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ส่วนที่

ผู้บริหารระดับสูง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
การบริหารราชการ
อัตรากำลัง
งบประมาณ
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ผู้บริหารระดับสูง

นางวัชรี วิมุกตายน
อธิบดี

2

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

นางสาวพิกลุ ทักษิณวราจาร

นายวีระศักดิ์ วิสทุ ธาธรรม

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

นายวิชัย โกอุดมวิทย์

นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์

นายวิชัย โภชนกิจ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมายการพาณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุน
และการกำหนดราคาสินค้า
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นางผุสดี กำปั่นทอง

นางเพ็ญพักตร์ ตันวิเชียร

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์

นางสาววราภรณ์ พิริยะอารยะกูล

ผูอ้ ำนวยการสำนักจัดระบบ
ราคาและปริมาณสินค้า

ผูอ้ ำนวยการสำนักสารสนเทศ
การค้าในประเทศ

ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้า

ผูอ้ ำนวยการสำนักตรวจสอบ
และปฏิบตั กิ าร

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ นายศักดิ์ชัย หัสมินทร์

นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง

ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร

ผูอ้ ำนวยการกองส่งเสริมและ
พัฒนาตลาด

นักวิชาการชัง่ ตวงวัดชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการ
สำนักชัง่ ตวงวัด

นายมงคล ทวีวิทย์

นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ

นายฉัตรชัย ศิกดิ์ศิลปชัย

นายกิตติเดช ท้วมเจริญ

ผูอ้ ำนวยการกองนิตกิ าร

เลขานุการกรม

ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนาระบบการค้า

ผูอ้ ำนวยการกองกิจการงานภูมภิ าค

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552

Annual Report 2009

3

วิสัยทัศน์

VISION

ก
รมการค้าภายใน เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

พันธกิจ
พันธกิจหลัก

MISSION

•พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้
เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่
เกษตรกร
•กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัดเพื่อ
ให้เ กิ ด ความเป็ น ธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรม พันธกิจสนับสนุน
ทางการค้า
•พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
•กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศ บ้านเมืองที่ดี
ให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

เป้าประสงค์

STRATEGIC GOAL

•เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมภายใต้ ร ะบบตลาด การตลาด และตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
•ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งใน
การพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
•ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า
•ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

4
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Strategy

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด
และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้ า งโอกาสและให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
เกษตรกร

เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพือ่ สร้างเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
เสริมสร้างระบบตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและ
กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเชือ่ มโยงกับตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ
พัฒนาศั ก ยภาพผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารตลาดด้ า น
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานเอื้อต่อการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และ
การชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในการซื้ อ ขาย รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแล
ราคาและพฤติกรรมทางการค้า

พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การในการกำกั บ ดู แ ลราคาให้
เหมาะสม เป็นธรรม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีมาตรฐาน เป็น
กลไกสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้า
และบริการ
สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 
ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการให้มีการประกอบการที่ดีมี
มาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
ส่งเสริ ม การลดค่ า ครองชี พ โดยจั ด การและสร้ า งความ
ร่วมมือกับกลไกภาคเอกชนให้มีสินค้าที่มีราคาเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

กำกั บ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม การประกอบ
ธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม    
	
พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    

พัฒนาระบบการกำกั บ ดู แ ลการแข่ ง ขั น ทางการค้าที่
เป็นธรรม

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
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โครงสร้างของกรมการค้าภายใน
อธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาตรการทางการค้า

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต้นทุน และการกำหนด
ราคาสินค้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กฎหมายการพาณิชย์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด 75 จังหวัด

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

สำนักชั่งตวงวัด

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

สำนักจัดระบบราคาและ
ปริมาณสินค้า

ศูนย์ชั่งตวงวัด 3 ศูนย์
สำนักงานสาขา 24 สาขา

กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด

สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ

กองกิจการงานภูมิภาค*

สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ

กองนิติการ

สำนักงานเลขานุการกรม

กองพัฒนาระบบการค้า*

หมายเหตุ : * เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน
6
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การบริหารราชการ
กรมการค้าภายในได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2545 พร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในกรมให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่
ของกรมการค้ า ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้น
โดยมีภารกิจในความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1
2

ของกรมการค้าภายใน

สำนักงานเลขานุการกรม  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม ดำเนินการ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ของกรม

กองนิติการ  

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดำเนินการเกีย่ วกับ
การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ในการดูแลระบบการค้า กลไกตลาด รักษาความเป็นธรรม
ทางการค้ า และคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ให้ ส อดคล้องกับ
การค้า การลงทุ น และแนวทางของนานาประเทศ
ศึกษาวิเคราะห์พฒ
ั นากฎหมาย และกำหนดแนวทางการ
บังคับใช้ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ กติ ก า ทางการค้า
นิติกรรมสัญญา รวมทั้ ง การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท การ
วินิจฉัยให้ความเห็นและให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย ดำเนินการสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี
รวมทั้งนิติกรรมสัญญาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ตามกฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด    

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห์วิจัย โครงสร้างการตลาด ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบตลาดรูปแบบต่างๆ และสร้างกลไกการเชื่อมโยง
ระหว่างตลาด ส่งเสริมและพัฒนาการซื้อขายในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า ติดตามและป้องกันการกระทำอัน
ไม่เป็นธรรมจากการซือ้ ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์และข้อมูลจากตลาด และ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ดำเนินการเพือ่ ส่งเสริมกิจการคลังสิ น ค้ า
ไซโลและห้องเย็น เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการตลาดและรองรับธุรกรรมการซือ้ ขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า รวมทัง้ กำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโลและ
ห้องเย็น ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า  

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห์ติดตามภาวะ ปริมาณ ต้นทุน และราคาของ
สินค้าและบริการ รวมทัง้ วัตถุดบิ เพือ่ ให้ราคาสอดคล้อง
กับปริมาณคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนปริมาณสินค้า
มีเพียงพอและกระจายอย่างทัว่ ถึงกับความต้องการของผู้
บริโภค ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยรูปแบบการค้าและ
กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทัง้ การตลาดสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธกี ารกำกับดูแลราคา ปริมาณ สินค้า
และบริ ก าร ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ 

สำนักชั่งตวงวัด  
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ พัฒนา กำหนด
และทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับการใช้
เครื่องชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัด
ทำสอบเทียบ และเก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด
กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ผลิต นำเข้า ซ่อมและขายเครื่องชั่งตวงวัด รวมทั้ง
การประกอบธุรกิจให้บริการชั่งตวงหรือวัด กำหนด
หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดสามารถตรวจสอบให้
คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม การ
ตรวจให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด สำรวจตรวจสอบ
ความถูกต้องของเครือ่ งชัง่ ตวงวัดในระหว่างการใช้งาน
กำหนดวิธีการซื้อขายสินค้าโดยวิธีการชั่ง การตวง
การวั ด หรื อ นั บ เป็ น จำนวนหน่ ว ย ดำเนินการ
ตามกฎหมาย กรณีผกู้ ระทำผิดเกีย่ วกับเครือ่ งชัง่ ตวงวัด
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หรือสินค้าหีบห่อ ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ป ระชาชน
พัฒนาความรู้ ความสามารถและทั ก ษะของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านกำกับดูแล
ชัง่ ตวงวัดและสินค้าหีบห่อ รวมทั้งการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานชั่งตวงวัดเพื่อ
เป็นข้อมูลในการบริหารงานชั่งตวงวัดและการให้
บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับดูแล เลขานุการคณะกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่ง
และตรวจสอบมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการ แต่งตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
ขายสิน ค้ า และบริ ก าร ทั้งในด้านราคาและปริมาณ
รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับปริมาณ ราคาพฤติกรรมทางการ
ค้าที่ไม่เป็นธรรมและสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนิน
การตามกฎหมายกั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ฝ่ า ฝื น
ตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรมและมาตรการที่กำหนด
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจ กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บงาน

สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผน
กลยุทธ์การดำเนินงานประสานการจัดทำแผนงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กำกับ ติดตาม เร่งรัด
การปฏิบัติงานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน รวมทั้งเผย
แพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าภายในประเทศ จัดระบบ
เชื่ อ มโยงและสร้ า งเครื อ ข่ า ยแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สารสนเทศภายในและภายนอกหน่วยงาน พัฒนาระบบ
รูปแบบการสำรวจ จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการให้บริการ จัดทำระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารสำหรั บ ใช้ ส นั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ

การวางแผนและการบริหารจัดการ การเผยแพร่
และบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศสำหรั บ ผู้ รั บ
บริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริ ห ารราชการ รวมทั้ ง ดำเนิ น การด้าน
วิเทศสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ และการตลาดของสินค้า
และบริการ ตลอดจนพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ
ติดตามความเคลือ่ นไหว และข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
พฤติกรรมทางการค้า รวมทั้งกรณีที่มีการร้องเรียน
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ า พั ฒ นากำหนด
มาตรการ แนวทาง และหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม และส่ ง เสริ ม
วั ฒ นธรรมการแข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สากล
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร    

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์
ภาวะการผลิต การค้า และผลกระทบของข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการค้าสินค้าเกษตรในประเทศ
สร้ า งระบบเตื อ นภั ย และเสนอมาตรการในการรั ก ษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การค้าสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาราคาและการตลาด
สินค้าเกษตร พั ฒ นาขี ด ความสามารถของเกษตรกรให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางการตลาด กำกับ
และตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว
ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ข้าวแห่งชาติ งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร

10
11

กองพัฒนาระบบการค้า
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเป็น เพือ่ เพิม่ ทางเลือกและลดภาระ
ค่าครองชีพ รวมทั้งช่วยตรึงราคาสินค้าในภาวะวิกฤตหรือ
ภาวะจำเป็ น ส่ ง เสริ ม การสร้ า งมาตรฐานและจริ ย ธรรม
ทางการค้า เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความเป็นธรรม
แก่ผู้ซื้อ ส่งเสริม พัฒนา จัดระบบและกำกับดูแลธุรกิจ
การค้ารูปแบบใหม่ให้เกิดความเป็นธรรม ดำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค และเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้ผู้บริโภคพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง สร้างความ
เข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภคในการสร้ า งอำนาจ
ต่อรองการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ

กองกิจการงานภูมิภาค  
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางการดำเนิ น งานการค้ า ใน
ภูมิภาคให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พั ฒ นาระบบงานในภู มิ ภ าคของกรมให้ ส อดรั บ กั บ
ระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ จัดทำ
แผนปฏิบัติงานในภูมิภาค ตามแผนยุทธศาสตร์ และ
งานนโยบายเร่งด่วนของกรม ประสานการพัฒนา
ระบบข้อมูลในภูมภิ าค สร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลของกรม
และจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
การค้าภายในจังหวัด สนับสนุนเทคนิควิชาการและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการ
ค้าภายในภูมภิ าค ให้คำปรึกษาแนะนำ และกลั่นกรอง

10
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งานเกีย่ วกับการบริหารราชการในภูมภิ าค รวมทั้ง
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ อื่ น ๆตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย รวมทั้ ง การดำเนิ น งานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก รมและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
จังหวัดในภูมิภาค ตลอดจนงานนโยบายสำคัญ
เร่งด่วนที่กรมมอบหมาย

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของกรม
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน
และการใช้ ท รั พ ยากรทุ ก ประเภท ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด เสนอแนะแนวทางเพื่อป้องปราม
การเสียหายทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการทุจริต รั่วไหลเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการ
บริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตลอดจน
เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการภายในกรม ติดตาม ประเมินผล และ
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม  
รวมทั้งส่งเสริมการนำเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่
มาใช้ในการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน      

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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อัตรากำลัง
บุคลากรของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,017
อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการจำนวน 856 อัตรา จำแนกเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญ
การมากที่สุด จำนวน 287 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของข้าราชการทั้งหมด รองลงมาเป็น
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 184 อัตรา ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน 147 อัตรา
และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 146 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.50 ร้อยละ 17.17 และ
ร้อยละ 17.06 ตามลำดับ และลูกจ้างและพนักงานราชการจำนวน 161 อัตรา
ตารางที่ 1 จำนวนข้าราชการพลเรือนจำแนกตามประเภทและระดับ ปีงบประมาณ 2552

ประเภท/ระดับ

จำนวน

ร้อยละ

   นักบริหารสูง

1 อัตรา

     0.12 

   นักบริหารต้น

3 อัตรา

     0.35 

   อำนวยการสูง

6 อัตรา

     0.70

   อำนวยการต้น

3 อัตรา

     0.35 

วิชาการเชี่ยวชาญ

3 อัตรา

     0.35 

      วิชาการชำนาญการพิเศษ

      184 อัตรา

    21.50

        วิชาการชำนาญการ

      287 อัตรา

    33.53 

         วิชาการปฏิบัติการ

      146 อัตรา

    17.05 

        23 อัตรา

     2.69 

          ทั่วไปชำนาญงาน

      147 อัตรา

    17.17 

  ทั่วไปปฏิบัติงาน

        53 อัตรา

     6.19 

   ทั่วไปอาวุโส

รวม
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856 อัตรา

100.00

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมการค้าภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,807.5795 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดการด้านตลาดและ
สินค้าเกษตร จำนวน 423.6993 ล้านบาท และยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบการแข่งขันเสรีเป็น
ธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1,383.8802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 154.81โดย
งบรายจ่ายอื่นได้รับงบประมาณมากที่สุด จำนวน 1,005.8596 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.65
ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด เนื่องจากกรมการค้าภายในได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการด้านพาณิชย์เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รองลงมาเป็นงบบุคลากรจำนวน
297.4367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.45 งบดำเนินงานจำนวน 275.6544 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 15.25 งบเงินอุดหนุนจำนวน 178.6613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.88 และงบ
ลงทุนจำนวน 49.9682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของงบประมาณทั้งหมด

แผนภูมิที่ 1 การได้รับงบประมาณประจำปี 2552 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,807.5795 ล้านบาท
งบบุคคลากร (ลบ.)
297.4367
16.46%

งบดำเนินการ (ลบ.)
275.6544
15.25%

งบรายจ่ายอื่น (ลบ.)
1,005.8596
55.65%

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

งบเงินอุดหนุน (ลบ.)
178.6613
9.88%

งบลงทุน (ลบ.)
49.9582
2.76%
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณประจำปี 2551 และปี 2552 จำแนกตามประเภทรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร

ปี 2552

      277.5608          297.4367

  19.8759

   7.16

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       276.6744          296.3225

  19.6481

   7.10

พนักงานราชการ

   0.2278

   25.70

      218.6897          275.6544

  59.9647

   26.05

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     202.4622          258.4669

  56.0047

   27.66

ค่าสาธารณูปโภค

       16.2275           17.1875

   0.9600

    5.92

       44.1362           49.9682

   5.8320

   13.21

       36.3362           33.0932

  (3.2430)

  (10.08)

16.8750

   9.0750

  116.35

งบเงินอุดหนุน

      163.1350          178.6613

  15.5263

    9.52

งบรายจ่ายอื่น

        5.8596

1,005.8596

1,000.0000

17,066.00

1,807.5795

1,098.1989

154.81

งบดำเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

             รวม		
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ปี 2551

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
%

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552

Annual Report 2009

        0.8864

7.8000

709.3813		

  1.1142

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2

ส่วนที่

ภายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตามระบบการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการต้องมีการ
จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ นำนโยบายทีร่ ฐั บาลกำหนด
แปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ และให้มีการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการ (Performance agreement) เพือ่ กำกับ
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น
กรมการค้ า ภายในได้ จั ด ทำคำรั บ รองการ
ปฏิบัติราชการ ปี 2552 เพื่อเป็นหลักประกันผลการ
ดำเนินงานไว้ล่วงหน้าใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
ซึ่ง ในปี 2552 ได้ มี ก ารผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดังนี้

1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร
กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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1

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

เป็ น คำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการที่ จ ะผลั ก ดั น ให้
ภารกิจหลักตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
ของกลุ่มภารกิจและกระทรวงพาณิชย์ ภารกิจที่สนับสนุน
กลุ่มภารกิจการค้าภายในประเทศและกระทรวงพาณิชย์ใน
ส่วนทีก่ รมรับผิดชอบบรรลุผล ซึง่ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ต่างๆ ในมิตินี้ สามารถผลักดันให้มูลค่าสินค้าเกษตรหลัก
8 รายการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ และถั่วเหลือง เพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน (2548-2550) ร้อยละ 45.72 จากเป้าหมายที่
กำหนดไว้ร้อยละ 30 อีกทั้งยังมีการดำเนินงานจัดระบบ
การค้าสินค้าเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยการยกระดับการดำเนิน
งานของตลาดกลางเป้าหมายให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริม
การจั ด ทำสั ญ ญาข้ อ ตกลงตามมาตรฐานของกรมการค้ า
ภายในเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งสามารถ
ผลักดันให้สินค้าเกษตรเป้าหมาย ได้แก่ มะเขือเทศ ข้าวโพด
หวาน หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่อน มีปริมาณสินค้าที่ทำ
สัญญาข้อตกลงมาตรฐานร้อยละ 37.72 จากเป้าหมายที่
กำหนดไว้ร้อยละ 15  และในปี 2552 นี้ยังเป็นปีที่ให้ความ
สำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งสินค้า
ที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อย โดยการพัฒนาให้เป็น “ตลาดสด
สีฟ้า (Blue Fresh Mart)” เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตลาดสดที่ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านราคาและน้ำหนักของสินค้า เพื่อ
ช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนในการบริโภคสินค้า
โดยในระยะแรกสามารถส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาตลาดสดตาม
มาตรฐานได้ 8 แห่ง จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 7 แห่ง
ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารดู แ ลภาคเกษตรเพื่ อ ให้ เ กษตรกรและผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้รบั ความเป็นธรรมเท่านัน้ ในส่วนภาคการค้าสินค้า
และบริการ ก็ได้ทำข้อตกลงผลงานเกี่ยวกับการดูแลราคา
สินค้าและบริการให้มีความเป็นธรรม สามารถติดตามดูแล
ราคาขายปลีกสินค้า 202 รายการ และบริการ 20 รายการ
ให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งเป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่ผู้บริโภคว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม หากบางรายการของสินค้ามีการ
ปรับขึ้นราคา ก็เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากในปี
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2552 ราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบราคาสูงขึ้น ในด้านปริมาณก็ได้มีการกำกับตรวจสอบ
เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ใ ช้ ง านให้ มี ค วามเที่ ย งตรงถึ ง ร้ อ ยละ
98.61 จากจำนวนเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ทั้ ง หมดทั่ ว ประเทศที่
ตรวจสอบ และในกรณีที่ผู้บริโภคประสบปัญหาการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการซือ้ สินค้าและบริการ และร้องเรียนมายัง
ศูนย์รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นราคาและปริ ม าณสิ น ค้ า (สายด่ว น
1569)  กรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้แล้วเสร็จจตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยในปี
2552 มี จ ำนวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด 7,829 เรื่อง
สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 7,403 เรื่อง
หรือร้อยละ 94.56  และโดยที่ขอบเขตภารกิจด้านการดูแล
ผู้บริโภคกว้างขวางทั่วประเทศ  ในขณะที่กรมการค้าภายใน
มีขอ้ จำกัดด้านอัตรากำลัง จึงได้สร้างการมีสว่ นร่วมให้ผู้บริโภค
มีบทบาทในการพิ ทั ก ษ์ ป ระโยชน์ ข องตนเอง โดยได้ขยาย
เครือข่ายของผู้บริโภค “อาสาธงฟ้า 1569” มาเป็นแนวร่วม
ในการปฏิบัติงานในทั่วประเทศ จำนวน 426 คน จากเดิมที่
มีเฉพาะในกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง กลุ่ ม พลั ง ดั ง กล่ า วจะเป็ น ผู้ ที่คอย
สอดส่องและรายงานข้อมูลราคาและพฤติกรรมมายังกรม
เพื่อการกำหนดแนวทางในการทำงานที่เหมาะสมและทัน
ท่วงที

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

2

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

3

มิติด้านประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติราชการ  

4

มิติด้านการพัฒนาองค์กร  

เป็นข้อตกลงการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้
แก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่ ว มในการทำงาน โดยได้ดำเนินการบรรลุ ผ ลตามคำ
รับรองฯ ทั้งการสร้างการมีส่วนในการให้ภาคประชาชนเข้า
ร่วมในการพัฒนางาน ซึ่งได้คัดเลือกประเด็น “การพัฒนา
ตลาดนัดชุมชน” มาเป็นโครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือ
ข่ายภาคประชาชนในการร่วมพัฒนา สามารถคัดเลือกและ
พัฒนาตลาดนัดต้นแบบนำร่อง จำนวน 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล   ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นอกจากเป็นการดูแลให้
ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยได้ ซื้ อ สิ น ค้ า ในราคาที่ เ ป็ น ธรรม

เป็นข้อตกลงการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และประหยัด ซึ่งได้มีการดำเนินงานในหลายด้าน ทั้งการจัด
ทำต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมาย การพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบ
ให้ทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้มีการลดรอบระยะเวลาการให้
บริการในกระบวนงานบริ ก ารประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ แต่อย่างไรก็ตาม

เป็นข้อตกลงการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่เป็นสากล สามารถยกระดับ     
การทำงานได้ ต ามเกณฑ์ ฯ ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาคุณภาพการ
ให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการ
รวมทั้งด้านการจัดการกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

ปริมาณครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยังเป็นการจรรโลงหรือรักษาไว้
ซึ่งวิถีการค้าของไทยท่ามกลางกระแสการค้าสมัยใหม่ที่รุกเข้า
มาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในด้านการสร้างความโปร่งใส
ได้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญใน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีจ่ ำเป็น
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้

ถึ ง แม้ ก ารดำเนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ
ราชการของกรมเป็นไปตามเป้าหมายคำรับรองฯเป็นส่วนใหญ่
แต่กรมต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพราะขอบเขตภารกิจทีก่ ว้างขวางทัว่ ประเทศ
และมีสำนักงานอยูใ่ นพืน้ ทีท่ กุ จังหวัดทีต่ อ้ งคอยออกสอดส่อง
และดูแลการค้าให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครอง

เพื่อเป็นหลักประกันว่าในการทำงานให้บรรลุตามข้อกำหนด
หรือเป้าหมาย มีการจัดการความเสีย่ งและควบคุมการทำงาน
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การสร้างมาตรฐานใน
การทำงานเพื่อประชาชน
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ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
น้ำหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้ำหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 45)			
4.2692	
1. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ (น้ำหนัก: ร้อยละ 20 )			
1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 18)
1.1.1 มูลค่าการส่งออกของไทย (US$)
										
- ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่า
           ร้อยละ
  2.16   -17.88 -16.44 -15.00 -13.56 -12.13    -18.88
  การส่งออกของไทย  (US$)

     1.0000       0.0216

- ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าไทยใน                สัดส่วน
  ประเทศคูค่ า้ สำคัญ

     2

   ลดลง   -

เพิม่ ขึน้

     4.0576       0.0812

1.1.2 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)     ร้อยละ
ของสินค้าเป้าหมายไทยในตลาดเป้าหมาย

   1.38

   9.39   10.39  11.39  12.39 13.39

  10.01      1.6200       0.0224

1.1.3 ระดับความสำเร็จของผลลัพธ์/  
ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายการดำเนินงาน
ของแต่ละศูนย์ภมู ภิ าค (Regional Hub)

   2.78

     1

   3.76

ระดับ

เท่าเดิม     -

  2       3       4       5

     3.7583       0.1045

1.1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ธุรกิจไทยให้มศี กั ยภาพเข้าสูร่ ะดับสากล
										
  1.1.4.1 ร้อยละของจำนวนธุรกิจทีเ่ ข้า         ร้อยละ
    1.38     20
25      30     35      40        53.47        5.0000       0.0690
ร่วมโครงการพัฒนาแล้วมีความพร้อมสูส่ ากล
  1.1.4.2 จำนวนธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม        ราย
และพัฒนาสามารถดำเนินธุรกิจต่างประเทศได้
	
1.1.5 ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลีย่ ของมูลค่า           ร้อยละ
สินค้าเกษตรหลัก 8 รายการ 
จากปีฐาน (ค่าเฉลีย่ 2548-2550)

    2.08     40

45      50     55      60

  65.00      5.0000       0.1040

    2.08     10

15      20     25    30

  45.72      5.0000       0.1040

1.1.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา 
การให้บริการโลจิสติกส์แก่ธรุ กิจการค้า
									
1.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระดับ
   1.38      1   2       3       4     5
การให้บริการโลจิสติกส์แก่ผสู้ ง่ ออก
1.1.6.2 ความสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์

     5.0000       0.0690

ระดับ

   1.38

     1

  2       3       4     5

     5

     5.0000       0.0690

1.1.7 ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาส      ระดับ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ทบทวนปรับเปลีย่ น/แก้ไขกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการค้า
	

   1.38

     1

  2       3       4       5

   1.00

     1.0000       0.0138

1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง
ทีม่ เี ป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

18
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เกณฑ์การให้คะแนน
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1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (ร้อยละ 2)
1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน

ระดับ

     2

     1

  2       3       4       5

   3.93

2. การประเมินผลแผนปฏิบตั ริ าชการของกลุม่ ภารกิจ (น้ำหนัก: ร้อยละ 10 )		

     3.9333        0.0787

4.6804

	
2.1 ระดับความสำเร็จของการรักษาระดับ            ระดับ
ราคาสินค้าเกษตร

     3

     1

  2        3       4     5

   3.93

      3.9345        0.1180

2.2 ระดับความสำเร็จของธุรกิจเป้าหมาย
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างครบวงจร

ระดับ

     3

     1

  2        3       4     5

     5

      5.0000        0.1500

2.3  จำนวนทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ กี ารเจรจา     รายการ
ธุรกิจสำเร็จเพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
	
2.4 ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการ            ร้อยละ
เป้าหมายทีม่ รี าคาขายปลีกเปลีย่ นแปลง
สอดคล้องกับต้นทุน

     2

     4

  5        6       7        8

     8

      5.0000        0.1000

     2

    95

96      97       98     99

  99.53          5.0000        0.1000

3. การประเมินผลแผนปฏิบตั ริ าชการของกรมการค้าภายใน (น้ำหนัก: ร้อยละ 15 )		

4.9142

3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการภารกิจ

4.8713

	

10						

	
3.1.1 ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรทีม่ กี าร
จัดระบบการค้าและอำนวยความเป็นธรรม
ให้แก่เกษตรกรแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ

      1

     60

70       80      90    100

    100

3.1.2 ร้อยละของจำนวนข้าวสารหอมมะลิ
บรรจุถงุ ทีถ่ กู สุม่ ตรวจสอบผ่านการตรวจสอบ

ร้อยละ

    0.50      83

83.5     84      84.5     85

   83.75        2.5000         0.0125

3.1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
และส่งเสริมระบบตลาด
										
    3.1.3.1 ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปริมาณสินค้า
ร้อยละ
    0.50      3
  6       9        12    15
  37.72
เป้าหมายทีท่ ำสัญญาซือ้ ขายตามข้อตกลง
มาตรฐาน

      5.0000        0.0500

      5.0000        0.0250

    3.1.3.2 ระดับความสำเร็จของการ              ระดับ
พัฒนาตลาดกลาง 
	
    3.1.3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม
ระดับ
และพัฒนาเป็นตลาดสดสีฟา้

    0.50      1

  2       3         4     5

     5

      5.0000        0.0250

    0.50      1

  2       3         4       5

   4.93

      4.9250        0.0246

    3.1.3.4 ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ และคาดว่าจะมีการใช้ประโยชน์
จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

      1

45      50       55      60

   61.03       5.0000        0.0500

ร้อยละ

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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   3.1.4 ร้อยละของสินค้าและบริการ           ร้อยละ
เป้าหมายทีม่ กี ารปรับโครงสร้างราคาให้
สอดคล้องกับปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อต้นทุน

     1

     97    97.50    98    98.50    99

   100

   3.1.5 ร้อยละของเครือ่ งชัง่ ตวงวัดและ        ร้อยละ
สินค้าหีบห่อทีต่ รวจสอบขณะใช้งานถูกต้อง
ตามกฎหมาย

     1

    96

  98.61      5.0000       0.0500

   3.1.6 ร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนได้รบั การ     ร้อยละ
แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

     1

   93.50  93.75   94     94.25  94.50   94.52      5.0000       0.0500

   3.1.7 จำนวนสมาชิกเครือข่ายทีม             
ี
ราย
การรายงานข้อมูล/พฤติกรรมทางการค้า
	
   3.1.8 จำนวนร้านค้าสีฟา้ ทีจ่ ดั ตัง้             ราย

     1

    385 395    405     415   425

   3.1.9 จำนวนผูป้ ระกอบการ
            ราย
(ร้านอาหารมิตรธงฟ้า)ทีผ่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานธงฟ้าเพือ่ สร้างทางเลือกให้ผบู้ ริโภค

    0.50    2,800  2,850 2,900 2,950   3,000

   3.1.10 ร้อยละของระดับการแข่งขันทาง
การค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขนึ้

ร้อยละ

     1

3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)
	

ระดับ

5

    0.50      -

96.5     97    97.5    98

  -       1        2     3

     5.0000        0.0500

   426

     5.0000       0.0500

    10

     5.0000       0.0250

3,371      5.0000       0.0250

   91.65 91.70  91.75 91.80   91.85   92.08      5.0000       0.0500

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

   3.2.1 จำนวนสินค้าเกษตรทีต่ ดิ ตาม          ร้อยละ
ดูแลรักษาระดับราคา (70 รายการ)

    0.71     80

85      90     95   100

   100

     5.0000       0.0355

   3.2.2 จำนวนสินค้าเกษตรทีม่ กี ารพัฒนา     ร้อยละ
ประสิทธิภาพระบบตลาด (4 สินค้า)

    0.71     80

85      90     95   100

   100

     5.0000       0.0355

   3.2.3 จำนวนเครือ่ งชัง่ ตวงวัดและสินค้า      ร้อยละ
หีบห่อทีก่ ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(2,051,505 เครือ่ ง/หีบห่อ) 
	
   3.2.4 จำนวนอาสาธงฟ้าทีเ่ ข้าร่วม           ร้อยละ
โครงการ (500 คน)

    0.72     80

85      90     95   100

163.43      5.0000       0.0360

    0.71     80

85      90     95   100

   500

     5.0000       0.0355

   3.2.5 จำนวนสินค้าและบริการทีม่ กี าร        ร้อยละ
กำกับดูแลราคาและปริมาณเพือ่ พิทกั ษ์
ประโยชน์ผบู้ ริโภค (198 รายการ)

    0.72       80

85      90     95   100

   100

     5.0000       0.0360

   3.2.6 จำนวนครัง้ การจัดหาสินค้าราคา       ร้อยละ
ประหยัด (303 ครัง้ )

    0.72       80

85      90     95   100

103.96      5.0000       0.0360

   3.2.7 จำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที       
่
ร้อยละ
กำกับดูแลให้มกี ารแข่งขัน (80 รายการ)

    0.71     80

85      90     95     100

   100
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     5.0000       0.0355

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

เกณฑ์การให้คะแนน
น้ำหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้ำหนัก

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 15)		
4. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

4.4280	

ร้อยละ

5

65 70

75 80

5. ระดับความสำเร็จในการ
ระดับ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจ
สอบผลการปฏิบัติราชการ
	
6. ระดับความสำเร็จของการ
ระดับ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

4

1

2

3

3

1

2

3

1

2

7. ระดับความสำเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระดับ

85

80.47

4.0940 0.2047

4

5

4.85

4.8500 0.1940

3

4

5

3.85

3.8500 0.1155

3

4

5

5

5.0000 0.1500

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)		

4.0347

8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

4

68

71 74 77

80

68.62

1.2053 0.0482

9. ระดับความสำเร็จของ
การตรวจสอบภายใน

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.1500

10. ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.1500

11.ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของ ส่วนราชการ

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4.28

4.2810 0.1284

12. ระดับความสำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ

ระดับ

4

1

2

3

4

5

4.51

4.5073 0.1803

13. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ
										

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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เกณฑ์การให้คะแนน
น้ำหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้ำหนัก

  13.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ        ระดับ
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  

     1

     1

  2       3       4     5

    5

     5.0000       0.0500

   13.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ           ระดับ
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

     2

     1

  2       3       4     5

    5

     5.0000       0.1000

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)

		

4.8139	

14. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
				
14.1 ระดับความสำเร็จของการ						
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
  14.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ       ระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน 
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองค์การ
ในหมวดทีด่ ำเนินการ)
	
  14.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ          ระดับ
เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ

14.2 ระดับความสำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ
ผลลัพธ์การดำเนินการของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(หมวด 7)	
14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	

ระดับ

  14.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำ          คำถาม
รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
(15 คำถาม)
	
  14.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำ          หมวด
รายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
หมวด 1-7 ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
	
  14.3.2 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา       รายการ
องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(2 แผน)

รวม		
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4.8139

5.0000

     8

     60

70      80     90     100                      5.0000       0.4000

     4

     1

  2       3       4     5

4

1

2

3

4

                 5.0000       0.2000

5

4.0695

0.1628

5.0000

     1

     3

  6       9      12    15

    5

     5.0000       0.0500

     1

     3

  4       5       6     7

    5

     5.0000       0.0500

     2

     0

  -       1        -     2

    5

     5.0000       0.1000

100							

4.3761

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการผลักดันการค้าในประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการตลาด ดูแลให้เกษตรกร
มีทางเลือกและรายได้จากการขายผลผลิตที่เป็นธรรม
ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและซื้อสินค้าในราคาที่
เป็นธรรม รวมทั้งดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
เป็นธรรม ภารกิจดังกล่าวเป็นการประสานผลประโยชน์
ของกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร ผู้บริโภค
และผู้ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ในรอบปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา นับ
เป็นปีที่กรมการค้าภายในต้องทำงานอย่างหนักหน่วง
ในการดำเนินการตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบ

หมายจากรัฐบาล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลได้เร่งรัด
การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนและบรรเทา
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ป ระชาชนประสบ
โดยกรมการค้าภายในได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
เติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 1,000
ล้านบาท
ซึ่ ง เป็ น จำนวนเงิ น งบประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างมาก ในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การพัฒนาตลาดและ
ดูแลราคาสินค้าเกษตร

การดูแล
ความเป็นธรรมด้านราคา

การดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

การดำเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ

การรณรงค์กระตุ้นการ
บริโภคสินค้าไทย

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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กดูแลราคาสิ
ารพัฒนาตลาดและ
นค้าเกษตร
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการตลาด และดูแลรักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต โดยได้ดำเนินการให้กลไกตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อ
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ดังนี้

1.  การบริหารจัดการกลไกตลาด
1.1 เสริมกลไกตลาด โดยรับจำนำผลผลิต
จากเกษตรกร เพื่อลดปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่ออกสู่
ตลาด มิให้เกิดการกระจุกตัวในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว โดย
ดำเนินการ ดังนี้
(1) โครงการแทรกแซงตลาดข้าวนาปี ปีการผลิต
2551/52 เป้าหมายปริมาณรับจำนำข้าวเปลือก 8 ล้านตัน
ระยะเวลารับจำนำ 1 พ.ย. 51−28 ก.พ. 52 ภาคใต้ 1
ก.พ.−31 พ.ค. 52 ผลการรับจำนำ ณ 31 พ.ค. 52 เปิด
จุดรับจำนำ 745 จุด มีเกษตรกรมาจำนำ 574,190 ราย
ปริมาณรับจำนำ 5,351,781 ตัน จำแนกเป็นข้าวเปลือก
หอมมะลิ 1,327,438 ตั น ข้ า วเปลื อ กหอมจั ง หวัด
169,543 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 3,083,735 ตัน ข้าวเปลือก
ปทุมธานี 402,623 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 368,442
ตัน ผลการดำเนินการ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกส่วนใหญ่มี
ราคาสูงกว่าราคาก่อนรับจำนำ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ
จากราคา 9,800−10,000 บาท/ตัน เป็น 13,500−
14,200 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว จาก
5,000−5,800 บาท/ เป็น 7,500−8,000 บาท/ตัน 
(2) โครงการแทรกแซงตลาดข้าวนาปรัง ปีการ
ผลิต 2552 เป้าหมายปริมาณรับจำนำ 6 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลารับจำนำ 16 มี.ค. – 15 ต.ค. 52 ภาคใต้
ก.ค. – ก.ย. 52 ผลการรับจำนำ ณ 30 ก.ย. 52 เปิด
จุดรับจำนำ 633 จุด มีเกษตรกรมาจำนำ 457,207 ราย
ปริมาณรับจำนำรวม 5,260,983 ตัน แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า
4,564,017 ตั น ข้ า วเปลื อ กปทุ ม ธานี 640,479 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว 56,487 ตัน ผลการดำเนินการ ราคา
ข้าวเปลือกทุกชนิด ณ 30 ก.ย. 52 มีราคาใกล้เคียงกับ
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ราคาก่อนรับจำนำ ซึง่ หากไม่มมี าตรการรับจำนำแล้วจะทำให้
ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ
(3) โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2551/52 ปริมาณเป้าหมายเริม่ แรกที่ 0.5 ล้านตัน ต่อมา
ได้ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 0.75 ล้ า นตัน และท้ายสุดขยาย
ปริมาณเป็น 1.5 ล้านตัน ในราคารับจำนำ กก.ละ 8.50
บาท ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.51 – มี.ค.52 ผลการรับ
จำนำ เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ณ 31 มี.ค. 52) มีเกษตรกร
มาจำนำ 77,333 ราย ปริมาณรับจำนำ 1,007,554 ตัน
ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 31 มี.ค.52 ราคาสูง
กว่าราคาก่อนรับจำนำจาก 7.91 บาท/กก. เป็น 8.88
บาท /กก.
(4) โครงการแทรกแซงตลาดน้ ำ มั น ปาล์ ม ดิบ
ปริมาณเป้าหมาย 200,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบ ในราคา
กก.ละ 22.50 บาท (ส่งมอบ ณ คลังเก็บ กทม. และ
ปริมณฑล) และให้โรงงานสกัดรับซือ้ ผลปาล์ม (น้ำมัน 17%)  
ในราคา ณ หน้าโรงสกัด กก.ละ 3.50 บาท ระยะเวลารับซื้อ
พ.ย. 51- พ.ค. 52 ผลการดำเนิ น การมี ป ริ ม าณรับซื้อ
ผลปาล์ม จำนวน 16.46 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ
จำนวน 2.80 ตัน โดยราคาผลปาล์ม (17%) หลังการ
แทรกแซงสูงขึน้ กว่าก่อนแทรกแซง จากราคา 3.14 บาท/กก.
เป็น 4.60 บาท/กก.
(5) โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี
2551/52 โดยรับจำนำหัวมันสดจากเกษตรกร เพื่อแปรรูป
เป็นมันเส้นและแป้งมัน ปริมาณเริม่ แรกที่ 5 ล้านตันหัวมันสด
และปรับเพิ่มปริมาณรับจำนำให้สอดรับกับปริมาณผลผลิต
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1.2 เชื่อมโยงการกระจายผลผลิต จาก

และสถานการณ์ตลาดเป็น 13 ล้านตันหัวมันสด กำหนด
ราคารับจำนำเป็นขั้นบันได โดยราคารับจำนำเดือนพ.ย. 51
หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 1.80 บาท และปรับเพิ่มขึ้น
เดือนละ 0.05 บาท เป็น กก.ละ 2.05 บาท ในเดือน
เม.ย. 52 ระยะเวลารับจำนำ พ.ย. 51 – 16 พ.ค. 52
ผลการรั บ จำนำ มีเกษตรกรมาจำนำ 528,069 ราย
ปริมาณรับจำนำ 11,653,893 ตันหัวมันสด ผลการดำเนิน
การสามารถช่วยตรึงราคามันสำปะหลัง มิให้ลดต่ำลง

แหล่งผลิตไปยังโรงงานที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตและตลาดผู้ บ ริ โ ภคปลายทาง เพื่ อ ให้ เ กษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกินทำให้ราคา
ไม่ตกต่ำ ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ รวมทั้งได้
มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการส่งออก กับห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในการรับซื้อและส่งออก
ผลิตผลผักและผลไม้ไทย โดยเพิ่มปริมาณการรับซื้อผักและ
ผลไม้จากเกษตรกร ปี 2552 ร้ อ ยละ 10−30 หรือ
ปริมาณเกื อ บ 60,000 ตั น กระจายสู่ ผู้ บ ริ โ ภคทั่วทุก
ภูมิภาค และส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายและกระตุ้นการบริโภค

2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

	
โดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เป็นการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดย
2.1 จัดประกวดข้าวหอมมะลิ จัดประกวด
ข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปี 2551/52 และข้าวตรา
คุณภาพปี 2552 โดยดำเนินการประกวดในระดับจังหวัด
และจั ด ประกวดในระดั บ ประเทศ เพื่ อ ให้ เ กษตรกรและผู้
ประกอบการข้ า วถุ ง ตื่ น ตั ว ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต
เพิ่มขึ้น รวมทัง้ สามารถต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาเพือ่ เพิ่ม
มูลค่าข้าวอย่างครบวงจรได้ โดยได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการ พัฒนาสินค้าข้าวให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็น
ที่ยอมรับของผู้ซื้อและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะ
ประกวด เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 52 ที่กระทรวงพาณิชย์ 
ช่วยให้การส่งออกข้าวของประเทศ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ จำนวน
15 ราย

2.2 ส่งเสริมโรงสีและผู้ประกอบการข้าว
ถุงให้มีความพร้อมในด้านการแข่งขัน โดยส่งเสริม

ให้โรงสีและผู้ประกอบการข้าวถุงบริหารจัดการให้เป็นตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์   การผลิตที่ดี (Good Manufacturing
Practice : GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical
Control Point : HACCP) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
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2.3 รั บ รองมาตรฐานข้ า วหอมมะลิ
บรรจุถุง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพข้าว

หอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง ที่ จ ำหน่ า ยในประเทศให้ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากลเทียบเท่ากับมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออก
และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความเป็นธรรม ในการซือ้ สินค้า
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และตรงกับที่ระบุไว้ใน
ฉลากปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงได้รับ
เครื่อ งหมายรั บ รอง จำนวน 99 ราย รวม 143
เครื่องหมายการค้ า ซึ่ ง จะมี ก ารติ ด ตามข้ า วที่ จ ำหน่ายใน
ท้องตลาดตรวจสอบทางเคมีและกายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานตลอดระยะ
เวลาที่ได้รับอนุญาตและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็น
ธรรม
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3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
3.1 ส่งเสริมการทำสัญญาซื้อขายตาม
ข้อตกลงมาตรฐาน โดยกรมการค้าภายในเจรจาให้มี

การซื้อขายระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ผลิต แปรรูป
และทำสัญญาข้อตกลงตามแบบมาตรฐานของกรมการค้า
ภายใน เพือ่ ให้เกษตรกรมีชอ่ งทางการระบายสินค้าและประกัน
ความเสี่ยงด้านราคาพืชผล ผู้ประกอบการสามารถวางแผน
การตลาดและมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการของตลาด โดยมีการส่งมอบสินค้าตามสัญญา ได้แก่
มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝัก
ปริมาณ 13,383 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 (9,718 ตัน)
3,665 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.71 นอกจากนี้ ได้จัด
อบรมให้ความรู้ในการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของ
กรมการค้าภายในให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทำให้
เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดข้อตกลง และมีโอกาสได้
พบปะกับผู้รับซื้อโดยตรงและมีการลงนามในสัญญาข้อตกลง
3.3  ผลักดันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ซื้อขายสินค้า
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า โดยเพิ่มสินค้าที่เข้าไปซื้อขายจากเดิมที่มีสินค้า
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางใน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ยางแผ่นรมควัน
ความส่งเสริม เพื่อให้เป็นตลาดที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่ง รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์
ซื้ อ ขายและกระจายสิ น ค้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรม จากราคาซื้อขายในตลาดสินค้าล่วงหน้า โดยจัดสัมมนาให้
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและซื้อขายตามชั้นคุณภาพ พัฒนา ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ตลาดล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการและ
ระบบข้อมูลราคาให้ผู้ซื้อและผู้ขายรับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ เกษตรกรเข้าใจระบบการซื้อขายและเข้ามาซื้อขายในตลาด
ขาย โดยจัดกลุ่มของตลาดตามศักยภาพการพัฒนาเพื่อยก เพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้ราคาในตลาดเป็นราคาอ้างอิง และใช้
ระดับการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันตลาดกลาง ประโยชน์ในการซื้อขายในตลาดจริง นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่
ที่ได้รบั การส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน มีจำนวน 75 แห่ง ข้อมูลราคาล่วงหน้า และข่าวสาร ผ่านระบบ SMS ให้แก่
ได้แก่ ตลาดข้าวและพืชไร่ 53 แห่ง ตลาดผักและผลไม้ 19 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
แห่ง และตลาดสัตว์น้ำ 3 แห่ง 
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวม 1,296 ราย เพื่อให้รับรู้
โดยได้ ก ำหนดแนวทางพั ฒ นาตลาดกลางและส่ ง ราคาในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการ
เสริมการจัดชั้นคุณภาพในตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่ง วางแผนการผลิต การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เสริมของกรมการค้าภายใน 
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4. การเสริมสร้างศักยภาพบริหารจัดการโลจิสติกส์
4.1 พัฒนาการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ให้

บริการด้านขั้นตอนพิธีการส่งออกแบบครบวงจร เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการส่งออก ใน
ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพือ่ การส่งออก (POSSEC) ทำให้
เพิ่มการส่งออกมากขึ้น และเกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น
โดยมีผู้ส่งออกมาใช้บริการ 49 ราย รวมปริมาณการส่งออก
1,780,573 กิโลกรัม โดยมีประเทศปลายทาง ได้แก่
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน
เบลเยี่ยมและเดนมาร์ก 

4.2 พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารกิ จ การคลัง
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการของผู้ให้
สินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยจัดระบบฐานข้อมูลและ บริการโลจิสติกส์ (คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น) เพื่อเป็น

เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Real Time เพื่อสร้างเครือข่ายผู้
ประกอบการ เชื่อมโยงการให้บริการการจัดเก็บและกระจาย
สินค้าให้ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
(1) จั ด สั ม มนาส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากใบ
ประทวน สินค้ารวม 3 ครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการคลังสินค้า
ไซโล ห้ อ งเย็ น สามารถนำใบประทวนมาใช้ในการรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร การนำระบบโลจิสติกส์มาบริหาร
จัดการกิ จ การเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการขอ
สินเชือ่ และการทำประกันภัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการคลังสินค้า
ไซโล และห้องเย็น 
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ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การพั ฒ นาในระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ทางการค้า เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
(3) ยกร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น พ.ศ. .... เพื่อกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล
ห้องเย็น ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างทีก่ ระทรวงพาณิชย์
เสนอและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แต่ เ นื่ อ งจากมี ก ารปรั บ คณะรั ฐ มนตรี ใ หม่ เมื่ อ วั น ที่ 12
กุม ภาพั น ธ์ 2552 จึ ง เสนอร่ า งดั ง กล่ า วให้ ค ณะรั ฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 คณะ
รัฐมนตรีมมี ติ ให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
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กความเป็
ารดูแล
นธรรมด้านราคา
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการ
ผลิต ปริมาณเพียงพอไม่ขาดแคลน น้ำหนักเที่ยงตรงครบถ้วนถูกต้อง โดยดำเนินการ ดังนี้

3. กำหนดสินค้าและบริการควบคุม
จำนวน 39 รายการ (สินค้า 38 รายการ บริการ
1 รายการ) เพื่อดูแลราคาให้เป็นธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้ง
แต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

1. ดูแลราคาต้นทาง (ราคา ณ โรงงาน) 
ให้สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม ราคาผันผวน
ขึ้นลงไม่มาก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ราคา 3
ประการ ได้แก่ 

(1) สมเหตุสมผล (Justifiability) โดย
พิจารณาราคาจากต้นทุนที่สูงขึ้น หรือลดลงให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
(2) ราคาเป็นธรรม (Fairness) มีส่วน

เหลื่อมทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่เป็นภาระ มากเกินควร
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

4. กำหนดมาตรการในการดูแลราคา
โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการดูแลราคา ให้เป็นธรรม เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น มิ ใ ห้ มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค
ได้แก่ การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดสินค้า และส่วนลด
กรณีเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาขายต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีควบคุม
สินค้า การขนย้าย เข้า/ออกในพื้นที่ที่กำหนดต้องขออนุญาต
(น้ำมันปาล์ม กระเทียม ข้าวเปลือกและข้าวสารข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น) การปิดป้ายแสดง
ราคาจำหน่ายสินค้า 232 รายการ ค่าบริการ 47 รายการ
และการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 30 รายการ 

(3) แบบค่อยเป็นค่อยไป (Graduality)

มีการทยอยปรับราคา อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ ให้ประชาชน
ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรง ผู้ผลิตลดภาระต้นทุน 

2. ดูแลราคาสินค้าปลายทาง (ราคาขายปลีก)
โดยผู้ ป ระกอบการได้ ล ดราคาจำหน่ า ยลงตาม
ต้นทุนที่ลดลง ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย สายไฟฟ้า อาหารไก่เนื้อ
นมสดพร้อมดื่ม

5.  กำหนดแนวทางการปฏิบัติทางการค้า
ของผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง
เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจร้านค้าทอง และ
สร้างความเชื่อมั่นในระบบการค้าทอง และให้เกิดความเป็น
ธรรมต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 20
เมษายน 2552 ดังนี้
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5.1 ด้านราคา โดย (1) ปิดป้ายราคาขายและ
ราคารับซื้อคืน ค่ากำเหน็จ (2) ราคาขายราคารับซื้อคืน
คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (3) การจองซื้อทองต้องมี
หลักฐานให้ผู้ซื้อ
5.2 ด้านน้ำหนัก (1) แสดงน้ำหนักทองคำแท่ง
และทองรูปพรรณแต่ละชิ้น (2) ใช้เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่
แสดงค่าได้เอง มีการแสดงค่าแบบดิจิทัล แสดงทศนิยม 2
ตำแหน่ง
5.3 การเปิดปิด โดยปิดป้ายวันเปิดปิ ด ทำการ
ประกาศวันปิดพิเศษล่วงหน้า 3 วัน 

6.   กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการระบาดของไข้ ห วั ด ใหญ่ ส าย
พันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1)

7.  จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคา ปริมาณ
สินค้า เครื่องชั่งตวงวัด ทุกวัน
เพื่อมิให้มกี ารเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค กักตุนสินค้า
และให้เครื่องชั่งเที่ยงตรง ดังนี้ 

7.1 ตรวจสอบราคา การปิดป้ายแสดงราคา

และการกักตุนสินค้า จำนวน 549,371 ราย โดยแหล่งที่
ตรวจสอบ ได้แก่   ตลาดสด ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน
เชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซ LPG และ NGV ร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ร้านค้าทั่วไป และผู้
ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ พบการกระทำผิดจำนวน
242 ราย แบ่งเป็นไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 223 ราย
และปิดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ตรงราคาที่จำหน่าย 19 ราย
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 283,900 บาท

7.2  ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จำนวน

5,052 คำร้อง โดยเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ แล้วเสร็จ
3,145 คำร้อง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
กรม 1,752 คำร้อง ส่งเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วย
งานอื่น 155 คำร้อง ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนพบผิด
201 ราย ในเรื่องการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 189 ราย
และเรื่องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ตรงราคาที่จำหน่าย 12
ราย เปรียบเทียบปรับ 230,000 บาท
โดยดำเนิ น การทั้ ง มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการทางการบริหาร ดูแลราคาหน้ า กากอนามัยและ
เจลอนามัยล้างมือ มิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้า
ได้แก่ 
(1) กำหนดให้ผู้จำหน่ายปลีกต้อง ปิดป้ายแสดง
ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลอนามัยล้างมือ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ  
(2)  กำหนดให้สนิ ค้าหน้ากากอนามัยและเจลอนามัย
ล้างมือ เป็นสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งติ ด ตามดู แ ลเพิ่ ม เติ ม และโดย
กำหนดระดับความสำคัญไว้เป็นสินค้าที่ต้องติดตามภาวะ
การค้าและราคาอย่างใกล้ชิดทุกวัน (Sensitive List) 
(3) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากาก
อนามัยและเจลอนามัยล้างมือ เป็นประจำทุกวันและมีการ
ดำเนิ น คดี กั บ ผู้ จ ำหน่ า ยไม่ ปิ ด ป้ า ยแสดงราคาจำหน่ า ย
จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 18,000 บาท
(4) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในการแจ้ง
ข้อมูลปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก สินค้าคงเหลือ ราคา
จำหน่ายส่งและปลีก การกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และการ
ผลิตใช้ภายในประเทศก่อนส่งออก เพือ่ ป้องกันการกักตุนและ
สินค้าขาดแคลน 
(5) จัดหาหน้ากากอนามัยจำหน่ายในงานธงฟ้า
ราคาประหยัด และแหล่งชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่ง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

7.3 ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้มี

ความเที่ยงตรง ถูกต้อง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการ
บรรจุก๊าซหุงต้มให้มีน้ำหนักครบถ้วน จำนวน 417,422
เครื่อง ตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดไม่ถูกต้อง จำนวน 5,749
เครื่อง เปรียบเทียบปรับ 395,000 บาท และทำการผูก
บัตรห้ามใช้ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว และ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน เพื่อป้องกันการเอารัดเอา
เปรียบเกษตรกรและกดราคารับซื้อ

7.4 ตรวจสอบสินค้าหีบห่อ โดยวิธีสุ่มจาก
ปริมาณสินค้าทั้งหมด จำนวน 342,935 หีบห่อ พบถูก
ต้องได้มาตรฐาน จำนวน 249,731 หีบห่อ ส่วนที่ผิดไม่
เป็นไปตามกฎหมายให้แก้ไขปรับปรุงใหม่จำนวน 917 หีบห่อ
ดำเนิ น คดี แ ละเปรี ย บเที ย บปรั บ จำนวน 1 ราย เป็น ผู้
จำหน่ายก๊าซหุงต้ม
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8. จัดระบบติดตามภาวะราคาสินค้า

10.3 สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ส่ง

เสริมให้มีการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันให้ถูกต้อง
โดยศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ซึ่งมี เที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณน้ำมันที่
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าทั่วประเทศ ราคากลางที่ใช้อ้างอิง ครบตามจำนวนที่ซื้อ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,429 ราย
ในการซื้อขาย ปริมาณการรับจำนำและราคารับจำนำสินค้า
10.4 การประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และ
เกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งมี
ระบบคาดการณ์เตือนภัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหาร บริการ ส่งเสริม ผู้ ป ระกอบการให้ มี ร ะบบการรับประกัน
คุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ ยาง
แก้ไขปัญหาสินค้า
รถยนต์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น รวมทั้งประกันรับคืนสินค้าการ
เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 82 ราย 

9. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569

เพื่อรับแจ้งเบาะแสและเรื่องจากประชาชนที่ถูกเอา 11. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
รัดเอาเปรียบ ทั้งในด้านราคา ปริมาณไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 	
โดยรับสมัครเครือข่ายอาสา ธงฟ้า 1569 (อสธ)
การกักตุน เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้นข้าว ไม่เที่ยงตรง
เพื่อเป็นแนวร่วมในการสอดส่องพฤติกรรมการค้าที่มีการเอา
เปรียบผู้บริโภค และเป็นผู้นำในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองใน
ชุมชน โดยมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศประเภท จำนวน
5,500 คน แบ่งเป็นประเภทประจำ 500 คน และประเภท
อาสาสมัคร 5,000 คน

12. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยร้ า นอาหารมิ ตร
ธงฟ้า/ร้านอาหารธงฟ้า
10. เสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนา
มาตรฐานทางการค้า
ดูแลให้ประชาชนผู้บริโภคมีช่องทางเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่เป็นธรรมจากการค้าที่มีธรรมาภิบาล โดยส่ง
เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการค้ า เข้ า ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
มี ก ารประกอบการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนด
ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ให้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาจาน/ชามละ
20−25 บาท จำนวน 3,371 ร้าน ทั้งในกรุงเทพฯและ
ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กและลดค่ า ครองชี พ ให้ แ ก่
ประชาชน

10.1 ตลาดสดดี เ ด่ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ค้ าใน

ตลาดสดพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้มีการจำหน่าย
สิน ค้ า ในราคาเป็ น ธรรม ปิ ด ป้ า ยแสดงราคา เครื่ อ งชั่ ง
เที่ ยงตรง ตลาดสะอาด สินค้าปลอดภัย ประกอบการค้า
อย่างเป็นธรรม มีตลาดเข้าร่วมโครงการ 297 ตลาด

10.2 ร้านค้าก๊าซหุงต้มชั้นดี ส่งเสริมให้ผู้

ประกอบการจำหน่ายก๊าซ ที่มีปริมาณเนื้อก๊าซครบถ้วนตาม
น้ำหนัก และมีมาตรฐานความปลอดภัย มีการปิดป้ายราคา
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 187 ราย
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กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

กการแข่ารดูงแขัลธุนทีร่เป็กินจธรรม
ให้มี
ดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอน โดยดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
เช่น ขายต่ำกว่าทุน ร่วมกันกำหนดราคา (ฮั้ว) ขายพ่วง การ
ใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่เป็นธรรม 

2. ป้องกันและปราบปรามการเอาเปรียบของราย
ใหญ่
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด

3. ตรวจสอบข้อร้องเรียน
ของผู้ประกอบการที่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
รวมธุรกิจเพื่อผูกขาดและขายพ่วง

4. กำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า
โดยให้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีจริยธรรม ในธุรกิจ
สินค้า 70 รายการ และบริการ 10 รายการ 

5. จัดสัมมนาแนวทางปฏิบตั ผ
ิ มู้ อี ำนาจเหนือตลาด
ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
และสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.ค้าปลีก : กติกาการอยู่ร่วมกันในยุค
ทุนไร้พ รหมแดน” เพื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั ก กฎหมาย นักวิชาการ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการแข่งขัน และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งการจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชา
การด้านการแข่งขันทางการค้า เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า
ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ผู้สอนในคณะ
นิ ติ ศ าสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่นักศึกษา

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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กกระตุารดำเนิ
นมาตรการ
้นเศรษฐกิจ
ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ “โครงการด้าน
พาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน” โดยมุ่งช่วยเหลือให้ผู้บริโภคซึ่งมีรายได้น้อยในทุกภูมิภาค ได้ลดรายจ่าย มีโอกาสและเข้าถึง
แหล่งสินค้าที่มีราคายุติธรรม ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป และมีคุณภาพดี เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและรายได้เพิ่ม
ขึ้น กระตุ้นการบริโภค และให้สินค้ามีการหมุนเวียน เกิดการผลิต การจ้างงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. การลดรายจ่ายประชาชน  

1.1 จัดงานธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าเกษตร ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน
ผงซักฟอก ข้าวสาร ไข่ไก่ กุ้ง เนื้อหมู ผลไม้ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ ชี อื่ เสียงของแต่ละจังหวัด (OTOP) เป็นต้น
ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20−40 ในพื้นที่เศรษฐกิจ
ฐานราก และประชาชนหนาแน่นทั่วประเทศตั้งแต่เมษายน−
กั น ยายน 2552 รวมทั้งสิ้น 161 ครั้ง (กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 7 ครั้ง ส่วนภูมิภาค 154 ครั้ง) สามารถช่วยให้
ประชาชนจำนวน 16.5 ล้านคน หรือ 4 .1 ล้านครัวเรือน
ลดรายจ่ายได้ 2,259 ล้านบาท 
1.2 จั ด ตั้ ง ร้ า นค้ า สี ฟ้ า (Blue Shop)

จำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ได้แก่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก
แชมพู สบู่ ราคาไม่เกิน 60 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ซือ้ สินค้าให้แก่ประชาชน จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นกรุงเทพฯ
3 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 4 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 1
แห่ง และจังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง 

1.3 ตลาดสดสีฟ้า (Blue Fresh Mart)

พั ฒ นาตลาดสดดี เ ด่ น ที่ ก รมการค้ า ภายในคั ด เลื อ กหรื อ
ตลาดสดที่มีศักยภาพ ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็ง
สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและลดต้นทุน
ให้แก่ผจู้ ำหน่ายในตลาดสด โดยเชือ่ มโยงให้ซอื้ สินค้ากับผูผ้ ลิต
ในราคาถูก ช่วยเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
ส่ง ผลให้ ร าคาสิ น ค้าในตลาดถูกลง รวมทั้งได้จัดทำบอร์ ด
อิเล็กทรอนิกส์และป้ายแสดงราคาสินค้าที่จำหน่าย เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ
นอกจากนี้ตรวจสอบเครื่องชั่งให้มีความเที่ยงตรง ชั่งน้ำหนัก
ได้ปริมาณครบถ้วน จัดตั้งเครื่องชั่งกลางให้ประชาชนตรวจ
สอบน้ำหนัก ส่งเสริมให้ตลาดสะอาด ถูกสุขอนามัย น่าเดิน
จำนวน 8 แห่ง ที่จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น นครปฐม
จังหวัดปทุมธานี  ชุมพร และกรุงเทพฯ (3 แห่ง)
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1.4 บริการสีฟ้า (Blue Service) โดยให้

ส่วนลดในการซื้อสินค้าและใช้บริการ ดังนี้
(1) บั ต รสี ฟ้ า (Blue Card) จั ด ทำบั ต รให้
ส่วนลดในการซือ้ สินค้าแก่เครือข่ายธงฟ้า และผูป้ ระกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แท็กซี่ธงฟ้า ร้านอาหารธงฟ้า
ร้านอาหารมิ ต รธงฟ้ า รถเข็ น ธงฟ้ า แม่ บ้ า นอาสาธงฟ้า
1569 ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำมันพืช ผง
ซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ปลากระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง
ข้าวสาร ซอสปรุงรส นม โทรศัพท์มือถือ จากผู้ผลิตหรือผู้
จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50,000 ใบ
สามารถลดรายจ่ายประชาชนร้อยละ 5−20 
(2) แท็ ก ซี่ ธ งฟ้ า (Blue Taxi) กรมการค้า
ภายในร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการรถแท็ ก ซี่ ลดค่ า โดยสารให้
ประชาชน ในอัตราเที่ยวละ 5 บาท โดยแท็กซี่ที่เข้าร่วม
โครงการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น หมุ น เวี ย นจากธนาคาร
ออมสินให้กู้รายละ 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0.75 บาทต่อเดือน และได้รับบัตรสีฟ้าในการซื้อสินค้าได้
ส่วนลดร้อยละ 5−20 มีแท็กซีเ่ ข้าร่วมโครงการ 3,875 ราย 

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

2. การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจำหน่ า ยและ
รายได้เกษตรกร

2.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ร วบรวมสิ น ค้ า เกษตร
(Blue Farm Collection Center) ในแหล่งผลิต

สำคัญ ในช่วงที่ผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดมาก โดยเชื่อมโยง
และกระจายผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรกับผู้ประกอบการ
ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ในภาคตะวันออก
ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ พะเยา
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ
มังคุด ลองกอง ไปยังจังหวัดปลายทาง รวมทั้งประเทศ
กัมพูชาและประเทศมาเลเซียได้ 9,500 ตัน ส่งผลให้ราคา
ทั้งระบบเพิ่มขึ้น และเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จำหน่ายผลผลิตร้อยละ 10−15 หรือประมาณ 1,000 ล้าน
บาท 

2.2 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร
ชุมชน (Farm Outlet) จำหน่ายสินค้าที่มีการคัดเกรด

(3) โรงแรมสีฟ้า (Blue Hotel) ดำเนินการร่วม
มือกั บ โรงแรมให้ส่วนลดค่าที่พักแก่ประชาชน รวมทั้ ง ให้
โรงแรมใช้ผลไม้ไทยในการทำอาหารและเครื่องดื่ม มีโรงแรม
เข้าร่วมโครงการ 252 แห่ง ลดรายจ่ายค่าที่พักประชาชน
ร้อยละ 35-50
(4) บลูเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Blue Entertainment)
ให้ผู้ประกอบการด้านบันเทิงสนับสนุนสินค้าและบริการราคา
พิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้า เช่น แท็กซี่
ธงฟ้า โดยจัดทำโบว์ชัวสินค้า ใส่กระเป๋าแขวนไว้ด้านหลัง
คนขับ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้ว 2,187 ราย ลดรายจ่ายประชาชนในการซื้อสินค้า
ร้อยละ 20−30 และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ร้อยละ 10

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

คุณภาพดี และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัด และรณรงค์
เพิ่มการบริโภคในแหล่งผลิต แหล่งท่องเที่ยว แหล่งบริโภค
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทาง
จำหน่ายผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10−15 และผู้
บริโภคได้สินค้าคุณภาพดี จำนวน 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ กระบี่
สุราษฎร์ ธ านี เพชรบุ รี อุ บ ลราชธานี นครราชสีมา
สมุทรสาคร และนครปฐม
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กการบริารรณรงค์
กระตุ้น
โภคสินค้าไทย
ในปีงบประมาณ 2552 กรมการค้าภายในได้รับมอบนโยบายในการรณรงค์สร้างความนิยมในความเป็นไทยให้แก่
คนในชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความรักความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกันเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย ด้วยการกระตุน้ ให้เกิดความนิยมไทย ประชาชน
หันมาซื้อของไทย กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย เพื่อช่วยชาติไทย โดยดำเนินการ ดังนี้

1. จัดงาน “ปฏิญญาแห่งชาติว่าด้วยการ
นิยมไทย”

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ องค์กร
เอกชนและภาคประชาสังคมมาชุมนุมพร้อมกัน เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า และ
ดำรงความเป็นไทย นิยมของไทย ใช้ของไทย ซื้อของไทย
เที่ยวเมืองไทย กินของไทย ใช้บริการไทย และสนับสนุน
สินค้าและบริการของคนไทย  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2552 ที่เมืองทองธานี ซึ่งได้มีการร่วมลงนามในปฏิญญา
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการนิ ย มไทยกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ในพระบรมราชิ นู ป ถัมภ์
สมาคมต่างๆ รวม 14 ราย

ให้ รู้ จั ก แ ล ะ หั น ม า
ชื่ น ช อ บ สิ น ค้ า ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคน
ไทย เพื่อช่วยให้การค้า
ของไทยเข้มแข็ง โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี (นาย
อภิสิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ) เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน เมื่ อ วันที่
11 กันยายน 2552 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร มี
ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน โดยมีกิจกรรมที่
ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงตุลาคม 2552 ได้แก่ การรณรงค์
ให้แต่ ง กายด้ ว ยผ้ า ไทย หรื อ ชุ ด ไทยสวยงาม การมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน
100 โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนิ ย มไทย
ภายในโรงเรียน 

3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ร้านอาหารใน
ประเทศและต่างประเทศใช้วัตถุดิบในการ
ปรุงอาหาร
และให้ ช าวต่ า งประเทศ และคนไทยนิ ย มบริ โภค
อาหารไทยเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เผยแพร่ คุ ณ ค่ า ทางอาหารและ
โภชนาการของอาหารไทยให้รับรู้ทั่วโลก

2. จัดงานสัปดาห์นิยมไทย “รักประเทศไทย
เยาวชนนิยมไทย”
เพื่อสร้างกระแสนิยมไทย (THAI TREND) ปลูกฝัง
ในหมู่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ มุ่งเน้น
รักษาคุณค่าความเป็นไทย ซื้อของไทย กินของไทย ใช้ของ
ไทย รวมทั้งชักชวนครอบครัวให้เกิดจิตสำนึกในการนิยมไทย
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ประกันรายได้ เพื่อเกษตรกรไทยเข้มแข็ง
จากการที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทย
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ถึงกว่าร้อยละ 60 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ และโดยทีเ่ กษตรกรไทยส่วนมากยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการวางแผนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
และการตลาด อีกทัง้ เกษตรกรบางส่วน ยังมีแนวคิดการผลิต
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ตัวอย่างเช่น เมือ่ สินค้าเกษตรชนิดใดมีราคาสูงใน
ปีนี้ ต่างก็จะมุง่ ไปลงทุนเพาะปลูกในสินค้าเกษตรชนิดนัน้ โดย
หวังว่า จะได้รบั ผลตอบแทนจากการขายผลผลิตได้ในราคาสูง
และเมือ่ ผลผลิตออกสูต่ ลาด กอปรกับเป็นช่วงเดียวกับฤดูกาล
สินค้าเกษตรด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ทำให้ผลผลิตทะลักออกสูต่ ลาดเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้ต้องประสบกับปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ำอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องขายผลผลิต
ในราคาต่ำ โดยได้รบั ผลตอบแทน ไม่คมุ้ ค่ากับต้นทุน ซึง่ เป็น
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างซ้ำซากและต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ปัญหา
ดังกล่าวจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายหลักสำคัญของรัฐบาล
ทุกสมัย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กบั เกษตรกร
ในอดีตทีผ่ า่ นมา รัฐบาล
ได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับ
จำนำผลผลิตการเกษตรเป็นหลัก
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้
รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่  
ส่งผลให้กลไกการซื้อขายปกติไม่
สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งใน
ส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการช่วย
เหลือก็มีเพียงร้อยละ 30 ของ
จำนวนเกษตรกรทัง้ หมด รวมทัง้ ศักยภาพในการแข่งขันส่งออก
ลดต่ำลง เนือ่ งจากสินค้าทีร่ บั จำนำ มีปญ
ั หาด้านคุณภาพจาก
การเก็บรักษาไว้นานและต้นทุนสินค้าแพงกว่าคูแ่ ข่งขัน 
รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลสินค้าเกษตร
โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงได้เปลีย่ นแปลงมาตรการในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จากวิธีการรับจำนำ
ผลผลิต มาเป็น การประกันรายได้ให้เกษตรกร เพือ่ ป้องกัน
ความเสีย่ งด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้รบั ราคาผลผลิตทีส่ งู ขึน้
มีรายได้ที่แน่นอน ลดปัญหาการขาดทุนจากการผลิต และ
เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง โดยเริ่มต้นดำเนินการตัง้
แต่ปกี ารผลิต 2552/2553 ในสินค้าเกษตรหลักสำคัญ 3
ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และมันสำปะหลัง

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในมีบทบาท
สำคัญในการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกร โดยยกร่างหลัก
เกณฑ์วธิ ดี ำเนินโครงการ ทีส่ ำคัญ คือ การกำหนดเกณฑ์กลาง
อ้างอิง ซึง่ ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร
โดยในการพิจารณากำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ต้องให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสะท้อนราคาตลาดทีแ่ ท้จริง เพือ่ ให้เกษตรกร
ได้รบั รายได้ตามราคาประกันทีร่ ฐั บาลกำหนดไว้ ได้แก่ ข้าวเปลือก
ความชืน้ ไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,300
บาท (ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน) ข้าวเปลือกหอมจังหวัด
ตันละ 14,300 บาท (ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน) ข้าวเปลือก
เจ้า 5% ตันละ 10,000 บาท (ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน)
ข้าวเปลือกปทุมธานีรอบ 1 ตันละ 10,000 บาท  รอบ 2 ตันละ
11,000 บาท (ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว
ตันละ 9,500 บาท (ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน) ข้าวโพดเมล็ด
ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา กก.ละ 7.10 บาท (ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ตัน) และหัวมันสดเชือ้ แป้ง 25% ราคา กก.ละ
1.70 บาท (ไม่เกิน ครัวเรือนละ 100 ตัน)
นอกเหนือจากการประกันรายได้เกษตรกรแล้ว ยังได้
ดำเนินมาตรการเสริมเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาที่ดี
ควบคู่กับการได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคา โดยมีการกำหนด
มาตรการตัง้ โต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกกระจายทั่วทุกแหล่งผลิต เพือ่
เพิม่ ทางเลือก ให้เกษตรกรอีกทางหนึง่  
ผลของการดำเนินโครงการประกันรายได้ ทำให้เกษตรกร
ได้รบั ประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ในสินค้าข้าว ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ และมันสำปะหลัง รวมประมาณ 4.10 ล้านครัวเรือน
(ข้าว 3.28 ล้านครัวเรือน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.39 ล้าน
ครัวเรือน และ มันสำปะหลัง 0.43 ล้านครัวเรือน) ทัง้ นี้ ได้มกี าร
สำรวจเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวของ ธ.ก.ส. ปรากฏว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการ
ถึงร้อยละ 88 มีเพียงร้อยละ 12 ทีต่ อ้ งการกลับไปใช้โครงการ
รับจำนำ 
สำหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์ มีแผน
งานในการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับ
รายได้ของเกษตรกรในสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน
กุ้งขาว สับปะรด กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น โดยให้มี
มาตรการ ที่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างการผลิตการตลาด
สินค้าเกษตรนัน้ ๆ เพือ่ ให้ประโยชน์ ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง
ในระยะยาว
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ห่วงโซ่ที่มีคุณค่าของอุปทานของสินค้า
ตลาดถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดธุรกรรมการซื้อขาย
ผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมาทิศทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ในการเสริ ม
สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการตลาดและการกระจายผลผลิ ต ไปสู่
ตลาด ซึ่งกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ได้ดำเนินการส่งเสริม
เอกชนจัดตั้งและดำเนินการตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีแหล่งซื้อขายที่ให้ความเป็น
ธรรมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน
	

ไม่เพียงแต่ตลาดกลางสินค้าเกษตรเท่านั้นที่กรม
การค้ า ภายในส่ ง เสริม ยังก้าวไปสู่การส่งเสริมการจั ด ทำ
สัญญาข้อตกลง (Contract Farming) เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านราคา ทำให้เกษตรกร มีช่องทางในการระบายสินค้าและ
ประกั น ความเสี่ ย งด้ า นราคาพื ช ผล และผู้ ป ระกอบการ
สามารถวางแผนการตลาดและมีวัตถุดิบในการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงหรือประกันความเสี่ยงจากราคา
สินค้าเกษตร
โดยที่สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบตลาดได้
เปลี่ ย นแปลงไป ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้อ งเผชิญ
ไม่ว่าจะเป็นการรุกเข้ามาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่จนกระทบ
กับการค้าปลีกดั้งเดิม การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และการมี บ ทบาทของสั ง คมเครื อ ข่าย
เทคโนโลยี (Social Networking) รวมทัง้ การจัดการโลจิสติกส์
ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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เป็ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ก รมการค้ า ภายในต้ อ งปรั บ
เปลีย่ นบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด จากการ
ส่งเสริมตลาดกลางมาสู่การยกระดับมาตรฐานการดำเนิน
งานของตลาดกลาง การขยายผลตลาดข้อตกลงไปสู่สินค้า
ชนิดอื่ น และเพิ่ ม บทบาทในการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานของ
ตลาดสด และตลาดนัดชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกที่สำคัญของ
ผู้มรี ายได้นอ้ ย โดยเฉพาะในภาวะทีร่ า้ นค้าแบบดัง้ เดิมทยอย
ปิดตัวลงไป นอกจากนี้ อีกมิติหนึ่งแห่งการพัฒนางานก็คือ
การเพิ่มบทบาทในการวางระบบโลจิสติกส์ โดยเพิ่มคุณค่า
ของกิจกรรมตลาด คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกระจายสินค้าจาก
แหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความสูญเสีย ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มใน
แต่ละห่วงโซ่ เช่น การจัดชั้นคุณภาพ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการ
วางระบบการกระจายสินค้า รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางการซื้อขาย
ใหม่ๆ ขึ้นในตลาด เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ตลาดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุค
การค้าเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
คือเกษตรกร รวมทั้งผู้บริโภคนั่นเอง
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คก่อนปัญหาจะเกิด

าดการณ์เตือนภัยล่วงหน้า…
ความรับผิดชอบทีส่ ำคัญอย่างหนึ่ง
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง เกิ ด ขึ้น
จากการค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
อย่า งเช่ น กรมการค้ า ภายในนั้ น “การ
ติด ตามสถานการณ์ ที่ ร วดเร็ ว ฉั บ ไว
รู้ล่วงหน้า และส่งสัญญาณเตือนภัยได้”
เป็นสิง่ จำเป็นทีต่ อ้ งดำเนินการ เพือ่ มิให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคม

Warning
System
Warning
System
เมือ่ ย้อนหลังกลับไป กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงาน
อยู่ในลำดับแรกๆ ที่มี ก ารจั ด ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการในลักษณะ Management
Cockpit ภายใต้แนวคิดของการจัดการระบบข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาสนับ
สนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบข้อมูล
สารสนเทศเชิงการตัดสินใจได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
การคาดการณ์ เ ตื อ นภั ย (Warning System)
สินค้าเกษตรเป็นอีกหนึ่งระบบสารสนเทศที่ได้มีการ พัฒนา
ขึ้นมา เนื่องจากภารกิจในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตร ซึ่งเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ ให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมนั้น ราคามีความผันผวนขึ้นลงเป็น
อย่างมาก หากการแก้ไขปัญหาล่าช้า จะส่งผลต่อเกษตรกร
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีอยู่ทั่วประเทศ จึงได้มีการวาง
กลไกในการติดตามและคาดการณ์เตือนภัยก่อนปัญหาจะเกิด
มีการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดและเป็น
ระบบ โดยจัดทำ “ปฏิทินสินค้าเกษตรตามฤดูกาล” เพื่อใช้
เป็นฐานในการติดตามสถานการณ์วางแผนสำรวจ และประเมิน
สถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตร 14 กลุ่ม (70
สินค้า) อย่างต่อเนือ่ ง มีการใช้ศนู ย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า (Operation Room) ในส่วนกลางเพื่อติดตาม
ดูแลการดำเนินมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการ
“การจัดทำระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร” โดยแบ่งสินค้าเกษตร
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ที่ติดตามดูแลเป็น 3 กลุ่ม เพื่อกำหนดระดับความสำคัญใน
การติดตามดูแล ได้แก่ กลุ่ม Monitor List กลุ่ม Caution
List และ กลุ่ม Watch List รวมทั้งได้ใช้การ “พยากรณ์
ตามตั ว แบบการพยากรณ์ ใ นระบบคาดการณ์ เ ตื อ นภั ย
(Warning System)” เข้ามาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยก่อน
ที่จะเกิดปัญหา ด้านการตลาด ซึ่งรูปแบบการรายงานเตือน
ภัยมีทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการใน
การเตรี ย มการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการตลาดในระยะสั้ น และ      
ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว นอกจากนี้ข้อมูลดัง
กล่าวยังได้เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถวางแผนการตลาดได้ล่วงหน้า
การใช้ ส ารสนเทศเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ใ น
การทำงานดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปฏิบัติ
งานและการตัดสินใจกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันปัญหา
ต่างๆ ได้ล่วงหน้า การมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์
ผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การคาดการณ์มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมการเชิงรุกก่อนปัญหาจะเกิดและเป็น           
ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายในที่มีต่อประชาชน
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ราคาเป็นธรรม...

กลไกสำคัญในการดูแลผู้บริโภค
การดูแลราคาสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็น
ธรรมในการซื้อสินค้าและบริการทั้งด้านราคาและปริมาณเป็น
ภารกิจหลักที่กรมการค้าภายในดำเนินการ โดยได้ยึดหลัก
นโยบายการค้ า เสรี ข องรั ฐ บาลภายใต้ ก รอบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84 (1) ที่กำหนดให้รัฐ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัย
กลไกตลาด เพื่อให้กลไกการตลาดได้ทำงานกำหนดความ
สมดุลของตลาดและราคาสินค้าเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายให้
ราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน
ที่แท้จริง ปริมาณเพียงพอไม่ขาดแคลน ซึ่งหากกลไกการ
ตลาดไม่ ส ามารถทำงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ จ ะใช้
มาตรการบริหารและมาตรการกฎหมาย(พระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542) เพื่อกำหนดรายการ
สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ให้อยู่
ในข่ า ยการติ ด ตาม และหากมี ค วามจำเป็ น ก็ จ ะกำหนด
มาตรการเป็ น การเฉพาะสำหรับบางสินค้า โดยได้ก ำหนด
สินค้าควบคุม 39 รายการ (38 สินค้า  1 บริการ) สินค้า
ที่ติดตามดูแล 202 สินค้า และ 20 บริการ การดูแลราคา
สินค้าต้นทาง (โรงงาน) และปลายทาง (ราคาปลีก) จะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงราคาความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยจะ
พิ จ ารณาความเป็ น ธรรมในการกำหนดราคาต้ น ทาง
(โรงงาน) เป็นหลัก สำหรับการดูแลราคาในช่วงปลายทาง
(ราคาปลี ก ) จะดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น การฉวยโอกาสเป็ น หลัก
เนือ่ งจากช่วงปลายทางมีผปู้ ระกอบการหลายรายมีการแข่งขัน
ค่ อ นข้ า งสู ง สำหรั บ ด้ า นปริ ม าณเป็ น การดู แ ลให้ สิ น ค้ ามี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการไม่มีการกักตุน 

การกำกับดูแลราคาสินค้าต้นทาง (โรงงาน)

ได้ใช้มาตรการบริหารโดยขอความร่วมมือเป็นหลัก
ให้ผู้ ป ระกอบการ แจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงราคาจำหน่ า ย ให้
ทราบล่วงหน้า และในทางปฏิบัติจะให้รอความเห็นชอบใน
การกำหนดราคาก่อน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ (1)
ราคาต้องสมเหตุสมผล (2) เป็นธรรม ทั้งผู้บริโภคและผู้
ประกอบการ และ (3) ปรับแบบค่อยเป็น ค่อยไป ซึ่งหาก
ไม่ได้ผลก็จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 โดยการกำหนดเป็นสินค้าควบคุม
และมีมาตรการกฎหมายตามข้อเท็จจริงและปัญหาของแต่ละ
สินค้า เช่น การแจ้งเพื่อทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้า การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและต้องได้รับอนุญาต
ก่อน การแจ้งการขนย้าย และการแจ้งปริมาณสถานที่เก็บ
เป็นต้น

การกำกับดูแลราคาในช่วงปลายทาง
(ราคาปลีก)

ได้กำหนดรายการสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ติดตามดูแล จำนวน 202 สินค้า และ 20 บริการ ทั้งนี้  
การเปลี่ ย นแปลงราคาทั้ ง ต้ น ทางและปลายทางก็ จ ะต้ องมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  

การกำกับตรวจสอบ

การที่ผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรม และไม่มีการ
เอาเปรียบทางการค้า กรมการค้าภายในได้มีการกำกับตรวจ
สอบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจในส่วนกลาง
12 สาย ออกตรวจสอบสถานการณ์และราคา เพื่อป้องกัน
และปราบปราม มิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และเอา
รัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ตรวจสอบติดตามให้มกี ารปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ดังนี้

1. การตรวจสอบสินค้า

(1) ตรวจสอบสถานการณ์ ราคาและพฤติกรรม
การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ
สินค้าเกษตร และการให้บริการ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคา การเอารัด
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เอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกร การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่
เป็นธรรม ดูแลให้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อการบริโภค โดย
ทำการตรวจสอบแบบเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง และเป็นการคาด
การณ์เตือนภัยล่วงหน้าก่อน  ที่สินค้าและบริการจะเกิดปัญหา
ต่างๆ ขึ้น
(2) ตรวจสอบตามคำร้องเรียน ผ่านศู น ย์ รับเรื่อง
ร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน “ฮอตไลน์ 1569”
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(3) จัดตัง้ หน่วยปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่ (Mobile Unit)
ประจำจุดเป้าหมายตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อมีการร้อ งเรี ย นผ่ า น
“ฮอตไลน์ 1569” หรื อ พบเห็ น การกระทำความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

3. การแจ้งข้อมูล

ตรวจสอบให้มีการแจ้งข้อมูลตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย รวมทั้งสุ่มตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ไว้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

การแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นราคาสิ น ค้ า
กรมการค้าภายใน “ฮอตไลน์ 1569”

ด้วยความใส่ใจต่อความทุกข์และเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าจาก
ประชาชน “ฮอตไลน์ 1569” และช่ อ งทางอื่ น ๆ เช่ น
มาร้องเรียนด้วยตนเอง ส่งอีเมล์ จดหมาย โทรสาร และ
ตู้ ปณ. 156 มี ก ารให้ บ ริ ก ารครบวงจรตั้ ง แต่ รั บ เรื่อง
ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา ทุกวัน
เว้นวันอาทิตย์ ส่วนนอกเวลาและวันหยุดราชการ 

2. การตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อติดตามให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนี้
(1) การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ตรวจสอบและ
แนะนำให้ผู้ประกอบการสินค้า 232 รายการ ผู้ให้บริการ 47
รายการ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ รวม
ทั้งให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร 30 รายการ ปิดป้าย
แสดงราคารับซื้อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(2) การค้ากำไรเกินควรและการกักตุนสินค้า ตรวจ
สอบมิให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าและคิดค่าบริการสูง
เกินสมควร ทำการกักตุนสินค้าโดยปฏิเสธการจำหน่ายโดย
จัดให้ มี ร ะบบโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เสี ย ง โดยให้ ค ำ
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เก็บสินค้าไว้สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ ปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก็บที่ได้แจ้งไว้
ตามทีผ่ ู้ร้องได้ร้องเรียน ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรม และข้อเท็จจริงไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน 3 วัน
ทำการ (ทางโทรศัพท์) ถ้าเป็นการร้องเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอืน่ จะแจ้งให้หน่วยงานนัน้ ภายใน
1 วัน เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ขยายฐานการรับ
เรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ และใช้ศูนย์รับเรื่องดังกล่าวใน
การเผยแพร่ราคากลางอ้างอิงและจุดรับซื้อข้าวเปลือกตาม
โครงการประกั น รายได้ ข องรั ฐ บาล โดยในรอบปี 2552
สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่
กำหนดไว้ 2,204 เรื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ /
ชี้แจงทางโทรศัพท์แก่ผู้บริโภคอีกกว่า 5,400 เรื่อง เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
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การให้บริการสอบเทียบมาตรา
ชั่งตวงวัด....สู่มาตรฐานสากล
โดยที่กรมการค้าภายในได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การกำกับดูแลการชั่งตวงวัดให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้การ
ซื้อขายเกิดความเป็นธรรม ทัง้ ในส่วนของผูบ้ ริโภค เกษตรกรผู้
ขายผลผลิต ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดใน
การซื้อขายสินค้า โดยได้กำกับดูแลและตรวจสอบเครื่องชั่งตวง
วัดให้ครอบคลุมทุกชนิด ทั้งเครื่องชั่งสปริงที่ใช้ซื้อขายในตลาด
ทั่วไป มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ NGV รวมทั้ง
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่
เครือ่ งวัดความชืน้ ข้าว/ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และเครือ่ งวัดเปอร์เซ็นต์
แป้งในหัวมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจาก
การขายผลผลิตที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น
ภารกิ จ ในการกำกั บ ดู แ ลการชั่ ง ตวงวั ด ที่ ส ำคั ญ อี ก
อย่างหนึง่ คือ “การให้บริการสอบเทียบมาตราเครือ่ งชัง่ ตวงวัด”
และถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของระบบงานด้านชั่งตวงวัดใน
ทุกประเทศ ในการรักษา ความเที่ยงตรงของแบบมาตราชั่ง
ตวงวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่อชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรองมี
ความถูกต้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 General
requirements for the competence of testing and
calibration laboratories ขององค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยมาตรวิทยาเชิงพาณิชย์ (International Organization of
Legal Metrology : OIML) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบการให้บริการทีด่ ี ระบบประกันคุณภาพการสอบเทียบ และ
การประกันความสามารถของห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ทั้งนี้
หน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านชั่งตวงวัด (Legal Metrology)
ของประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาเกือบทุกประเทศ ได้
ให้ความสำคัญและกำหนดให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบ
มาตราชั่ ง ตวงวั ด จัดทำระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวของหน่วยงานชั่งตวงวัดที่จะต้องสนับสนุนการค้า
ของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกในอนาคต 
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กรมการ
ค้าภายใน ได้นำระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มาใช้
ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสอบเทียบ
และได้ รั บ การรั บ รองความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในปี พ.ศ. 2549 โดยมุ่ง
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ดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ในด้านความเที่ยงตรงของแบบ
มาตราชั่งตวงวัดและการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการที่เป็น
มาตรฐาน ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการในการให้บริการสอบเทียบ
ด้านชั่งตวงวัด โดยมีนโยบายคุณภาพ คู่มือระบบคุณภาพ
และเป้าหมายที่ชัดเจน 
(2) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึก
อบรมตามขั้นตอนการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
งาน และผ่านการประเมิน ก่อนดำเนินการสอบเทียบ
(3) มีระบบการสือ่ สารกับผูใ้ ช้บริการ เช่น ขัน้ ตอน
การรับเรื่องร้องเรียน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การ
อำนวยความสะดวกการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต การสำรวจ
ความคิดเห็นการให้บริการของศูนย์ฯ จากผู้รับบริการ 
(4) มี ร ะบบการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
(Internal Audit) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบคุณภาพหรือไม่ และนำผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ระบบคุณภาพการให้บริการ จากการดำเนินการดังกล่าว
อย่างจริงจัง จึงนำมาซึ่งการได้รับการรับรองการประกัน
คุณภาพการสอบเทียบแบบมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025 ดังนั้น ผู้ใช้บริการสอบเทียบแบบ
มาตราชัง่ ตวงวัดจากศูนย์ชงั่ ตวงวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
กรมการค้าภายใน จึงมั่นใจ ได้ว่าการบริหารจัดการในการ
ดำเนินการให้บริการสอบเทียบ เครื่องชั่งตวงวัด เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และรับประกันความถูกต้อง เทีย่ งตรง
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NGV

เรื่องน่ารู้....มาตรวัดก๊าซ

นับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการด้านพลังงานในปี 2551
ที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างมากถึง
บาร์เรลละ 150 เหรียญสหรัฐ และราคาในประเทศเกินกว่า
ลิตรละ 45 บาท ซึ่งรัฐบาลในช่วงเวลานั้น ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural
Gas Vehicle หรือก๊าซ NGV) มาเป็นพลังงานทดแทน ใน
ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท นับเป็นราคาที่ถูกกว่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงถึง 3-4 เท่า และได้ตรึงราคาดังกล่าวมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งรถบรรทุกสินค้า       
รถโดยสารประจำทาง รถบริการสาธารณะ (แท็กซี่) รวมทั้ง
รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงมาใช้เป็นก๊าซ NGV เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้
ต้นทุน การขนส่ ง สิ น ค้ า และสามารถประหยั ด รายจ่ ายได้
รวมทั้ ง มี ผ ลให้ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคบางชนิ ด ไม่ มี ก ารปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น และบางชนิ ด ก็ มี ร าคาที่ ลดลง ซึ่งการซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติต้องใช้มาตรวัดมวลก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ และ
มีการวัดปริมาณโดยแสดงหน่วยเป็นกิโลกรัม 

กรมการค้าภายใน จึงได้ขยายการกำกับดูแลด้าน
การชั่งตวงวัดให้ครอบคลุมถึงมาตรวัดมวลก๊าซธรรมชาติ
ตามสถานีบริการที่ใช้ในการซื้อขายก๊าซ NGV ให้มีความถูก
ต้องเที่ยงตรง โดยการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลมาตรวัด
มวลก๊าซธรรมชาติ ให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายก๊าซ
NGV ระหว่างสถานีบริการกับผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้
มาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552 โดยมาตรวัดมวลก๊าซ NGV
ที่ได้คำรับรองความเที่ยงตรงแล้ว จะมีอายุคำรับรอง 2 ปี
หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดใช้มาตรวัดมวลก๊าซ NGV ที่
สิ้นอายุคำรับรอง หรือมาตรวัดจ่ายก๊าซ NGV มีปริมาณไม่
ถูกต้องแล้ว ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปัจจุ บั น มี ส ถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ NGV ทั่ ว ประเทศ
จำนวน 348 แห่ง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 182 แห่ง ภาคเหนือจำนวน 23 แห่ง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือจำนวน 29 แห่ง ภาคกลางจำนวน 60 แห่ง
ภาคตะวันออกจำนวน 40 แห่ง และภาคใต้จำนวน 14 แห่ง
ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าการเพิ่มของจำนวนสถานีบริการ
ก๊าซ NGV จะมีประมาณปีละ 50 แห่ง ทั้งนี้ มีข้อแนะนำ
ในการซื้อก๊าซ NGV เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
โดยสังเกตจากตู้จ่ายก๊าซ ดังนี้
1. สังเกตว่ามีแผ่นแสดงเลขลำดับประจำเครื่อง
และมีเครื่องหมายคำรับรองรูปครุฑที่ตู้จ่าย
2. สังเกตราคาขายต่อกิโลกรัม (8.50 บาท)
ที่ป้ายหน้าสถานีบริการต้องตรงกับที่จอ
แสดงค่าบนตู้จ่ายก๊าซ NGV
3. ก่อนเติมก๊าซ ยอดขายและจำนวนกิโลกรัม
ต้องเป็นเลขศูนย์ (“0”)
4. เมื่อเติมเสร็จ ให้ดูจำนวนยอดขายและ
จำนวนกิโลกรัมให้ถูกต้อง

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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ข้อแนะนำในการใช้ตู้จ่ายก๊าซ NGV

สังเกตมีแผ่นแสดงเลขลำดับ
ประจำเครื่องมีเครื่องหมาย
คำรับรองรูปครุฑที่ตู้จ่าย

สังเกตราคาขายต่อกิโลกรัม
ที่ป้ายหน้าสถานีบริการต้อง
ตรงกั บ ที่ จ อแสดงค่ า บน
ตู้จ่ายก๊าซ NGV

ราคาต่อกิโลกรัม
ต้องเท่ากัน

เมื่อเติมเสร็จ 
ให้ดูจำนวนยอดขาย
และจำนวนกิโลกรัม

ก่อนเติมก๊าซ ยอดขายและจำนวนกิโลกรัม
ต้องเป็นเลขศูนย์  (“0”)
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เครือข่ายภาคประชาชน :
ภาคีสำคัญที่มีส่วนร่วมทำงาน
กรมการค้าภายในตระหนักดีว่า ภารกิ จ ที่ ส ำคัญ
ของการเป็นหน่วยงานราชการ คือ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และโดยที่ประชาชนกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามภารกิ จ ของกรมมี ห ลากหลาย
กลุ่ม การที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเจาะจงได้นั้น จำเป็นต้องดึงภาคประชาชน
เข้ามาเป็นเครือข่ายในการร่วมทำงาน ดังนั้นจึงได้จัดให้มี
คณะที่ป รึ ก ษาภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยผู้ แ ทนภาค
ประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อเข้ามาร่วมในการวางแนวทางการ
พัฒนาภารกิจและระบบงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในแต่ละปี กรมการค้าภายในร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชนได้คัดเลือกประเด็นที่มีความสำคัญมาผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา ในปี 2552 เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้คัดเลือก
เรื่อ ง “ตลาดนัดชุมชน” มาเป็นประเด็นในการพั ฒ นา
เนื่องจากตลาดนัดชุมชนเป็นแหล่งขายสินค้าที่ผู้บริโภคโดย
เฉพาะผู้มีรายได้น้อยนิยม ในท่ามกลางกระแสการค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ที่รุกเข้ามาในตลาดและมีผลต่อ
การค้าปลีกแบบดัง้ เดิมของคนไทยนัน้ การส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดนัดให้มีมาตรฐาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภค

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

ในกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาตลาด
นัดชุมชนนั้น ได้นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้ง
ผู้บริโภค ผูค้ า้ และผูบ้ ริหารตลาดนัดเข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่ต้น
เริ่มจากการร่วมคิด เพื่อวางแผนพัฒนา การร่วมดำเนินงาน
ในการติ ด ตามการดำเนิ น งานของตลาดนั ด โดยเฉพาะ
“ตลาดนัดต้นแบบ” ให้สามารถบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ โดยได้มีการจัด “เวทีตลาดนัดชุมชนสัญจร” ตาม
จังหวัดต่างๆ เพื่อให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าร่วมแลก
เปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น และสร้างความรู้สึกของการมี
ส่วนร่วมและมีจติ อาสาในการทำงานเพือ่ ส่วนรวม ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการตอบโจทย์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมการค้า
ภายในกับภาคประชาชน

การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเป็นกลไก
ที่สำคัญที่จะต้องได้รับการขยายผลไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะ
ต้องมีการยกระดับไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูป
แบบ ด้วยการเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน
กรมการค้าภายในก็ได้มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวใน
บางภารกิจ เช่น การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง หรือการให้ภาค
เอกชนเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งด้วยตนเอง ซึ่ง
ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานของภาคราชการ ที่เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ า มาร่ ว มการปฏิ บั ติ ร าชการ เพราะเป็ น
หลักประกันอย่างหนึ่งว่า การบริการหรือการปฏิบัติงานจะ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง :
ปัญหาด้านโครงสร้างที่ต้องแก้ไข
          ปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
          มาจากสาเหตุใด
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยได้มีการพัฒนา
รูปแบบการประกอบธุรกิจอย่างมากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
โดยมีห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เกิดขึ้นหลายประเภท ได้แก่  
Hyper-mart / Discount Store Cash & Carry  
Convenience Store และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน
มากอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ ต่อร้านค้าปลีก
รายย่อยดัง้ เดิม หรือโชห่วยจำนวนมากทัว่ ประเทศ เนื่องจาก
ไม่สามารถแข่งขันได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงมีการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2 ด้าน
คือ 
1) ด้า นโครงสร้ า ง การขยายสาขาของห้างค้าปลี กค้าส่ง
สมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อร้านค้าปลีกรายย่อย/โชห่วย ตลาดสด และร้านค้าปลีก
รายย่อยจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ได้รับความเดือดร้อน บางราย
ต้องเลิกกิจการ ที่เหลืออยู่มีรายได้และกำไรลดลงมาก อัน
เป็นผลให้โครงสร้างตลาดมีการกระจุกตัวของห้างค้าปลีกค้า
ส่งสมัยใหม่และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาด และ  
2) ปั ญ หาด้ า นพฤติกรรม มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อ
โชห่วย และ Suppliers ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในการกำกับดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น ปัญหาที่ต้องมีการแก้ไข คือ
ปัญหาด้านโครงสร้าง 

          เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้อง
          แก้ไขปัญหาธุรกิจ ค้าปลีกค้าส่ง
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง มี ค วามสำคั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ
2 รองจากภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2552 มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 13 ของ GDP
และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโต การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ของประชาชนให้ทั่วถึง มี
44
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การจ้างงานประมาณ 6 ล้านคน (16% ของการจ้างงาน) มี
ร้านค้าปลีก รายย่อย ตลาดสด/แผงลอย และร้านค้าส่ง  
จำนวนหลายแสนราย เป็นแหล่งระบายสินค้าอุปโภคบริโภค
ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชน
รวมทั้งก่อให้เกิดการผลิต การลงทุน การบริโภค การส่งออก
และนำเข้า เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายในการจำหน่ายสินค้าทีป่ ระชาชน
ทุกคนต้องพึ่งพา และเป็นฐานรากในการเรียนรู้และพัฒนาให้
ประชาชนมีอาชีพประกอบธุรกิจ

          สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
          ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งปี 2552  
          เป็นอย่างไร
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) มี
การขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี
2542 มีจำนวน 1,429 สาขา ปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น
3,719 สาขา และปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 10,130 สาขา  
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% โดยมีการลดขนาดพื้นที่เป็นร้านค้า
ปลีกขนาดเล็กเข้าไปในชุมชนระดับอำเภอ เทศบาล และตำบล
ทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันโดยตรงกับร้านค้าปลีกรายย่อย และ
ตลาดสด ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีกค้าส่งราย
ย่อยดั้งเดิม (Traditional Trade) ลดลง ซึ่งจากการ สำรวจ
ของกรมการค้าภายใน (บัณฑิตอาสาพาณิชย์) ปรากฏว่าใน
ปี 2552 มีร้านค้าปลีกรายย่อยหรือ โชห่วย ตลาดสด และ
ร้านค้าปลีกรายย่อยสินค้าอื่นๆ ประมาณ 390,000 ราย
ลดลงจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 500,000 ราย
กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

          รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรในการ
          แก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในส่วนของภาค
การตลาด การค้า และการลงทุน ว่าได้กำหนดนโยบาย
อย่างชัดเจนที่จะออกกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง เพื่อกำกับดูแล
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างเป็นระบบ โดยให้ธุรกิจรายใหญ่และ
รายย่อยอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และยั่งยืน

          กรมการค้าภายในมีแนวทางการ
          แก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
          อย่างไร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการสัมมนารับฟังความ
คิดเห็น และได้ยกร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่งตามผลการประชุม
กรมการค้าภายใน ได้ตระหนักถึงปัญหาธุรกิจค้าปลีก หารือซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมี
ค้าส่งทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นปัญหาด้านโครงสร้างจึงได้มดี ำเนินการ มาตรการการกำกับดูแลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีก
แก้ไขปั ญ หาอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึ ง ปั จ จุบัน   ค้าส่งแต่ละประเภท วันเวลาเปิด-ปิด และหลักเกณฑ์อื่นๆ
โดยการผลักดันร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง เพื่อเป็นการจัด และได้ น ำเสนอกระทรวงพาณิ ช ย์ พิ จ ารณานำเสนอคณะ
ระเบี ย บการประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง ในประเทศให้ รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี
โครงสร้างตลาดมีความสมดุล ถูกต้อง และเหมาะสมใน มติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบในหลักการร่าง
แต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และรายเล็ก กฎหมายค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง และส่ ง ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ กฎ กติกา ที่เป็นธรรมต่อ กฤษฏีกาพิจารณา
ทุกฝ่าย

          ความเป็นไปได้ที่จะมีกฎหมาย
          การดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะ           ค้าปลีกค้าส่งเพื่อแก้ไขปัญหา
          ทีผ
่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั มีอะไรบ้าง           ด้านโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

ในระยะที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการ
ค้าภายใน ได้นำเสนอร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง โดยในปี
2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้กฎหมายผังเมืองและควบคุม
อาคาร และต่อมาในปี 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบ และผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) วาระที่ 1 แต่พิจารณาไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสนช.
สิ้นสุดวาระก่อน นอกจากนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย
ค้าปลีกค้าส่งใช้บงั คับ ได้มกี ารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้
ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บังคับใช้กฎหมาย
ผังเมืองและควบคุมอาคารในการกำกับดูแลการขยายสาขา
ของห้างค้ า ปลี กค้าส่งสมัยใหม่อย่างเคร่งครั ด ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง การแก้ไขปัญหาในปี 2552 กรม
การค้าภายในได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับร่างกฎหมายค้าปลีก
ค้าส่ง ประกอบด้วย ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ร้านค้าปลีก
รายย่อย ตลาดสด ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้บริโภค และ
องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ภูมิภาค จำนวน 9 ครั้ง นอกจากนี้ได้จัดการประชุมหารือ

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

					
กฎหมายค้าปลีกค้าส่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างเป็นระบบ
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้ตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่งแล้วเสร็จ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นนำเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
รัฐสภา เพื่อเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ในกรณีที่มีการเลือก
ตั้งและมีรัฐบาลใหม่ก็สามารถนำเสนอร่างกฎหมายค้าปลีก
ค้าส่งที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณานำเสนอคณะ
รั ฐ มนตรี พิ จ ารณาหากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบก็
สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปได้
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กรมการค้าภายในกับ

2 รางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชนแห่งปี
ผลสำเร็จของหน่วยงาน
คือการได้ทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชน
ปี 2552 เป็นอีกปีหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของ
กรมการค้าภายในที่สามารถคว้ารางวัล “คุณภาพการให้
บริการประชาชน” ถึง 2 รางวัล ซึ่ง “รางวัลคุณภาพการให้
บริ ก ารประชาชน” เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่ส่วนราชการและ
จังหวัด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีความ
โดดเด่ น ในการพั ฒ นาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดย
ขอบเขตของรางวัลพิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุง
บริ ก าร การลดขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติร าชการ
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในมิ ติ อื่ น ๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
สองรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่กรม
การค้าภายในได้รับในปี 2552 คือ รางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน รางวัลดีเด่นในกระบวนงานการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ
สินค้าและบริการ และรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการในกระบวน
งานการให้บริการข้อมูลราคากลางสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
(E-Price Service : EPS)
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รางวั ล แรกเป็ น การยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารให้ ไ ด้
มาตรฐานทีเ่ ป็นเลิศ เพราะตระหนักดีวา่ ปัญหาความเดือดร้อน
ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบในการ
ซื้อสินค้าและบริการมีความ สำคัญมาก “การรับฟัง ใส่ใจ
และแก้ไขปัญหา” จึงเป็นการให้บริการที่จะรอช้าไม่ได้  ได้จัด
ให้มี “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาและปริมาณสินค้า (สาย
ด่วน 1569)” เพื่อให้บริการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะด้านราคาและปริมาณ และ
การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมทางการค้า
และภายใต้แนวคิดที่ว่า “รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง และไม่ปัด
ภาระในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค” ทำให้
มีการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงาน เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลือ
ประชาชนผู้ เ ดื อ ดร้ อ นเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด้ ว ยการลด
ขั้นตอน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน การจัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน เปิดช่อง
ทางการให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ช่ อ งทางหลั ก คื อ
สายด่วน 1569 ที่ขยายไปในภูมิภาคครบทุกจังหวัด และ
ช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ กระดานข่าว ตู้ ปณ 156 การ
เปิดจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นในแหล่งชุมชนในช่วง
เทศกาล รวมทั้ ง การจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล สำหรั บ การตอบ
ชี้แจงให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade

การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดย “มุ่งลด
ความเป็นราชการ” และการให้ผู้ร้องเรียน “เข้าถึงและติดต่อ
ได้ง่าย” ทำให้ปัญหาของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
นำมาซึ่งความพอใจและนึกถึงกรมการค้าภายในทุกครั้งที่ได้
รับความเดือดร้อน การให้บริการเชิงคุณภาพดังกล่าวทำให้
กระบวนงานนี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
“การให้บริการข้อมูลราคากลางผ่านอินเตอร์เน็ต
(E-Price Service : EPS)” เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้
รับรางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ เนื่องจากเป็นการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ การบริ ก ารข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า แก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง จากเดิมที่เป็นการให้บริการราคาสินค้าประจำวัน
และให้บริการผ่านโทรสารหรือการมารับบริการด้วยตนเอง
เป็นการริเริ่มให้มีราคากลางสินค้าสำคัญ 80 สินค้า 264
ตรา 6,581 รายการ ผ่านเว็บไซต์ www.dit.go.th ซึ่งเป็น
ราคาที่ ผู้ ป ระกอบการเป็ น ผู้ ป้ อ นข้ อ มู ล ทำให้ ผู้ รั บ บริการ
สามารถนำราคาไปใช้เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจซื้อ
สินค้ า นอกจากนี้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ยั ง สามารถนำไปใช้
อ้างอิงในการกำหนดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี การมีนวัตกรรม   ในการนำเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยให้ผู้ประกอบการมามีส่วนร่วมให้
บริการ ทำให้มี “แหล่งรวมข้อมูลราคากลางที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย” ง่ายต่อการค้นหา ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการ จึงทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมการค้าภายในในการยก
ระดับการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กรมการค้าภายใน : Department of Internal Trade
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คนละ

1

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับภารกิจใน
การดูแลราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการกำกับดูแลความเป็น
ธรรมทางการค้าของกรมการค้าภายใน

“ดิฉันไม่เคยที่จะไปร้องเรียนหรือพึ่งพาหน่วยงานใด เมื่อถูกเอาเปรียบ
เพราะคิดว่าคงไม่มีใครจะมาช่วยอย่างจริงจัง จนกระทั่งวันหนึ่ง ที่ดิฉันได้ไปจอง
รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง โดยวางเงินจอง 10,000 บาท แต่ต้องรอรถนาน 3 เดือน ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้รถจึงเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์ยี่ห้ออื่น และได้ขายใบจองให้น้องชาย แต่
ปรากฏว่าไม่ผ่านไฟแนนซ์ ซึ่งตามกฎของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อนี้จะต้องคืนเงินจอง
ให้ลูกค้าทั้งหมด แต่โชว์รูมบ่ายเบี่ยงในการคืนเงินจอง จึงตัดสินใจไปร้องเรียนที่
สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและรีบดำเนินการให้
ทันที และได้รับเงินคืนในเย็นวันเดียวกัน ทำให้ดิฉันรู้สึกชื่นชมและประทับใจกับ
การให้บริการของกรมการค้าภายใน”
ดต.หญิงสุดารัตน์ ศรีกรณียกิจ
3/25 ซอยคุณหญิงพหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
“การเป็นสมาชิกอาสาธงฟ้า 1569 ของกรมการค้าภายใน ทำให้ดิฉันมี
โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้สูงเกินจริง
โดยได้ติดตามดูแลให้พ่อค้าแม่ค้าปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมให้กบั ผูบ้ ริโภค และมีทางเลือกในการซือ้ สินค้า นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของกรมการค้าภายใน แม้วา่ จะเป็นเพียงอาสาสมัครก็ตาม”
คุณรัตนา กงยนต์  
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครบาลเพชรบูรณ์
เลขที่ 122/65 ถ. เทศบาลพัฒนา ซอย 3 อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
       “การที่ได้เข้าร่วมโครงการอิ่มทั่วฟ้า ราคาเดียวกับกรมการค้าภายใน
ทำให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ ขอบคุณกรมการค้าภายในที่ได้ ให้โอกาสในการ
เข้าร่วมโครงการฯ จากที่เคยเข็นรถเข็นขาย ตามสถานที่ต่างๆ จนสามารถขยาย
กิจการมาเปิดเป็นร้านอาหารได้ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น”  
คุณนุชจรี กุลพิบูลย์
ร้านพอเพียง ข้าวราดแกง
เลขที่ 1778/2 ถนนมรรคาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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          “โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด เป็นโครงการที่ดีมากๆ เอื้อประโยชน์ ให้กับทุก
ฝ่าย ในด้านของผู้ประกอบการมีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง ให้ผู้บริโภคโดยตรง
ทำให้ตลาดกว้างมากยิ่งขึ้นโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาถูก
กว่าท้องตลาด ในส่วนของผู้บริโภค มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ราคายุติธรรม
สามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ และในทัศนคติส่วนตัว ดิฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
ได้กำไรชีวิต จากการเดินทางไปร่วมงานธงฟ้าในจังหวัดต่างๆ อยากให้โครงการดีๆ แบบนี้
อยู่คู่ผู้บริโภคตลอดไป ค่ะ
คุณรสสุคนธ์ พลเยี่ยม  
ผู้จัดการหน่วย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
       “ผมมีโอกาสร่วมกิจกรรมกับกรมการค้าภายในหลายประการ อาทิ โครงการจัด
ตลาดนัดข้าวเปลือก การร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ ซึง่ ชมรมโรงสีข้าว
จังหวัดอุดรธานีได้สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับการประกวดข้าวเหนียวอีกชนิดหนึ่ง ด้วย
ผมไม่ลังเลที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของกรมการค้าภายใน เพราะผมมองเห็นถึง
ประโยชน์ที่มุ่งเน้นให้กับเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง”  
คุณสุพจน์ แซ่ตัง
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน (1996)
และประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี
“ผมมีโอกาสร่วมงานกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี ด้วยการสนับสนุน
สินค้าราคาพิเศษสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด ผมดีใจที่
มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และได้คืนกำไรสู่ท้องถิ่นตามที่
ผมได้ตั้งใจไว้ อีกทั้งผมขอชื่นชมกรมการค้าภายในที่มุ่งมั่นทำงานและจัดกิจกรรม เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด และผมยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของกรมการ
ค้าภายในตลอดไป”
มิลินทร์ วีระรัตนโรจน์  
รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์

      “รู้สึกดี เพราะกรมการค้าภายในให้การสนับสนุนและไม่ทอดทิ้ง ให้โอกาสทางกลุ่มฯ
ได้ร่วมงานกับกรมในการจำหน่ายสินค้าในงานธงฟ้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
และขยายตลาดของกลุ่มให้กว้างขึ้น มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รู้จักสินค้าและขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น
ช่วยให้สมาชิกของกลุ่มฯ มีงานและรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน
การผลิตข้าวกับบริษทั รายใหญ่ ทำให้ได้รบั ความรูส้ ามารถนำมาบริหารและปรับใช้ได้”  
คุณสนอง สอนใจ
เกษตรกร ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ
46/5 หมู่4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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โปรดแจ้ง
สายด่วน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

1569

เมื่อพบสินค้าหรือบริการ
ไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เกี่ยวกับราคา
ปริมาณสินค้า
และบริการ

ตู้ ปณ. 156 ปณจ. นนทบุรี 11000
E-mail : compro@dit.go.th
Website : http://www.dit.go.th
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

สินทรัพย์
									
   (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
25,354,391.76
      ลูกหนี้ระยะสั้น
10,883,488.27
      รายได้ค้างรับ
  1,386,606.72
      เงินลงทุนระยะสั้น
  0.00		
      สินค้าและวัสดุคงเหลือ
  2,015,314.77
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
       5,057.00
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 				
39,644,858.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
							
      ลูกหนี้ระยะยาว
             0.00
      เงินลงทุนระยะยาว
             0.00
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
204,513,937.68
      สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
   6,754,200.15
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
16,725,994.88		
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
     896,607.97
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
228,890,740.68
รวมสินทรัพย์								
268,535,599.20
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หนี้สิน

										
                    (หน่วย : บาท)
หนี้สิน 										
หนี้สินหมุนเวียน										
      เจ้าหนี้ระยะสั้น
164,246,430.89
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   8,956,587.33
      รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
    0.00
      เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
    0.00
      เงินรับฝากระยะสั้น
     430,093.90
      เงินกู้ระยะสั้น
             0.00
      หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  15,423,443.89
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน
189,056,556.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน										
      เจ้าหนี้ระยะยาว
             0.00
      รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
0.00
      เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
   3,790,000.00
      เงินรับฝากระยะยาว
             0.00
      เงินกู้ระยะยาว
             0.00
      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    0.00
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
   3,790,000.00
รวมหนี้สิน
         192,846,556.01
											
สินทรัพย์สุทธิ 										
      ทุน
  95,771,110.02
      รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(20,082,066.83)
      กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
    0.00
รวมสินทรัพย์สุทธิ
          75,689,043.19
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ					
268,535,599.20
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Department
of Internal Trade
รายได้จากการดำเนินงาน

   (หน่วย : บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน											
รายได้จากรัฐบาล 									
รายได้จากงบประมาณ
       1,395,168,211.28
รายได้อื่น
     0.00
รวมรายได้จากรัฐบาล
                1,395,168,211.28
รายได้จากแหล่งอื่น										
        รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
             0.00
        รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
0.00
        รายได้อื่น
     (27,222.00)
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
     (27,222.00)
รวมรายได้จากการดำเนินงาน					
1,395,140,989.28				
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
										
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
349,462,777.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ
  78,075,931.70
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  27,012,298.29
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  25,411,258.09
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
801,002,470.92
ค่าสาธารณูปโภค
  19,781,884.98
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
  36,010,986.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
179,266,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
2,342,472.35
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
        1,518,366,380.21
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
		
(123,225,390.93)				
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รายได้/ค่าใช่จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
      (หน่วย : บาท)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน											
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
88,380.00
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
   
       0.00
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
88,380.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 		
		
(123,313,770.93)
รายการพิเศษ
       0.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 		
			
(123,313,770.93)				
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Department
of Internal Trade
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

									
(หน่วย : บาท)	
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 							
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
						
        ภาษีทางตรง
              0.00
        ภาษีทางอ้อม
              0.00
        ภาษีอื่น
    0.00
        รวมรายได้ - ภาษี
              0.00
								
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
						
        รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
   63,024,550.17
        รายได้อื่น
             5,331,787.02
รวมรายได้ - นอกจากภาษี		
   68,356,337.19
								
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ							
68,356,337.19	
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง					
		
1,335.00	
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฏหมาย				
0.00	
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย			
68,355,002.19	
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง							
68,428,190.10	
							
(73,187.91)	
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
73,187.91	
							
0.00	
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