส่งข้อมูลข่าวสารของ

ราชการลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา	 ตามมาตรา	 7	

และด�าเนนิการจัดแสดงข้อมลูข่าวสารตามมาตรา	 9	

โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

และตวัชี้วดัความโปร่งใสของหน่วยงาน	ก�าชบัให้หน่วยงาน

จดัแสดงข้อมูลไว้ในศนูย์กายภาพ	และทางศนูย์ข้อมลูทาง

อเิลก็ทรอนกิส์	 (เว็บไซต์)	 เพือ่ให้ประชาชนสามารถ

ขอดู	 ตรวจสอบ	 ได้โดยสะดวก	 และจัดท�ารายงานเสนอ

ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส	

	 	 	 1.3	 การแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารงาน

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	 โดยมอบหมายผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นประธานกรรมการ	 ผู ้บริหารหน่วยงาน	

(ผู้อ�านวยการส�านัก	/	กอง)	เป็นกรรมการ	ตลอดจนมีการ

มอบหมายเจ้าหน้าที	่ เพือ่รับผดิชอบตรวจสอบปรับปรุง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ	

	 	 	 1.4	 จัดเก็บสถิติการขอเข้ารับบริการข้อมูล

ข่าวสาร	 และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอ

ผู้บรหิารทราบ	จากการเกบ็สถติใินภาพรวมของกระทรวง

พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการท่ีหน่วยงานให้บรกิาร	รวมจ�านวน	1,303,060	ราย	

โดยเฉพาะท่ีกรมพฒันาธรุกจิการค้า	มากถงึ	869,697	ราย	

และกรมการค้าต่างประเทศ	 237,965	 ราย	 นอกจากนี้	

ยังมีการให้บริการผ่านเว็บไซต์	 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์)	 และเยีย่มชมเว็บไซต์	 รวมทัง้สิ ้น	

436,432	ครั้ง	

 

  During Fiscal Year B.E. 2562 (2019), Ministry 

of Commerce have carried out following 

important duties.   

  1. Supervising and monitoring the duties 

carried out by agencies under the Ministry of 

Commerce’ purview.

	 	 	 1.1	 Publicized	 the	 outcomes	 of	 the	

implementation	of	the	Official	 Information	Act	B.E.	

2540	(1997)	on	the	website	of	Office	of	the	Official	

Information	Commission,	Office	of	 the	 Permanent	

Secretary,	the	Prime	Minister’s	Office.

   1.2 Supervised and monitor the agencies’ 

duties	 to	 ensure	 that	 they	 kept	 of	 the	 official	

information	 stipulated	 in	 Section	 7	 and	 Section	 9	

correct,	complete	and	up-to-date,	publicized	official	

information	 in	 the	National	Gazette	 in	accordance	

with	 the	 provisions	 of	 Section	 7,	 and	 displayed	

information	 as	 stipulated	 in	 Section	 9,	 especially	

information as per the agencies’ standards for 

transparency and transparency key performance 

indexes.	The	Ministry	also	reiterated	that	all	agencies	

publicize	information	through	physical	and	electronic	

(website)	official	information	centers	so	that	people	

could	easily	 see	and	 inspect	 the	 information.	The	

agencies	were	also	mandated	to	present	quarterly	

reports	to	executives.	

	 	 	 1.3	 Established	 the	 official	 information	

administration committee by appointing high level 

executives	 to	 be	 chairpersons	 and	 appointing	

agencies’	executives	(executive	directors,	directors)	
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  ในปงบประมาณ 2562 มีประชาชนมาติดตอ

ขอตรวจสอบขอมูล ซึ่งเปนการใชสิทธิตามมาตรา 11 

(การจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามคําขอ

เฉพาะรายซึ่งไมมีสวนทีห่ามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 

หรือมาตรา 15) จํานวน 2,857 ราย ประเภทขอมลูทีม่ี

การขอใชบริการมากที่สุด 3 ลําดับ ไดแก 1) สถิติการคา

ระหวางประเทศของไทยกับประเทศตาง ๆ 2) รายชื่อ

ผูสงออก – นําเขาของไทย และ  3) โครงสรางสินคาออก 

– สินคาเขาของไทย และขอคัดสําเนาเอกสาร จํานวน 

10 ราย

  2. ดานการเสรมิสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั 

พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

   2.1 การจดัอบรม / สมัมนา ในหลกัสตูร ตาง ๆ  

ของกระทรวงพาณิชย 

   กระทรวงพาณิชยใหความสําคัญในการเสริม

สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ ใหกบัขาราชการ เจาหนาท่ี บคุลากร 

ในสังกัดกระทรวง ผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ใหม ีความรู  ความเขาใจ 

ในเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 อยางตอเนือ่ง ทีส่ําคัญ ไดแก 

การจดัอบรมใหกบัขาราชการบรรจุใหม กระทรวงพาณิชย 

to be members of the committee. There was also 

designation of dedicated officers who were tasked to 

inspect and update the publication of the official 

information.

  1.4  Kept the statistics of official information 

services and submitted reports to executives for 

notation. The statistics showed that the Ministry had 

collectively 1,303,060 visitors who requested official 

information services. Department of Business 

development, in particular, provided services to 

869,697 visitors while Department of Foreign Trade 

serviced 237,965 visitors.  In addition, services through 

website (electronic official information center) were 

available, and the website was visited for 436,432 

times.

  During fiscal year B.E. 2562 (2019), 2,857 

individuals had made requests to inspect information, 

which was exercising their rights under the provision 

of Section 11 (provision of information, except the 

information not subject to disclosure as stipulated in 

Section 14 or Section 15, to a person as per individual 

request). The three most requested information types 

were 1) statistics of Thailand’s trade with different 

countries 2) List of Thailand’s exporters-importers and 

3) Thailand’s exports-imports structure, and 10 

individual requested copies of documents.

  2. Building Knowledge and Understanding 

of the Official Information Act B.E. 2540 (1997) 

   2.1 Organized training sessions/seminars in 

Ministry of Commerce’s Curricula 
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ตามโครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม หลักสูตร 

“ขาราชการที่ดี” เมือ่วันที ่ 5 เมษายน 2562 โดย 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และการจัดเสวนาใหกับ

ขาราชการ เจาหนาที ่ บุคลากร ผูประกอบการ และ

ประชาชนทั ่วไป เมือ่วันที ่ 12 มีนาคม 2562 โดย

กรมการคาตางประเทศ เปนตน

   2.2 สงเสริมใหบุคลากรเขารับการทดสอบ

ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

   2.3 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธสิทธิของ

ประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ในงานสัมมนาของหนวยงาน

   2.4 เยี่ยมชมศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

ของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน

ในภาพรวมของกระทรวง

  3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสารของหนวยงาน กระทรวงพาณิชยไดมีการ

พัฒนาปรับปรุงชองทางการเผยแพรขอมลูขาวสารของ

หนวยงานอยางตอเน่ือง และสอดคลองกบัสถานการณทาง

   Ministry of Commerce attached importance 

to constantly building knowledge and understanding 

of the Official Information Act B.E. 2540 (1997) among 

its government officers, staff, personnel, service 

receivers, stakeholders and the general public so that 

they would be equipped with knowledge and 

understanding of the purposes of the Official Information 

Act B.E. 2540 (1997).  Among important initiatives were, 

Office of Permanent Secretary, Ministry of Commerce’s 

training session for Ministry of Commerce’s newly 

recruited government officers as per the training 

program for newly recruited government officers, topic 

“Good Government Officer” organized on 5 April 2019 

and Department of Foreign Trade’s seminar for 

government officers, staff, personnel, business operators 

and interested individuals organized on 12 March 2019.

   2.2 Encouraged personnel to take Office of 

the Permanent Secretary, the Prime Minister’s Office’s 

examinations that tested their knowledge and 

understanding of the implementation of the Official 

Information Act B.E. 2540 (1997) 
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   2.3 Organized activities to publicize the 

people’s rights under the Official Information Act B.E. 

2540 (1997) at the sideline of seminars organized by its 

agencies.

   2.4 Visited official information centers of 

various agencies, both inside and outside of the Ministry 

of Commerce, to exchange experience and use newly 

learnt knowledge in improving the Ministry’s overall 

services.

  3.Developing Information System to 

disseminate the agency’s information: Ministry of 

Commerce worked continuously and along the line 

with current social and economic situation to develop 

and improve its information dissemination channels. 

It aimed to provide people with convenient access 

to its information and services by, for instance, putting 

“Information Search” Banner in an easy-to-see-and-

access location, providing News Clipping, publicizing 

Transparent Government Center articles, improving 

www.thailandntr.com to make it a data base for 

international trade laws and rules, developing DITP 

TOUCH: Expertise to provide in depth information/

consultation services on exporting and importing, 

developing “DTN Drive” Application to provide 

international trade information services, and 

developing MOC Mobile Application for merchandise 

price inspection service (MOC Life),  information search 

(MOC Search), Thailand’s trade statistics (MOC 

Statistics), online services tracking (MOC Tracking). 

Social Media, including, Facebook, Twitter, YouTube 

and Chat Online were also available to ensure that 

people will have convenient and fast access to 

information.

สังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมุงเนนใหประชาชน

สืบคนขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ของหนวยงาน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว อาทิ จัดทํา Banner “ศนูยขอมลู

ข าวสาร” ไว ในจุดท ีเ่ห็นได ชัดเจนและเข าถึงง าย 

จัดทาํ คลปิปงขาวออนไลน (News Clipping) จัดทาํ

บทความศูนยราชการใสสะอาด การปรับปรุงเว็บไซต 

www.thailandntr.com เพื่อเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับ

กฎระเบยีบการคาระหวางประเทศ DITP TOUCH : 

Expertise ใหบริการขอมูล/คําปรึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับ

การสงออกและการนําเขา Application “DTN Drive” 

ใหบรกิารขอมลูเกี่ยวกบัการคาระหวางประเทศ และ MOC 

Mobile Application ไดแก การตรวจสอบราคาสินคา 

(MOC Life) บริการคนหาขอมูล (MOC Search) สถิติ

ขอมูลการคาของไทย (MOC Statistics) ติดตามสถานะ

การทําธุรกรรมออนไลน (MOC Tracking)  และ Social 

Media Facebook Twitter YouTube และ Chat Online 

ซึง่ประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสาร อยางสะดวก รวดเร็ว
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  กระทรวงพาณิชยมีนโยบายมุงสูกระทรวงสีเขียว 

ดวยการดูแล ปกปองสิง่แวดลอม และลดการสรางภาระ

ใหกบัส่ิงแวดลอม  โดยจดัทําโครงการ “พาณิชยรกัษโลก” 

ท่ีมุงลด ละ เลิก การใชกลองโฟมและพลาสติกหหูิ้วภายใน

ศูนยอาหาร รานคา และตลาดนัดของกระทรวงพาณิชย  

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงการทํา CSR ที่ให

ความสําคญัตอส่ิงแวดลอม ผานกจิกรรม “พาณิชยรวมใจ 

หวงใยสิง่แวดลอม บริจาคสิง่ของใชแลว” มีเปาหมาย

เพื่อสรางความตระหนัก และรับผิดชอบในการแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมรวมกนั รวมท้ังเปนการเสรมิสรางความรวมมือ 

ความรัก ความสามัคคี และมีสัมพันธภาพทีด่ีในองคกร 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน

  

  The Ministry of Commerce has placed its 

emphasis towards environmental actions dedicated 

to making a positive social or environmental impact 

on society by taking care and reducing burden to 

the environment. The ministry has launched “MOC 

Green Earth” project which aims to discourage 

plastic and foam use in food centers, shops, and 

flea market vendors in the ministry, reduce and 

separate waste as well as to implement the 

environmental CSR project namely “The Ministry 

Social Responsibility and Donation” The goal of this 

project is to raise awareness and responsibility for 

creating better environment as well as to strengthen 

cooperation, unity, and good relationship between 

the organization, related agencies, and public sector. 

Commerce Goes Green for waste and plastic reduction 
“พาณิชย์” Go Green ลดขยะ ลดใช้พลาสติก

ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
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  การดําเนินกิจกรรมภายใต “พาณิชยร วมใจ 

หวงใยสิง่แวดลอม บริจาคสิง่ของใชแลว” โดยไดเริ ่ม

ตั้งแต ป 2554 ที่สําคัญ ไดแก 

  1. การรับบริจาคอะลมูเินยีมและถุงนองใชแลว  

มอบให ม ูลน ิธิขาเท ียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี เพือ่นาํไปรไีซเคลิทาํขาเทียมสําหรบัผูพกิาร

ทีย่ากไรดอยโอกาส โดยการเชิญชวนบริจาควัสดุทีผ่ลิต

จากอะลูมิเนียม เชน ทีเ่ปดกระปองนํา้อัดลม อาหาร 

ฝาเครื ่องดื ่มแบรนด ถาดอะลูมิเนียมในเครื ่องสําอาง 

และลวดแม็กซเย็บกระดาษทีใ่ชแลว ถุงนองทีใ่ชแลว

ทั้งแบบเต็มตัวและใตเขา 

  2. การรับบริจาคกลองเครื่องดื่มยูเอชที มอบให

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

เพื่อนําไปรีไซเคิลเปนแผนหลังคามอบใหกับผูที่ประสบ

ปญหาดานที่อยูอาศัย รวมทั้งผูดอยโอกาสและขาดแคลน 

โดยเชิญชวนบริจาคกลองนม นํ้าผลไม ชา กาแฟ กะทิ 

  3. การรบับรจิาคกระดาษใชแลว และปฎทิินตัง้โตะ 

มอบใหมลูนธิิคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ

  4. การรับบริจาคใบสลากกินแบงรัฐบาลทีไ่มถูก

รางวัล มอบใหศูนยพัฒนาเด็กพิเศษวัดหวยหมู หมูที ่ 9 

บานดอนแจง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรุี เพื่อนําไป

ประดิษฐเปนดอกไมจันทน และพวงหรีด

  Since 2011, the activities under “The Ministry 

Social Responsibility and Donation” including

  1. The donation of aluminum and used 

stockings to the Prostheses Foundation of H.R.H the 

Princess Mother in order to make prosthetic legs to 

amputees of all races and religions. Donation 

materials include aluminum can rings or lid, 

aluminum cosmetic trays, used staples, and used 

stockings. 

  2. The donation of UHT paper box to Friends 

in Need (of “PA”) Volunteers Foundation, Thai Red 

Cross in order to recycle and make roofing sheets 

to those less fortunate who are in need of housing 

assistance. Donation materials include beverage 

cartons such as juice, tea, and coffee, and milk.  

  3. The donation of used papers and calendars 

to Foundation for The Blind in Thailand under the 

Royal Patronage of H.M. the Queen.

  4. The donation of lottery paper to Wat Huai 

Mhoo Special Education Center in Ratchburi 

province in order to make the sandalwood flowers 

and wreath.
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  นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยยังไดเดินหนาเลิกใช

ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแกวพลาสติก โดยไดจัดทําโครงการ 

“พาณิชยรักษโลก” ซึ่งไดมีการประสานขอความรวมมือ

ผูประกอบการภายในกระทรวงพาณิชย ไดแก รานคาใน

ศนูยอาหารสวสัดิการ รานคาในตลาดนัดกระทรวงพาณิชย 

และรานคาทีเ่ขามาจําหนายสินคาภายในกระทรวงใน

โอกาสตางๆ เชน งานธงฟา งานแฟรนไชส ฯลฯ เลิกใช

โฟมบรรจอุาหาร โดยใชกลองกระดาษ และชานออยบรรจุ

อาหารแทน และกําหนดใหใชถุงพลาสติกทีย่อยสลายได

บรรจุของใหลูกคา รวมทั้งรณรงคใหขาราชการ พนักงาน

และลูกจางของกระทรวงพาณิชย พกแกวน้ําและกลองขาว

สวนตัว และใชถุงผาในชีวิตประจําวัน 

  จากการด ําเน ินงานทั ้งหมดนี ้ ได ส งผลให 

กระทรวงพาณิชยเดินหนาเขาสูการเปนกระทรวงสเีขยีว 

ที ่มุ งดูแล รักษาสิ ่งแวดลอม มุ งบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย เพือ่ผลักดันใหบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไว 

นอกจากนี้ ยังมุ งหวังวา การจุดประกายการดูแล

และปกปองสิ่งแวดลอมของกระทรวงพาณชิย จะขยาย

วงกวาง ทําใหทุกคนหันมาสนใจ ใสใจ และใหความ

สําคัญกับการปกปอง และดูแลรักษาสิ ่งแวดลอม

ไดเพิ่มขึ้น

  Under “MOC Green Earth” project, the 

Ministry of Commerce discourages plastic uses in 

all forms i.e. plastic handle and glass. The ministry 

also asks cooperation from food court, flea market 

vendors as well as shops available in the ministry 

in special occasions such as the Blue Flag market, 

the Franchise day to avoid using plastic and foam 

in food container. 

  The minister will continue its commitment 

towards the “Green Ministry” in encouraging a 

positive impact through its activities on the 

environment - managing waste and saving the 

environment. With all efforts, it is hoped to 

inspire and raise awareness among the public 

that could translate into improved care and 

protection of the environment for the better 

and greener society.

รายงานประจ�าปี 2562134
กระทรวงพาณิชย์



 

1. Civil and Commercial Code Book III Specific Contracts Title 
 XXII Partnerships and Companies
2. Act Prescribing Offences Related to Registered Partnerships, 
 Limited Partnerships, Limited Companies, Associations and 
 Foundations, B.E. 2499 (1956)
3. Business Registration Act, B.E. 2499 (1956)
4. Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992)
5. Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) 
6. Accounting Act, B.E. 2543 (2000) 
7. Accounting Profession Act  B.E. 2547 (2004)
8. Trade Associations Act, B.E. 2509 (1966)
9. Chambers of Commerce Act, B.E. 2509 (1966) 
10. Business Security Act B.E. 2558 (2015)

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
 22 หุ้นส่วนและบริษัท
2. พ.ร.บ. ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
 จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด สมาคม
 และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
3. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
4. พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535
5. พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542
6. พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
7. พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
8. พ.ร.บ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
9. พ.ร.บ. หอการค้า พ.ศ. 2509
10. พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

รายช่ือกฎหมายที่อยู่ในความรับผิิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
Laws under Responsibility of Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10 ฉบับ Department of Business Development, 10 Items

กรมการค้าภายใน 6 ฉบับ

1. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
2. พ.ร.บ. มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
4. พ.ร.บ. การค้าข้าว พุทธศักราช 2498
5. พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
6. พ.ร.บ. ยกเลกิ พ.ร.บ.การซ้ือขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้ 
 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 

1. Export and Import of Goods Act, B.E. 2522 (1979)
2. Export Commodity Standards Act, B.E. 2503 (1960)
3. Anti-Dumping and Countervailing of Foreign Products 
 Act, B.E. 2542 (1999)
4. Safeguard Measure Against Increased Imports 
 Act, B.E. 2550 (2007)

1. Price of Goods and Service Act, B.E. 2542 (1999)
2. Weights and Measures Act, B.E. 2542 (1999)
3. Warehouse, Silo and Cold Storage Act B.E. 2558 (2015)
4. Rice Trading Act, B.E. 2489 (1946) 
5. Commodities Control Act B.E. 2495 (1952)
6. Act Repealing of the Agricultural Futures Trading. 
 Act B.E. 2542, B.E. 2558 (2015)

Department of Foreign Trade, 4 Items

List of Laws

Department of Internal Trade, 6 Items

กรมการค้าต่างประเทศ 4 ฉบับ

รายช่ือกฎหมาย

1. พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาใน
 ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
3. พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 ซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
4. พ.ร.บ. มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้า 
 ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 ฉบับ

1. Copyright Act, B.E. 2537 (1994)

2. Patent Act, B.E. 2522 (1979) 

3. Trademark Act, B.E. 2534 (1991)  

4. Protection of Layout Designs of Integrated Circuits Act, 
 B.E. 2543 (2000)

5. Geographical Indication Protection Act, B.E. 2546 (2003)

6. Optical Disc Production Act, B.E. 2548 (2005) 

7. Trade Secret Act B.E. 2545 (2002)

1. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2. พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
3. พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 
4. พ.ร.บ. คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
5. พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
6. พ.ร.บ. ผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
7. พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

Department of Intellectual Property, 7 Items

กรมสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ 1 ฉบบั

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 1 ฉบบั

1. Thai National Shippers Council Act, B.E. 2537 (1994)

1. The Operation of the World Trade Organization Act 
 B.E. 2537 (1994)

1. พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2537

1. พ.ร.บ. คุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การ
 การค้าโลก พ.ศ. 2537

Department of International Trade Promotion, 1 Items

Department of Trade Negotiations, 1 Items

List of Lawsรายช่ือกฎหมาย

รายงานประจ�าปี 2562136
กระทรวงพาณิชย์



กฎหมายที่อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงแก้ไข จ�านวน 14 ฉบับ
Laws under Amendment Process, 14 Items

กรมการค้าต่างประเทศ 3 ฉบับ

1.  Draft Anti-Dumping and Countervailing of Foreign Products 
 Act, (No….), B.E…. (sections concerning subsidies)

2.  Draft Anti-Dumping and Countervailing of Foreign Products 
 Act, (No….), B.E…. (sections concerning anti-dumping) 
 Status
 As of 26 February 2019, both items had already passed 
 through the Office of the Council of State. The items are 
 now waiting to be forwarded by the Secretariat of Cabinet 
 to the Prime Minister who shall present them to 
 His Majesty the King to sign and enact.

3.  Draft Act on Control of Goods Associated with 
 the Proliferation of Weapon of Mass Destruction, B.E….
 Status
 As of 1 February 2019, the Draft had already passed through 
 the Office of the Council of State. The item is now waiting 
 to be forwarded by the Secretariat of Cabinet to the Prime 
 Minister who shall present them to His Majesty the King 
 to sign and enact.

1. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
 การอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..)  
 พ.ศ. .... (ในส่วนของการอุดหนุน) 

2.  ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
 การอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..) 
 พ.ศ. .... (ในส่วนของการตอบโต้การทุ่มตลาด)
 สถานะ 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ร่างพระราชบัญญัติ
 ทัง้สองฉบบัไดผ่้านการพจิารณาของสภานติบิญัญัติ
 แห่งชาติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักเลขาธิการคณะ
 รัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน�าทูลเกล้าฯ ถวาย
 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป�นกฎหมาย
 ต่อไป

3. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่ เกี่ยวข้อง
 กับการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานภุาพท�าลายล้างสูง 
 พ.ศ. ....
 สถานะ 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ร่างพระราชบัญญัติ
 ไดผ้า่นการพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิลว้ 
 ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 นายกรัฐมนตรีเพื่อน�าทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง
 พระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป�นกฎหมายต่อไป

Department of Foreign Trade, 3 Items

Lawsกฎหมาย

Department of Business Development, 6 Itemsกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 6 ฉบับ

1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 แพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (บรรพ 3 ลกัษณะ 
 22 หุ้นส่วนและบริษัท)
 สถานะ 
 อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักเลขาธิการคณะ
 รัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
 แห่งชาติต่อไป

1.  Draft Act Amending the Civil and Commercial Code 
 (No….), B.E…. (Book III Specific Contracts Title XXII 
 Partnerships and Companies)

 Status
 In the Secretariat of the Cabinet’s process for the 
 submission to the Cabinet and the National 
 Legislative Assembly
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1. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 (ในส่วนที่เกี่ยวกับขัน้ตอนการจดทะเบียนและพิธีการ
 แก้ไขความตกลงทริปส์) 
 สถานะ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกา

Lawsกฎหมาย

Department of Intellectual Property, 4 Itemsกรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับ

1. Draft Patent Act, (No….), B.E. … (sections concerning 
 registration process and TRIPS amendments)

 Status
 Under the Office of the Council of State’s deliberation

2. ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผ ิดเกี่ ยวกับ
 ห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด บริษัท
 จ�ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 สถานะ 
 อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักเลขาธิการคณะ
 รัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
 แห่งชาติต่อไป

3. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. .... 
 สถานะ 
 อยู่ระหว่างการด�าเน ินการของส�านักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสภา
 นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

4. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียว  
 พ.ศ. .... 
 สถานะ 
 อยูร่ะหวา่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจัดท�าร่าง
 เพื่อส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
 คณะรฐัมนตรตีอ่ไป

5.  ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 สถานะ 
 อยูร่ะหวา่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจัดท�าร่าง 
 เพื่อส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
 คณะรัฐมนตรีต่อไป

6.  ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 สถานะ 
 อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักเลขาธิการคณะ
 รัฐมนตรี เพื่อน�าเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 6 ฉบับ Department of Business Development, 6 Items

2.  Draft Act Prescribing Offences Related to Registered 
 Partnerships, Limited Partnerships, Limited Companies, 
 Associations and Foundations, (No….), B.E….
 Status
 In the Secretariat of the Cabinet’s process for the 
 submission to the Cabinet and the National Legislative 
 Assembly

3.  Draft Public Limited Companies Act, (No…), B.E…. 
 Status
 In the Secretariat of the Cabinet’s process for the 
 submission to the Cabinet and the National Legislative 
 Assembly

4. Draft Formation of One Natural Person Limited 
 Companies Act, B.E….
 Status
 Being prepared by the Office of the Council of State 
 to be sent to the Secretariat of Cabinet to submit 
 to the Cabinet

5. Trade Associations Act, B.E. 2509 (1966)
 Status
 Being prepared by the Office of the Council of State 
 to be sent to the Secretariat of Cabinet to submit 
 to the Cabinet

6. Chambers of Commerce Act, B.E. 2509 (1966) 
 Status
 In the Secretariat of the Cabinet’s process for the 
 submission to the Cabinet 

รายงานประจ�าปี 2562138
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Department of International Trade Promotion, 1 Items

1. Thai National Shippers Council Act, B.E. 2537 (1994)

 Status
 In the Department’s drafting process

(Information as of 26 April, 2019)

กรมสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ 1 ฉบบั

1.  พระราชบญัญัตสิภาผู้สง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย  
 พ.ศ. 2537 
 สถานะ 
 อยู่ระหว่างการศึกษายกร่างกฎหมายของกรม

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562)

Lawsกฎหมาย

Department of Intellectual Property, 4 Itemsกรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับ

2. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)  
 สถานะ
 อยูร่ะหวา่งการประชุมคณะกรรมการพฒันากฎหมาย
 ว่าด้วยสิทธิบัตร

3.  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 (ในสว่นท่ีเกี่ยวกบัข้อจ�ากดัความรบัผิดของผู้ใหบ้รกิาร
 และการเข้าเป�นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก) 
 สถานะ 
 อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของส�านักงานคณะกรรมการ
 กฤษฎีกา

4. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส�าหรับ
 คนพิการ) 
 สถานะ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 ไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และมีผลใช้บังคับวันที่ 11 
 มีนาคม 2562 เป�นต้นไป

2. Draft Patent Act, (No….), B.E. … (sections concerning patents 
 for industrial designs)
 Status
 Under consideration by the meeting of the Patent Law 
 Development Committee

3. Draft Copy Right Act, (No….), B.E. …(sections concerning 
 limitation of liabilities of service providers and the accession 
 to WIPO Copyright Treaty)
 Status
 Under the Office of the Council of State’s deliberation

4. Draft Copy Right Act, (No….), B.E. … (sections concerning 
 exceptions to infringement of copyright for persons with 
 disabilities)
 Status
 The Copy Right Act, (No. 4.), B.E. 2561 (2018) was 
 announced in Part 92a, Vol. 135 of the Government Gazette 
 on 11 November 2018 and has been in effect since 11 March 
 2019.
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355,924,316.35 
 42,944,506.80 

 101,850.00 
 13,070,396.89 

 529,006.70 

 412,570,076.74 

 
1,894,380.00 
 1,325,725.00 

3,508,384,203.90 
 317,863,106.36 

 - 
3,829,467,415.26 

4,242,037,492.00 

249,913,507.65 
 12,135,385.78 

 135,921,551.93 
 2,178,053.92 

 400,148,499.28 

 
8,426,888.50 

 19,000,000.00 
 1,894,380.00 

 29,321,268.50 

 429,469,767.78 
 3,812,567,724.22 

2,984,842,178.49 
827,725,545.73 

3,812,567,724.22 

 545,277,860.23 
 72,830,055.09 

 311,456.60 
15,501,683.04 
 526,907.05 

634,447,962.01 

 
1,889,380.00 
 1,325,725.00 

3,295,930,082.19 
 459,234,979.73 

437,100.00 
 3,758,817,266.92 

4,393,265,228.93 

.
293,922,032.23 

3,081,225.94 

 335,661,702.41 
 2,482,483.64 

 635,147,444.22 

16,016,875.19 
 19,000,000.00 

 1,889,380.00 
36,906,255.19 

672,053,699.41 
3,721,211,529.52 

2,984,842,178.49 
736,369,351.03 

 3,721,211,529.52 

2561 / 2018 2560 / 2017
หน่วย (บาท) / Unit (Baht)

สินทรัพย / Assets

สินทรัพยหมุนเวียน / Current Assets

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด / Cash and Cash Equivalents

 ลูกหนี้ระยะสั้น / Short-term Receivables

 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น / Short-term Receivables

 วัสดุคงเหลือ / Supplies

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น / Other Current Assets

รวมสินทรัพยหมุนเวียน / Total Current Assets

สินทรัพยไมหมุนเวียน / Fixed Assets

 ลูกหนี้ระยะยาว / Long-term Receivables

 เงินลงทุนระยะยาว / Long-term Investment

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) / Property, Plant and Equipment (Net)

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) / Intangible Assets (Net)

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น / Other Fixed Assets

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน / Total Fixed Assets

รวมสินทรัพย / Total Assets

หนี้สิน / Liabilities

หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities 

 เจาหนี้ระยะสั้น / Short-term Account Payable

 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น / 

 Short-term receivables (amounts be tranferred) and subsidies

 เงินรับฝากระยะสั้น / Short-term Deposits

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Another Current Liabilities

รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities

หนี้สินไมหมุนเวียน / Non-Current Liabilities

 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว / Short-term Account Payable

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว / Long-term cash advance from the treasury

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น / Non-Current Liabilities

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน / Total Non-Current Liabilities

รวมหนี้สิน / Total Liabilities

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน / Net Assets/Net Capital

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน / Net Assets/Net Capital

 ทุน / Capital

 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม / Revenues Over/(Below)

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน / Total Net Assets/ Total Net Capital

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As of September 30, 2018
FINANCIAL STATEMENT

รายงานประจ�าปี 2562140
กระทรวงพาณิชย์



7,911,972,969.06 
 145,920,052.00 
 234,021,838.99 

 446,303.28 
 8,292,361,163.33 

 2,624,293,000.51 
 938,641,759.16 
 161,770,380.48 
3,392,285,499.72 
 161,576,763.45 
 176,461,910.13 
 442,832,852.11 
 121,134,340.51 
 3,669,159.81 

8,022,665,665.88 

269,695,497.45 

17,000.00 

269,678,497.45 

8,254,061,344.68 
 152,783,051.00 
 40,999,041.39 

 1,451,555.90 
8,449,294,992.97 

2,628,388,079.90  
1,006,759,331.28 
 166,289,482.89  
3,774,906,241.92 
 134,386,514.94 
 173,741,128.90 
 573,418,556.69 
 121,752,118.10 
 10,541,197.52 

8,590,182,652.14 

(140,887,659.17)

18,000.00 

 (140,905,659.17)

2561 / 2018 2560 / 2017
หน่วย (บาท) / Unit (Baht)

รายได / Assets

 รายไดจากงบประมาณ / Cash and Cash Equivalents

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ / Short-term Receivables

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค / Short-term Receivables

 รายไดอื่น / Supplies

รวมรายได / Total Current Assets

คาใชจาย /  Fixed Assets

  คาใชจายบุคลากร / Personnel expense

  คาบําเหน็จบํานาญ / Gratuities and pensions

  คาตอบแทน / Compensation

  คาใชสอย / Office supplies

  คาวัสดุ / Office supplies

  คาสาธารณูปโภค / Utilities expenses

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย / Depreciation and amortization

  คาใชจายจากการอุดหนนุและบรจิาค / Subsidization and donations expense

  คาใชจายอื่น / Other expense  

รวมคาใชจาย / Total Expense

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน / 

Revenues higher (lower) than regular expense

  ตนทุนทางการเงิน / Finance cost

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ / Revenues higher (lower) net expense

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
FINANCIAL STATEMENT INDICATING WORK OPERATION
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As of September 30, 2018
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ไทยเปนสมาชิกลำดับที่ 59 
ที่รวมกอตั้งองคการ
การคาโลก 

เริ่มจัดทำดัชนีราคา
ผูบริโภค

ริเริ่มโครงการ 
Thai SELECT

เริ่มขึ้นทะเบียน
คุมครองสินคาสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) 
ตัวแรกของประเทศไทย

ริเริ่มโครงการ
รานจำหนายอาหาร
ปรุงสำเร็จเพื่อ
คืนความสุขทุกจาน
ใหประชาชน 
“หนูณิชย...พาชิม”

เริ่มโครงการ Big Data 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการผลักดัน
ประเทศไทยใหเปน
มหาอำนาจดานผลไม
เมืองรอนของโลก
เริ่มโครงการตลาดริมทาง

ริเริ่มตลาดกลาง
ขายสงสินคา 
- ตลาดไขเปด
 บรรทัดทอง
- ตลาดทาโรงโม
-  ตลาดผักและผลไม
 ปากคลองตลาด

กำหนดใหสินคา
มีมาตรฐานในการ
สงออกเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคา
ขาออก

การประกันราคา
ขาวเปลือกครั้งแรก

ประเทศไทยเขาเปน
สมาชิกองคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO)

เริ่มมีการมอบรางวัล
เพชรพาณิชย

เริ่มมีการมอบรางวัล 
Prime Minister’s 
Export Award

เริ่มใชตราสัญลักษณ 
Thailand’s Brand

การจัดประกวด
ขาวหอมมะลิครั้งแรก

2538

2541 2545

2547

2552

2557

2554 2559 2561

2501

2486 2523 2534 25362503

2518 2532 25532535 2542 2560

สถาปนา
กระทรวงพาณิชย์

2463

99 ปี
กระทรวงพาณิชย์

2562

เริ่มเปดใหบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ไทยหลุดจากบัญชี PWL เปน WL
ริเริ่มโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ

เริ่มจัดตั้งสถาบันสงเสริมสินคา
เกษตรนวัตกรรม (APi)
เริ่มจัดตั้งสถาบันพัฒนาผูประกอบการ
การคายุคใหม (NEA)

จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.)
ริเริ่มโครงการธงฟา
ราคาประหยัด

ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตร
การประดิษฐ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” 
แดพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

เกิด FTA ฉบับแรกของไทย 
คือ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

เริ่มใชเครื่องหมาย
รับรองรูปพนมมือ
สำหรับขาวหอมมะลิ

ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล 
“ผูนำโลกดาน
ทรัพยสินทางปญญา” 
(WIPO Global 
Leader Award) 
แดพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

จัดงานอัตลักษณไทยครั้งแรก

มีการปรับเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ 
Thailand’s Brand 
ไปสูตราสัญลักษณ
คุณภาพไทยแลนด 
Thailand Trust Mark 
(T Mark)

เปดตัว Thaitrade.com

จัดการประชุม 
CLMVT Forum 
เปนครั้งแรก

ริเริ่มตลาดตองชม

บูรณาการหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย
ในสวนภูมิภาค (One Roof)

History Timeline
(พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2562)

รายงานประจำาปี 2562142
กระทรวงพาณิชย์



ไทยเปนสมาชิกลำดับที่ 59 
ที่รวมกอตั้งองคการ
การคาโลก 

เริ่มจัดทำดัชนีราคา
ผูบริโภค

ริเริ่มโครงการ 
Thai SELECT

เริ่มขึ้นทะเบียน
คุมครองสินคาสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) 
ตัวแรกของประเทศไทย

ริเริ่มโครงการ
รานจำหนายอาหาร
ปรุงสำเร็จเพื่อ
คืนความสุขทุกจาน
ใหประชาชน 
“หนูณิชย...พาชิม”

เริ่มโครงการ Big Data 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการผลักดัน
ประเทศไทยใหเปน
มหาอำนาจดานผลไม
เมืองรอนของโลก
เริ่มโครงการตลาดริมทาง

ริเริ่มตลาดกลาง
ขายสงสินคา 
- ตลาดไขเปด
 บรรทัดทอง
- ตลาดทาโรงโม
-  ตลาดผักและผลไม
 ปากคลองตลาด

กำหนดใหสินคา
มีมาตรฐานในการ
สงออกเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคา
ขาออก

การประกันราคา
ขาวเปลือกครั้งแรก

ประเทศไทยเขาเปน
สมาชิกองคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO)

เริ่มมีการมอบรางวัล
เพชรพาณิชย

เริ่มมีการมอบรางวัล 
Prime Minister’s 
Export Award

เริ่มใชตราสัญลักษณ 
Thailand’s Brand

การจัดประกวด
ขาวหอมมะลิครั้งแรก

2538

2541 2545

2547

2552

2557

2554 2559 2561

2501

2486 2523 2534 25362503

2518 2532 25532535 2542 2560

สถาปนา
กระทรวงพาณิชย์

2463

99 ปี
กระทรวงพาณิชย์

2562

เริ่มเปดใหบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ไทยหลุดจากบัญชี PWL เปน WL
ริเริ่มโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ

เริ่มจัดตั้งสถาบันสงเสริมสินคา
เกษตรนวัตกรรม (APi)
เริ่มจัดตั้งสถาบันพัฒนาผูประกอบการ
การคายุคใหม (NEA)

จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.)
ริเริ่มโครงการธงฟา
ราคาประหยัด

ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตร
การประดิษฐ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” 
แดพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

เกิด FTA ฉบับแรกของไทย 
คือ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

เริ่มใชเครื่องหมาย
รับรองรูปพนมมือ
สำหรับขาวหอมมะลิ

ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล 
“ผูนำโลกดาน
ทรัพยสินทางปญญา” 
(WIPO Global 
Leader Award) 
แดพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

จัดงานอัตลักษณไทยครั้งแรก

มีการปรับเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ 
Thailand’s Brand 
ไปสูตราสัญลักษณ
คุณภาพไทยแลนด 
Thailand Trust Mark 
(T Mark)

เปดตัว Thaitrade.com

จัดการประชุม 
CLMVT Forum 
เปนครั้งแรก

ริเริ่มตลาดตองชม

บูรณาการหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย
ในสวนภูมิภาค (One Roof)

History Timeline
(พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2562)
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รายพระนามและนามเสนาบดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 ครม. 
คณะที่ รายพระนามและรายนาม ต�าแหน่ง

ล�าดับรมว./
ครัง้ที่

ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่

พ้นต�าแหน่ง
วันที่

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดี คนที่ 1 : ครัง้ที่ 1 20 ส.ค. 2463 พ.ศ. 2473

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดี คนที่ 2 : ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2474 10 ธ.ค. 2475

2
พระยาวงษานุประพัทธ 
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)

รมว. คนที่ 3 : ครัง้ที่ 1 10 ธ.ค. 2475 1 เม.ย. 2476

3
พระยาวงษานุประพัทธ 
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)

รมว. คนที่ 3 : ครัง้ที่ 2 1 เม.ย. 2476 20 มิ.ย. 2476

4 พระยาโกมารกุลมนตรี (ช่ืน โกมารกุล ณ นคร) รมว. คนที่ 4 : ครัง้ที่ 1 24 มิ.ย. 2476 16 ธ.ค. 2476

5
พระยาโกมารกุลมนตรี (ช่ืน โกมารกุล ณ นคร) รมว. คนที่ 4 : ครัง้ที่ 2 16 ธ.ค. 2476 29 มี.ค. 2477

พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สารสาส) รมว. คนที่ 5 : ครัง้ที่ 1 29 มี.ค. 2477 22 ก.ย. 2477

6

พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี 
(กระแส ประวาหะนาวิน)

รมว. คนที่ 6 : ครัง้ที่ 1 22 ก.ย. 2477 12 ก.พ. 2478

พันเอกพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 1 12 ก.พ. 2478 28 ก.ค. 2480

พันเอกหลวงช�านาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) รมช. 18 ธ.ค. 2479 28 ก.ค. 2480

7
พันเอกพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 2 10 ส.ค. 2480 10 ธ.ค. 2480

พันเอกหลวงช�านาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) รมช. 10 ส.ค. 2480 10 ธ.ค. 2480

8
พันเอกพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 3 21 ธ.ค. 2480 16 ธ.ค. 2481

พันเอกหลวงช�านาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) รมช. 21 ธ.ค. 2480 16 ธ.ค. 2481

9

พันเอกพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 4 21 ธ.ค. 2481 16 ก.พ. 2485

พลตรี เสรีฤทธิ์ (จรัญ รัตนกุล) รมช. 6 ก.ย. 2482 26 ก.ย. 2484

พันเอกพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 5 19 ส.ค. 2484 16 ก.พ. 2485

พลตรี เสรีฤทธิ์ (จรัญ รัตนกุล) รมช. 19 ส.ค. 2484 26 ก.ย. 2484

หลวงช�านาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) รมช. 26 ก.ย. 2484 1 ก.พ. 2485

พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน รมว. คนที่ 8 : ครัง้ที่ 1 16 ก.พ. 2485 6 มี.ค. 2485

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมช. 4 ก.พ. 2485 6 มี.ค. 2485

10

พลตรีจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รมว. คนที่ 9 : ครัง้ที่ 1 10 มี.ค. 2485 20 มี.ค. 2485

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมช. 10 มี.ค. 2485 20 มี.ค. 2485

พลตรีจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รมว. คนที่ 9 : ครัง้ที่ 2 20 มี.ค. 2485 8 ก.ย. 2485

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมช. 20 มี.ค. 2485 8 ก.ย. 2485

พันตรีควง อภัยวงศ์ รมว. คนที่ 10 : ครัง้ที่ 1 8 ก.ย. 2485 17 ก.พ. 2486

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมช. 20 มี.ค. 2485 3 มี.ค. 2486

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมว. คนที่ 11 : ครัง้ที่ 1 3 มี.ค. 2486 24 ก.ค. 2487

นายกอ มไหสวรรย์ สมบัติศิริ รมช. 20 ต.ค. 2486 24 ก.ค. 2487
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 ครม. 
คณะที่ รายพระนามและรายนาม ต�าแหน่ง

ล�าดับรมว./
ครัง้ที่

ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่

พ้นต�าแหน่ง
วันที่

11

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมว. คนที่ 11 : ครัง้ที่ 2 2 ส.ค. 2487 20 ก.ย. 2487

พันตรีควง อภัยวงศ์ รมว. คนที่ 10 : ครัง้ที่ 2 10 ม.ค. 2488 16 ส.ค. 2488

นายเดือน บุนนาค รมช. 10 ม.ค. 2488 16 ส.ค. 2488

12
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) รมว. คนที่ 12 : ครัง้ที่ 1 1 ก.ย. 2488 17 ก.ย. 2488

นายเดือน บุนนาค รมช. 1 ก.ย. 2488 17 ก.ย. 2488

13 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ รมว. คนที่ 13 : ครัง้ที่ 1 19 ก.ย. 2488 31 ม.ค. 2489

14 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รมว. คนที่ 14 : ครัง้ที่ 1 2 ก.พ. 2489 18 มี.ค. 2489

15 หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ รมว. คนที่ 15 : ครัง้ที่ 1 24 มี.ค. 2489 1 มิ.ย. 2489

16 หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ รมว. คนที่ 15 : ครัง้ที่ 2 11 มิ.ย. 2489 21 ส.ค. 2489

17 พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ รมว. คนที่ 16 : ครัง้ที่ 1 24 ส.ค. 2489 28 พ.ค. 2490

18
นายเดือน บุนนาค รมว. คนที่ 17 : ครัง้ที่ 1 31 พ.ค. 2490 8 พ.ย. 2490

นายจ�าลอง ดาวเรือง รมช. 31 พ.ค. 2490 8 พ.ย. 2490

19 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ รมว. คนที่ 11 : ครัง้ที่ 3 11 พ.ย. 2490 6 ก.พ. 2491

20 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รมว. คนที่ 14 : ครัง้ที่ 2 25 ก.พ. 2491 8 เม.ย. 2491

21

พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) รมว. คนที่ 18 : ครัง้ที่ 1 15 เม.ย. 2491 16 พ.ย. 2491

พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 6 16 พ.ย. 2491 24 มิ.ย. 2492

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ รมช. 30 พ.ย. 2491 1 ม.ค. 2492

22
พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 7 28 มิ.ย. 2492 29 พ.ย. 2494

นายเทพ โชตินุชิต รมช. 16 ม.ค. 2493 29 พ.ย. 2494

23 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รมว. คนที่ 14 : ครัง้ที่ 3 29 พ.ย. 2494 6 ธ.ค. 2494

24
หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) รมว. คนที่ 19 : ครัง้ที่ 1 8 ธ.ค. 2494 23 มี.ค. 2495

พันเอก ศิริ สิริโยธิน รมช. 11 ธ.ค. 2494 23 มี.ค. 2495

25

นายวรการบัญชา รมว. คนที่ 20 : ครัง้ที่ 1 28 มี.ค. 2495 4 ก.พ. 2497

พลตรี ศิริ สิริโยธิน รมช. 28 มี.ค. 2495 22 มี.ค. 2497

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม รมว. คนที่ 21 : ครัง้ที่ 1 04 ก.พ 2497 23 มี.ค. 2497

พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน รมว. คนที่ 22 : ครัง้ที่ 1 23 มี.ค. 2497 26 ก.พ. 2500

26
พลเอกเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ รมว. คนที่ 7 : ครัง้ที่ 8 31 มี.ค. 2500 16 ก.ย. 2500

นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ รมช. 31 มี.ค. 2500 16 ก.ย. 2500

27
นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รมว. คนที่ 23 : ครัง้ที่ 1 23 ก.ย. 2500 26 ธ.ค. 2500

พลโท จิตติ นาวีเสถียร รมช. 23 ก.ย. 2500 26 ธ.ค. 2500

28

นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รมว. คนที่ 23 : ครัง้ที่ 2 1 ม.ค. 2501 20 ต.ค. 2501

พลโท จิตติ นาวีเสถียร รมช. 1 ม.ค. 2501 7 ส.ค. 2501

พลตรี เนตร เขมะโยธิน รมช. 7 ส.ค. 2501 20 ต.ค. 2501
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 ครม. 
คณะที่ รายพระนามและรายนาม ต�าแหน่ง

ล�าดับรมว./
ครัง้ที่

ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่

พ้นต�าแหน่ง
วันที่

29
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รมว. คนที่ 24 : ครัง้ที่ 1 10 ก.พ. 2502 1 พ.ค. 2502

นายเกษม ศรีพยัคฆ์ รมว. คนที่ 25 : ครัง้ที่ 1 1 พ.ค. 2502 8 ธ.ค. 2506

30

นายเกษม ศรีพยัคฆ์ รมว. คนที่ 25 : ครัง้ที่ 2 11 ธ.ค. 2506 5 ก.ค. 2508

นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รมว. คนที่ 24 : ครัง้ที่ 2 8 ก.ค. 2508 10 ก.พ. 2511

นายพจน์ สารสิน รมว. คนที่ 26 : ครัง้ที่ 1 10 ก.พ. 2511 7 มี.ค. 2512

31

นายบุญชนะ อัตถากร รมว. คนที่ 27 : ครัง้ที่ 1 11 มี.ค. 2512 17 พ.ย. 2514

พลต�ารวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ รมช. 11 มี.ค. 2512 17 พ.ย. 2514

นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ รมช. 23 พ.ย. 2513 17 พ.ย. 2514

32
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ รมว. คนที่ 28 : ครัง้ที่ 1 19 ธ.ค. 2515 14 ต.ค. 2516

นายโอสถ โกศิน รมช. 19 ธ.ค. 2515 14 ต.ค. 2516

33
นายชาญชัย ลี้ถาวร รมว. คนที่ 29 : ครัง้ที่ 1 16 ต.ค. 2516 22 พ.ค. 2517

นายจรูญ ศรีบุญเรือง รมช. 16 ต.ค. 2516 22 พ.ค. 2517

34
นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ รมว. คนที่ 30 : ครัง้ที่ 1 30 พ.ค. 2517 14 ก.พ. 2518

นายประสงค์ สุขุม รมช. 30 พ.ค. 2517 14 ก.พ. 2518

35
นายด�ารง ลัทธพิพัฒน์ รมว. คนที่ 31 : ครัง้ที่ 1 21 ก.พ. 2518 6 มี.ค. 2518

นายประเทือง ค�าประกอบ รมช. 21 ก.พ. 2518 6 มี.ค. 2518

36

นายทองหยด จิตตวีระ รมว. คนที่ 32 : ครัง้ที่ 1 17 มี.ค. 2518 12 ม.ค. 2519

นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ รมช. 10 เม.ย. 2518 12 ม.ค. 2519

นายธเนศ เอียสกุล รมช. 8 ม.ค. 2519 12 ม.ค. 2519

37
นายด�ารง  ลัทธพิพัฒน์ รมว. คนที่ 31 : ครัง้ที่ 2 21 เม.ย. 2519 23 ก.ย. 2519

นายคล้าย ละอองมณี รมช. 21 เม.ย. 2519 23 ก.ย. 2519

38
นายด�ารง ลัทธพิพัฒน์ รมว. คนที่ 31 : ครัง้ที่ 3 5 ต.ค. 2519 6 ต.ค. 2519

นายคล้าย ละอองมณี รมช. 5 ต.ค. 2519 6 ต.ค. 2519

39 นายสุธี นาทวรทัต รมว. คนที่ 33 : ครัง้ที่ 1 22 ต.ค. 2519 20 ต.ค. 2520

40
นายนาม พูนวัตถุ รมว. คนที่ 34 : ครัง้ที่ 1 12 พ.ย. 2520 21 ธ.ค. 2521

นายปรก อัมระนันท์ รมช. 12 พ.ย. 2520 21 ธ.ค 2521

41

นายอบ วสุรัตน์ รมว. คนที่ 35 : ครัง้ที่ 1 24 พ.ค. 2522 11 ก.พ. 2523

นายปรก อัมระนันท์ รมช. 24 พ.ค. 2522 11 ก.พ. 2523

นายอบ วสุรัตน์ รมว. คนที่ 35 : ครัง้ที่ 2 11 ก.พ. 2523 29 ก.พ. 2523

นายจุมพล ธรรมจารีย์ รมช. 11 ก.พ. 2523 29 ก.พ. 2523

42
นายตามใจ ข�าภโต รมว. คนที่ 36 : ครัง้ที่ 1 12 มี.ค. 2523 22 ม.ค. 2524

นายวิสิษฐ์ ตันสัจจา รมช. 12 มี.ค. 2523 22 ม.ค. 2524
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นายไพโรจน์ ไชยพร รมช. 12 มี.ค. 2523 11 มี.ค. 2524

นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี รมว. คนที่ 37 : ครัง้ที่ 1 22 ม.ค. 2524 11 มี.ค. 2524

นายไพโรจน์ ไชยพร รมช. 12 มี.ค. 2523 11 มี.ค. 2524

นายชวน หลีกภัย รมว. คนที่ 38 : ครัง้ที่ 1 11 มี.ค. 2524 19 ธ.ค. 2524

นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ รมช. 11 มี.ค. 2524 19 ธ.ค. 2524

นายทวี ไกรคุปต์ รมช. 11 มี.ค. 2524 27 ต.ค. 2525

นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี รมว. คนที่ 37 : ครัง้ที่ 2 19 ธ.ค. 2524 22 เม.ย. 2526

ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ รมช. 19 ธ.ค. 2524 22 เม.ย. 2526

43

นายโกศล ไกรฤกษ์ รมว. คนที่ 39 : ครัง้ที่ 1 7 พ.ค. 2526 15 ม.ค. 2529

นายไพโรจน์ ไชยพร รมช. 7 พ.ค. 2526 15 ม.ค. 2529

นายประยูร จินดาศิลป์ รมช. 7 พ.ค. 2526 5 ส.ค. 2529

ร้อยต�ารวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รมว. คนที่ 40 : ครัง้ที่ 1 15 ม.ค. 2529 5 ส.ค. 2529

นายอ�านวย  ยศสุข รมช. 15 ม.ค. 2529 5 ส.ค. 2529

44

ร้อยต�ารวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รมว. คนที่ 40 : ครัง้ที่ 2 11 ส.ค. 2529 6 พ.ย. 2529

นายประจวบ ไชยสาสน์ รมช. 11 ส.ค. 2529 3 ส.ค. 2531

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมช. 11 ส.ค. 2529 3 ส.ค. 2531

นายมนตรี พงษ์พานิช รมว. คนที่ 41 : ครัง้ที่ 1 6 พ.ย. 2529 3 ส.ค. 2531

นายประจวบ ไชยสาสน์ รมช. 11 ส.ค. 2529 3 ส.ค. 2531

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมช. 11 ส.ค. 2529 3 ส.ค. 2531

45

นายสุบิน ป่ินขยัน รมว. คนที่ 42 : ครัง้ที่ 1 9 ส.ค. 2531 26 ส.ค. 2533

นายภิญญา ช่วยปลอด รมช. 9 ส.ค. 2531 26 ส.ค. 2533

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมช. 9 ส.ค. 2531 9 ธ.ค. 2533

นายอมเรศ ศิลาอ่อน รมว. คนที่ 43 : ครัง้ที่ 1 26 ส.ค. 2533 9 ธ.ค. 2533

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมช. 9 ส.ค. 2531 9 ธ.ค. 2533

นายเจี่ย ก๊กผล รมช. 26 ส.ค. 2533 9 ธ.ค. 2533

46

นายอมเรศ ศิลาอ่อน รมว. คนที่ 43 : ครัง้ที่ 2 14 ธ.ค. 2533 23 ก.พ. 2534

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมช. 14 ธ.ค. 2533 23 ก.พ. 2534

นายจ�านงค์ โพธิสาโร รมช. 14 ธ.ค. 2533 23 ก.พ. 2534

47
นายอมเรศ ศิลาอ่อน รมว. คนที่ 43 : ครัง้ที่ 3 6 มี.ค. 2534 22 มี.ค. 2535

หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รมช. 10 ก.ค. 2534 22 มี.ค. 2535

48
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ รมว. คนที่ 44 : ครัง้ที่ 1 17 เม.ย. 2535 10 มิ.ย. 2535

หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รมช. 17 เม.ย. 2535 10 มิ.ย. 2535
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 ครม. 
คณะที่ รายพระนามและรายนาม ต�าแหน่ง

ล�าดับรมว./
ครัง้ที่

ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่

พ้นต�าแหน่ง
วันที่

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ รมช. 17 เม.ย. 2535 10 มิ.ย. 2535

นางพวงเล็ก บุญเชียง รมช. 17 เม.ย. 2535 10 มิ.ย. 2535

49
นายอมเรศ ศิลาอ่อน รมว. คนที่ 43 : ครัง้ที่ 4 18 มิ.ย. 2535 22 ก.ย. 2535

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รมช. 18 มิ.ย. 2535 22 ก.ย. 2535

50

นายอุทัย พิมพ์ใจชน รมว. คนที่ 45 : ครัง้ที่ 1 29 ก.ย. 2535 19 พ.ค. 2538

นายไชยยศ สะสมทรัพย์ รมช. 29 ก.ย. 2535 19 พ.ค. 2538

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมช. 29 ก.ย. 2535 13 ธ.ค. 2537

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมช. 29 ก.ย. 2535 23 ก.ย. 2536

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รมช. 23 ก.ย. 2536 25 ต.ค. 2537

นายฉัตรชัย เอียสกุล รมช. 25 ต.ค. 2537 11 ธ.ค. 2537

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รมช. 17 ธ.ค. 2537 19 พ.ค. 2538

51

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมว. คนที่ 46 : ครัง้ที่ 1 18 ก.ค. 2538 24 พ.ย. 2539

ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี รมช. 18 ก.ค. 2538 23 พ.ค 2539

นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รมช. 18 ก.ค. 2538 24 พ.ย. 2539

นายอ�านวย ยศสุข รมช. 28 พ.ค. 2539 24 พ.ย. 2539

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย รมช. 27 ก.ย. 2539 24 พ.ย. 2539

52

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว. คนที่ 47 : ครัง้ที่ 1 29 พ.ย. 2539 21 มิ.ย. 2540

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รมช. 29 พ.ย. 2539 24 ต.ค. 2540

นายสมพร อัศวเหม รมช. 29 พ.ย. 2539 6 พ.ย. 2540

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว. คนที่ 47 : ครัง้ที่ 2 21 มิ.ย. 2540 24 ต.ค. 2540

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รมช. 29 พ.ย. 2539 24 ต.ค. 2540

นายสมพร อัศวเหม รมช. 29 พ.ย. 2539 6 พ.ย. 2540

นายสม จาตุศรีพิทักษ์ รมว. คนที่ 48 : ครัง้ที่ 1 24 ต.ค. 2540 6 พ.ย. 2540

นายสมพร อัศวเหม รมช. 29 พ.ย. 2539 6 พ.ย. 2540

นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล รมช. 24 ต.ค. 2540 6 พ.ย. 2540

นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ รมช. 24 ต.ค. 2540 6 พ.ย. 2540

53

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รมว. คนที่ 49 : ครัง้ที่ 1 14 พ.ย. 2540 9 พ.ย. 2543

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมช. 14 พ.ย. 2540 9 พ.ย. 2543

นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า รมช. 14 พ.ย. 2540 4 ต.ค. 2541

นายประวิช รัตนเพียร รมช. 5 ต.ค. 2541 9 ก.ค. 2542 

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รมช. 9 ก.ค. 2542 9 พ.ย. 2543

นายรักษ์ ตันติสุนทร รมช. 8 ก.ย. 2543 9 พ.ย. 2543

รายงานประจำาปี 2562148
กระทรวงพาณิชย์
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คณะที่ รายพระนามและรายนาม ต�าแหน่ง
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54

นายอดิศัย โพธารามิก รมว. คนที่ 50 : ครัง้ที่ 1 17 ก.พ. 2544 3 ต.ค. 2545

นายสุวรรณ วลัยเสถียร รมช. 17 ก.พ. 2544 3 ต.ค. 2545

นายเนวิน ชิดชอบ รมช. 5 มี.ค. 2545 3 ต.ค. 2545

นายอดิศัย โพธารามิก รมว. คนที่ 50 : ครัง้ที่ 2 3 ต.ค. 2545 8 พ.ย. 2546

นายวัฒนา เมืองสุข รมช. 3 ต.ค. 2545 8 พ.ย. 2546

นายวัฒนา เมืองสุข รมว. คนที่ 51 : ครัง้ที่ 1 8 พ.ย. 2546 11 มี.ค. 2548

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมช. 8 พ.ย. 2546 6 ต.ค. 2547

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมช. 6 ต.ค. 2547 11 มี.ค. 2548

55

นายทนง พิทยะ รมว. คนที่ 52 : ครัง้ที่ 1 11 มี.ค. 2548 2 ส.ค. 2548

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน รมช. 11 มี.ค. 2548 6 ก.ค. 2548

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. คนที่ 53 : ครัง้ที่ 1 2 ส.ค. 2548 19 ก.ย. 2549

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ รมช. 2 ส.ค. 2548 19 ก.ย. 2549

56
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รมว. คนที่ 54 : ครัง้ที่ 1 8 ต.ค. 2549 6 ก.พ. 2551

นางอรนุช โอสถานนท์ รมช. 1 ก.พ. 2550 1 ต.ค. 2550

57

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รมว. คนที่ 55 : ครัง้ที่ 1  6 ก.พ. 2551 2 ส.ค. 2551

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.  6 ก.พ. 2551 2 ส.ค. 2551

พันต�ารวจโท บรรยิน ตัง้ภากรณ์ รมช.  6 ก.พ. 2551 -

58

นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว. คนที่ 56 : ครัง้ 1 2 ส.ค. 2551 24 ก.ย. 2551

พันต�ารวจโท บรรยิน ตัง้ภากรณ์ รมช.  6 ก.พ. 2551 24 ก.ย. 2551

นายพิเชษฐ์  ตันเจริญ รมช.  2 ส.ค. 2551 24 ก.ย. 2551

นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว. คนที่ 56 : ครัง้ 2 24 ก.ย. 2551 2 ธ.ค. 2551

พันต�ารวจโท บรรยิน ตัง้ภากรณ์ รมช. 24 ก.ย. 2551 2 ธ.ค. 2551

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ รมช. 24 ก.ย. 2551 2 ธ.ค. 2551

59
นางพรทิวา นาคาศัย รมว. คนที่ 57 : ครัง้ที่ 1  20 ธ.ค. 2551 9 ส.ค. 2554

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.  20 ธ.ค. 2551 9 ส.ค. 2554

60

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว. คนที่ 58 : ครัง้ที่ 1 10 ส.ค. 2554 18 ม.ค. 2555

นายภูมิ สาระผล รมช.  10 ส.ค. 2554

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.  10 ส.ค. 2554

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. คนที่ 59  : ครัง้ที่ 1 18 ม.ค. 2555

นายภูมิ สาระผล รมช.  10 ส.ค. 2554 27 ต.ค. 2555

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.  10 ส.ค. 2554 27 ต.ค. 2555

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว. คนที่ 59 : ครัง้ที่ 2 18 ม.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556
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นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.  27 ต.ค. 2555

นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล รมว. คนที่ 60 : ครัง้ที่ 1 30 มิ.ย. 2556 22 พ.ค. 2557

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช. 27 ส.ค. 2555 22 พ.ค. 2557

นายยรรยง พวงราช รมช. 30 มิ.ย. 2556 22 พ.ค. 2557

61

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. คนที่ 61 : ครัง้ที่ 1 30 ส.ค. 2557  19 ส.ค. 2558

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช. 30 ส.ค. 2557  19 ส.ค. 2558

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว. คนที่ 62 : ครัง้ที่ 1 19 ส.ค. 2558 23 พ.ย. 2560

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช. 19 ส.ค. 2558 15 ธ.ค. 2559

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช. 15 ธ.ค. 2559 23 พ.ย. 2560

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. คนที่ 63 : ครัง้ที่ 1 23 พ.ย. 2560 30 ม.ค. 2562

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช. 23 พ.ย. 2560 16 ก.ค. 2562

62
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. คนที่ 64 : ครัง้ที่ 1 10 ก.ค. 2562

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช. 10 ก.ค. 2562

รายงานประจำาปี 2562150
กระทรวงพาณิชย์



ล�าดับที่ รายพระนามและรายนาม ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ

1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 1 ตุลาคม 2465
2 หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์ กมลาสน์ 1 เมษายน 2469
3 พระยาพิพิธสัมบัติ (ตาบ กุวานนท์) 1 กันยายน 2469
4 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ 1 กรกฎาคม 2475
5 หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ 2476
6 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 1 มีนาคม 2478

7 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 1 กุมภาพันธ์ 2485

8
พันตรี เสวก นิรันดร (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)

1 มิถุนายน 2485
1 สิงหาคม 2485

9
นาวาโท ฉา โพธิทัต (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)
นาวาโท ฉา โพธิทัต

1 ธันวาคม 2485
1 มิถุนายน 2486

10 นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง) 1 กรกฎาคม 2489

11

พระนรราชจ�านง (สิงห์ ไรวา) (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)
นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)
พระนรราชจ�านง (สิงห์ ไรวา)
นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)

1 ตุลาคม 2489
1 พฤศจิกายน 2489
1 มกราคม 2490
1 พฤษภาคม 2494

12 หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก (ศิริ สิตปรีชา) (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง) 1 มิถุนายน 2494

13
พันเอก ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค (ผู้รักษาการในต�าแหน่ง)
พันเอก ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค
นายเกษม ศรีพยัคฆ์

1 ธันวาคม 2494
1 เมษายน 2495
1 เมษายน 2497

14 หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ (ถวิล คุปตารักษ์) 1 กรกฎาคม 2498
15 พลโท อัมพร จินตกานนท์ 1 มกราคม 2504
16 นายประยูร กาญจนดุล 1 ตุลาคม 2512
17 นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ 1 ตุลาคม 2515
18 นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2529
19 นายจเร จุฑารัตนกุล 1 ตุลาคม 2537
20 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 27 ตุลาคม 2538
21 นายเกริกไกร จีระแพทย์ 1 ตุลาคม 2543
22 นายการุณ กิตติสถาพร 7 พฤศจิกายน 2544
23 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 1 ตุลาคม 2550
24 นายยรรยง พวงราช 1 ตุลาคม 2552
25 นางวัชรี วิมุกตายน 1 ตุลาคม 2555
26 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 1 ตุลาคม 2556
27 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 27 มิถุนายน 2557
28 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 1 ตุลาคม 2559
29 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 1 ตุลาคม 2560
30 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 1 ตุลาคม 2561

รายพระนามและนาม
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Name list of the Permanent Secretaries
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Gallery Activities of the Ministry of Commerce
ประมวลภาพกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Well-wishing Ceremony on the Auspicious Occasion of the Coronation of King Rama X, B.E. 2562 (2019)

รายงานประจำาปี 2562152
กระทรวงพาณิชย์



 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Well-wishing Ceremony on the Occasion of His Majesty King Rama X’s Birthday
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ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Well-wishing Ceremony on the Occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday

รายงานประจำาปี 2562154
กระทรวงพาณิชย์



ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Well-wishing Ceremony on the Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday 
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ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
สถาปนาพระเกียรติยศ เฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม

Well-wishing Ceremony for the Members of the Royal Family who are Bestowed New Royal Titles and Titles by 
the Royal Announcement of His Majesty King Rama X
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วันกิติยากร
Kitiyakara Day
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จังหวัดกาญจนบุรี
Royal Kathina Offering Ceremony B.E. 2561 (2018) at Wat Phra Thaen Dong Rang Worawihan, Kanchanaburi Province
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บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Blood Donation to Honor the Auspicious Occasion of the Coronation of King Rama X, B.E. 2562 (2019)
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MOC THAILAND

บริการสายด่วน!!
กระทรวงพาณิชย์

11:50

Call Center 1203

กรมการค้าต่างประเทศ

1385

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กรมการค้าภายใน

องค์การคลังสินค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

1569

02-507-7555

02-634-4999

1169

02-507-7895 02-507-5002

1289

1368

02-216-1894 - 7

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1570

รายงานประจำาปี 2562160
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	1-8 ยก 1 ok
	17-48 ยก 3-6
	ตัด2 - 65-80 ยก 1
	81-88 ยก 11
	89-96 ยก 12 ok
	ตัด2 - 97-112 ยก 3
	ตัด2 - 113-128 ยก 4



