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สารอธิบดี

กรมการค้าภายใน
ในรอบปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยต้องประสบกับ
ควำมผันผวนต่ำง ๆ ทั้งจำกปัจจัยจำกภำยในและภำยนอก
ประเทศ เช่ น อั ต รำแลกเปลี่ ย น เศรษฐกิ จ ของโลกตกต�่ ำ
ภัยธรรมชำติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รั ฐ บำลจึ ง มี น โยบำยและมำตรกำร
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งจำกเศรษฐกิจภำยในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)
ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำประเทศให้มีกำรเจริญเติบโต
อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรมกำรค้ ำ ภำยในเป็ น หน่ ว ยงำนหนึ่ ง ที่ มี ภ ำรกิ จ ใน
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำยในประเทศ โดยดูแลระบบกำรค้ำ
ในประเทศให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อประชำชนทั้งผู้บริโภค
เกษตรกรและผูป้ ระกอบกำร ซึง่ ต่ำงก็มคี วำมต้องกำรทีแ่ ตกต่ำงกัน
อย่ำงสิ้นเชิง กำรที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของทุกฝ่ำยได้
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม จึงเป็นงำนที่ส�ำคัญและท้ำทำย
อย่ำงมำก ดังนั้น กำรท�ำงำนของกรมกำรค้ำภำยในจึงต้องมี
กำรด�ำเนินกำรด้วยควำมละเอียด รอบคอบ และมีกำรพัฒนำ
ระบบงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมียุทธศำสตร์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน
มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี กำรท�ำงำนเป็นทีม และมีควำมโปร่งใส
รวมทั้งได้รับควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังส�ำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำน

ส่งผลให้งำนของกรมกำรค้ำภำยในสำมำรถประสบผลส�ำเร็จ
ตำมจุ ด มุ ่ ง หมำยที่ ก� ำ หนดไว้ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อประชำชนทุกฝ่ำย
กำรท�ำงำนของกรมกำรค้ำภำยในต่อไปในอนำคต จะต้อง
มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นบทบำทให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมุ ่ ง เน้ น “กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำ”
งำนด้ำนต่ำงๆ เพิ่มมำกยิ่งขึ้น กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชนในกำรขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศตำมแนวนโยบำย “ประชำรั ฐ ”
ของรั ฐ บำล กำรพั ฒ นำองค์ ก รให้ เ ป็ น แหล่ ง ควำมรู ้ และ
กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกร
ของกรมกำรค้ำภำยใน ให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และก้ำวทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องกรมกำรค้ ำ ภำยใน
ทุ ก ท่ ำ นที่ ไ ด้ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ทุ ่ ม เทสติ ป ั ญ ญำ ก� ำ ลั ง กำย
ก�ำลังใจ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเข้มแข็ง เต็มก�ำลังควำมสำมำรถ
และขอขอบคุณทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชนทีใ่ ห้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกรมกำรค้ำภำยใน
เป็นอย่ำงดี เพื่อร่วมกันพัฒนำระบบเศรษฐกิจกำรค้ำของ
ประเทศให้มีควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
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บทสรุปผู้บริห�ร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กรมกำรค้ำภำยในมีผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

การดูแลราคาสินค้าเกษตร
• ข้าว
1.โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้
ผูป้ ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- นาป มีผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวรับ
ซื้ อ ข้ ำ วเปลื อ ก 6 รำย ปริ ม ำณ
8,402.26 ตัน มูลค่ำ 100.845 ล้ำนบำท
- นาปรัง มีผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว
รับซื้อข้ำวเปลือก 70 รำย ปริมำณ
864,374 ตัน มูลค่ำ 7,200 ล้ำนบำท
2. จัดตลาดนัดข้าวเปลือก 159 ครัง้
ใน 41 จั ง หวั ด ปริ ม ำณซื้ อ ขำย
118,930 ตัน มูลค่ำ 1,125 ล้ำนบำท
ร ำ ค ำ รั บ ซื้ อ สู ง ขึ้ น เ ฉ ลี่ ย ตั น ล ะ
100 - 800 บำท

• พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร ้ า ง
ประสิทธิภาพระบบตลาด
1. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาตลาดกลาง
สินค้าเกษตร 82 แห่ง
2. จั ด ตั้ ง ตลาดกลางประมู ล
ข้าวสารแห่งใหม่ ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจั ด ประมู ล
ข้าวสาร รวม 6 ครั้ง ปริมำณ
8,700 ตัน มูลค่ำ 105.76 ล้ำนบำท
3. ส่งเสริมการซื้อขายในระบบ
ตลาดข้ อ ตกลง จ� ำ นวน
16 สินค้ำ รวม 64 สัญญำ
ปริมำณ 29,023 ตัน มูลค่ำ
853 ล้ำนบำท

• มันส�าปะหลัง
1. ชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการ
เก็บเกี่ยว โดย ธ.ก.ส. จ่ำยเงินกู้
ให้เกษตรกร รวม 480 สัญญำ
จ�ำนวนเงิน 18.68 ล้ำนบำท
2. เพิ่มสภาพคล่องทางการค้าให้
แก่ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบ
กำรได้รับชดเชยดอกเบี้ยจ�ำนวน
51 รำย วงเงิน 868.75 ล้ำนบำท
3. พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การเพาะปลูกในระบบน�้าหยด
โดยจั ด อบรมให้ ค วำมรู ้ แ ก่
เกษตรกร จ�ำนวน 7 ครั้ง 989
รำย และธ.ก.ส. จ่ ำ ยเงิ น กู ้ ใ ห้
เกษตรกร 2,177 รำย จ�ำนวน
258.54 ล้ำนบำท
• ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm
Outlet) จ� ำ นวน 24 แห่ ง ใน
18 จังหวัด
• ลดต้นทุนปจจัยการผลิต
- ปุ  ย เคมี ที่ ใช้ ใ นนาข้ า ว ลดลง
ร้อยละ 6.02 - 8.26
- ปุ  ย เคมี พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ลดลง
ร้อยละ 4.04 - 7.50
- ยาป้องกันหรือยาก�าจัดศัตรูพืช
ลดลงร้อยละ 5.00 - 10.00

• ปาล์ ม น�้ า มั น โดยวำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ
รำคำปำล์มน�ำ้ มัน อยูใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม
เป็ น ธรรมไม่ เ กิ ด ภำวะขำดแคลน
ตำมสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
• ผลไม้ โดยด� ำ เนิ น โครงกำร
“กินผลไม้ไทยใช้โอทอป มอบสุขทัว่ ไทย”
ในห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งขนำดใหญ่ และมี
กำรลงนำม MOU รับซื้อผลไม้กับ
เกษตรกร จ�ำนวน12,800 ตัน มูลค่ำ
437 ล้ำนบำท
• ไข่ ไ ก่ / สุ ก ร โดยเชื่ อ มโยง
กำรจ�ำหน่ำยไข่ไก่จำ� นวน 12.49 ล้ำนฟอง
และสุกร จ�ำนวน 26,780 กิโลกรัม

• เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
1. พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบกิ จ การคลั ง
สินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มี
มาตรฐาน จ�ำนวน 35รำย
2. ผลักดันร่างพระราชบัญญัตคิ ลัง
สินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ธ.ค. 58
และจัดสัมมนำให้ควำมรู้ให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล
ห้ อ งเย็ น และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ�ำนวน 250 รำย
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การดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า
• ก�าหนดสินค้าและบริการควบคุม จ�ำนวน 41 รำยกำร
(สินค้ำ 38 รำยกำร บริกำร 3 รำยกำร) และสินค้าและบริการ
ที่ติดตามดูแล จ�ำนวน 225 รำยกำร (สินค้ำ 205 รำยกำร
บริกำร 20 รำยกำร)

• ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันกำรกักตุนและ
ฉวยโอกำสขึน้ รำคำ และตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน
1569 กรมการค้าภายใน รวม 335,975 รำย พบผิด 274 รำย
เปรียบเทียบปรับ 566,700 บำท

• ปรับลด/ตรึงราคาจ�าหน่ายสินค้า
1. ปรับลดราคาจ�าหน่ายสินค้าลงให้สอดคล้องกับ
ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงจ�ำนวน 21 สินค้ำ 274
รำยกำรลดลงร้อยละ 2.08 - 39.00
2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาจ�าหน่าย
สินค้าถึงเดือนพฤศจิกำยน 2558
3. ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ปรับลด
ราคาจ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จในรำคำจำน/ชำมละ
30-40 บำท

• ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ จ�ำนวน
4,378,379 เครื่อง/หีบห่อ พบผิด 20,325เครื่อง/หีบห่อ
ด�ำเนินกำรยึด ผูกบัตรห้ำมใช้ และอำยัด
• จัดตัง้ เครือข่ายในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้า
โดยมีสมำชิกเครือข่ำย “อาสาธงฟ้า 1569” จ�ำนวน 5,080 รำย
และ “นักศึกษาออนไลน์” จ�ำนวน 3,775 คน

การบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
• จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด
จ� ำ นวน 1,969ครั้ ง ลดภำระ
ค่ ำ ครองชี พ ให้ ป ระชำชนได้
รวมทั้งสิ้น 776.95 ล้ำนบำท

• จั ด รถ “ธงฟ้ า สู ่ ชุ ม ชน”
ในเขตชุ ม ชนกรุ ง เทพมหำนคร
รวม 750 จุด ลดภำระค่ำครองชีพ
ให้ประชำชนได้ 34.25 ล้ำนบำท

• ร้าน “หนูณิชย์...พาชิม”
จ�ำหน่ำยอำหำรจำนเดียวในรำคำ
จำน/ชำมละ 25 - 35 บำท จ�ำนวน
3,278 ร้ำน ลดภำระค่ำครองชีพให้
ประชำชนร้อยละ 10 - 35 หรือ
วันละ 2.8 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำ
770.57 ล้ำนบำท

• จั ด รถ “ธงฟ้ า เคลื่ อ นที่ สู ่
ชุ ม ชน” ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ ำ ก ภั ย แ ล ้ ง แ ล ะ
ผูป้ ระสบอุทกภัย จ�ำนวน 791 ครัง้
ลดภำระค่ำครองชีพให้ประชำชน
ได้รวมทั้งสิ้น 68.58 ล้ำนบำท

• จัดงานลดราคาจ�าหน่ายสินค้าร่วมกับ
ห้างค้าปลีกค้าส่ง
1. งาน “เทใจ คืนสุข สูป่ ระชาชน” ในช่วง
เทศกาลปใหม่ ระหว่ำงวันที่ 24 - 30 ธ.ค. 57
มี ย อดจ� ำ หน่ ำ ย 50,000 ล้ ำ นบำท
ลดภำระค่ ำ ครองชี พ ให้ ป ระชำชนได้
15,000 ล้ำนบำท
2. งาน “เทใจ..คืนสุข..ต้อนรับเปดเทอม”
ระหว่ำงวันที่ 30 เม.ย. - 10 พ.ค. 58
มี ย อดจ� ำ หน่ ำ ย 40,000 ล้ ำ นบำท
ลดภำระค่ ำ ครองชี พ ให้ ป ระชำชนได้
12,000 ล้ำนบำท

การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม
• ก�ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า
1. ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและพฤติกรรม
ทางการค้ า ใน 6 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ จ� ำ นวนสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร
เป้ำหมำย 80 รำยกำร
2. จั ด สั ม มนา “รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า” และจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น
เพือ่ ทบทวนเกณฑ์กำรรวมธุรกิจและเกณฑ์ผมู้ อี ำ� นำจเหนือตลำด
3. ยกร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดยมี
สำระส�ำคัญดังนี้ (1) เพิ่มควำมครอบคลุมธุรกิจทุกรูปแบบ
(2) เพิ่ ม ควำมเป็ น อิ ส ระของคณะกรรมกำรและหน่ ว ยงำน
(3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ สถำบัน
กำรศึกษำ และผู้สนใจ
• ให้บริการค�าปรึกษาในประเด็นในข้อกฎหมำย
ในพระรำชบัญญัตกิ ำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542
• เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ในกำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและศักยภำพ
ขององค์กร
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ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน
นางสาวว�บูลยลักษณ รวมรักษ
อธิบดี

นายสุชาติ สินรัตน
รองอธิบดี

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ
รองอธิบดี

นางสาวสุทัศนีย ราชเร�องระบิน
รองอธิบดี
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ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน

นายศักดิ์ชัย หัสมินทร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ว�ชาการชั่งตวงวัด

นางสาวภาว� ไล คำเพ็ง

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สงเสร�มและพัฒนาระบบ
การคาในประเทศ
รักษาการในตำแหนง
ที่ปร�กษาการพาณิชย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การบร�หารทรัพยากรบุคคล

นางอรามศร� รุพันธ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
พัฒนาและสงเสร�ม
การแขงขันทางการคา

นางสาวฐิติมา งามทว�รัตน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สงเสร�มการคาสินคาเกษตร

Report 2015
8 Annual
Department of Internal Trade

ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน

นายวุฒิชัย หลาสองสี
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กฎหมายการพาณิชย

นางสุรัชนี อร�ยภูวงศ
นายประพฤทธิ์ คำนวรพร
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตรวจสอบและ
ระบบการตรวจสอบ

รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตนทุนและการกำหนด
ราคาสินคา

นางสาวเรวดี ว�ระวุฒิพล
ผูอำนวยการกองนิติการ

นางพรทิพย จ�บโจง
เลขานุการกรม
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ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
ผูอำนวยการ
กองสงเสร�ม
และบร�หารระบบตลาด

นายวรพันธ ประเสร�ฐยิ�ง
ผูอำนวยการ
กองสงเสร�มการคา
สินคาเกษตร 1

นางสาวพัชร� พยัควงษ
ผูอำนวยการ
กองสงเสร�มการคา
สินคาเกษตร 2

นางสาววรว�ร ภูสวัสดิ์รัตนา
ผูอำนวยการสำนัก
จัดระบบราคา
และปร�มาณสินคา

นายจร�นทร สุทธนารักษ

ผูอำนวยการสำนักชั่งตวงวัด
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ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม
ผูอำนวยการ
สำนักสงเสร�ม
การแขงขันทางการคา

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ

ผูอำนวยการ
สำนักสารสนเทศ
และแผนงานการคาในประเทศ

นายอังคาร พวงนาค
นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
ผูอำนวยการ
สำนักตรวจสอบ
และปฏิบัติการ

ผูอำนวยการ
สำนักกำกับและ
ตรวจสอบเคร�่องชั่ง
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ผู้บริหาร

กรมการค้าภายใน

นางสาวจ�นตนา สุวรรณพานิช
ผูอำนวยการ
สำนักจัดระบบและ
พัฒนามาตรฐาน
ทางการคา

นางสาวพัตถาภรณ ไชยานุพงษ
รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มาตรการทางการคา
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการ
สำนักบร�หารกิจการ
การคาในภูมิภาค

นางบุษบา จันทรกุศล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอำนวย โพธาราม

ผูอำนวยการ
กลุมพัฒนาระบบบร�หาร

นางวรรณิภา ปนทอง
ผูอำนวยการ
กลุมตรวจสอบภายใน
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อำ�นาจหน้าที่
ของ
กรมการค้าภายใน

1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการคลังสินค้าหรือกิจการอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำและประสานแผนปฏิบตั ริ าชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิ
ราชการของกระทรวง รวมทั้ ง เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรม และด�ำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล
พัฒนาระบบ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้าภายในประเทศ
3. จัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนาการค้า  การตลาด และตลาดภายในประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม
4. จัดระเบียบและส่งเสริมระบบการค้าสินค้าเพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
5. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. จัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
7. จัดระบบและการพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์
8. จัดระเบียบเกี่ยวกับการค้าและการตลาด รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ และควบคุม
การประกอบธุรกิจ
9. พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการค้าให้เป็นธรรม
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
วิสัยทัศน์ Vision
เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง
เป็นธรรม และพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง

พันธกิจ Mission
พันธกิจหลัก
•

•
•

•
•

พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดและการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างโอกาส
ทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มเี สถียรภาพและสร้างความมัน่ คงด้านรายได้ให้เกษตรกร
ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงกลไกตลาด รวมทัง้ สร้างความเข้มแข็งให้ผบู้ ริโภคในการพิทกั ษ์
สิทธิประโยชน์ของตนเอง
เสริมสร้างมาตรฐานการชัง่ ตวงวัดให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สนับสนุนการค้า
ให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
ดูแ ลการประกอบธุรกิจให้มีก ารแข่งขันอย่า งเสรี เป็นธรรมและมีคุณ ธรรม
จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า

พันธกิจสนับสนุน
•

พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ Strategic Goal
•

•

•
•
•

เกษตรกรได้รบั ความเป็นธรรมในการซือ้ ขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและ
มีความมั่นคงด้านรายได้
สินค้าและบริการมีราคาอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
ผูบ้ ริโภคได้รบั   ความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทกั ษ์ประโยชน์ของตนเอง
และบรรเทาภาระค่าครองชีพได้
การชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้า
ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า
ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพืน้ ฐานของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ระบบตลาด การตลาด
และมาตรฐาน
ทางการค้า
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตร

กลยุทธ์
• สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้เกษตรกร
• พัฒนำและส่งเสริมระบบตลำดเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ
• ส่งเสริมให้มีกำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรที่มีมำตรฐำนและขยำยกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรค้ำ
ของสินค้ำเกษตร
• สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือวัดคุณภำพสินค้ำเกษตรทำงกำรค้ำ
• ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
• พัฒนำเกษตรกรและผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรให้มีศักยภำพ

การสร้างความเป็นธรรม
ด้านราคา ปริมาณ
คุณภาพ และลดภาระ
ค่าครองชีพ
ในสินค้าที่จ�าเป็น

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำและบริกำรให้มีรำคำเหมำะสม สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรค้ำและกำรตลำด
• เพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับและตรวจสอบให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
และมำตรกำรทำงกำรค้ำที่ก�ำหนด
• เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินกำรในกำรลดภำระค่ำครองชีพให้กับประชำชน
• สนับสนุนกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในสถำนกำรณ์ที่จ�ำเป็น
• พัฒนำบทบำทเครือข่ำยผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค
• ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล รวมทั้งมี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม
• พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน

การเสริมสร้างมาตรฐาน
การชั่งตวงวัดให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสนับสนุนการค้า
ให้เข้มแข็ง
และเป็นธรรม

• พัฒนำมำตรฐำนกำรชั่งตวงวัดให้เทียบเท่ำกับมำตรฐำนชั่งตวงวัดสำกล และ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
• เพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้ำหีบห่อให้ถูกต้อง เที่ยงตรง
ปริมำณครบถ้วน
• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจด้ำนชั่งตวงวัดมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมให้มี
มำตรฐำนทำงกำรค้ำของอำเซียน
• ขยำยขอบเขตกำรก�ำกับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใหม่ที่ส�ำคัญต่อกำรค้ำและบริกำร

การก�ากับและส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้า
และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ

• รักษำและยกระดับประสิทธิภำพกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
• ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันในกำรประกอบธุรกิจ

การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

• พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง
บนพื้นฐำนของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
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โครงสร้างกรมการค้าภายใน
อธิบดี
กองนิติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ส�านักตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 1

ส�านักชั่งตวงวัด

ส�านักจัดระบบราคา
และปริมาณสินค้า

กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2

ส�านักส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้า

กองส่งเสริมและ
บริหารระบบตลาด

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ *

ส�านักสารสนเทศและ
แผนงานการค้า
ในประเทศ

ส�านักก�ากับและ
ตรวจสอบเคร�่องชั่ง *
ศูนย์ชั่งตวงวัด
ภาค 4 ศูนย์
ส�านักงานสาขา
ชั่งตวงวัด 28 สาขา

ผู้เช�่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการค้า
ในประเทศ

ผู้เช�่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
มาตรการ
ทางการค้า

ส�านักจัดระบบและ
พัฒนามาตราฐาน
ทางการค้า *
ส�านักบริหารกิจการ
การค้าในภูมิภาค *
ส�านักงานการค้า
ภายในจังหวัด

หมายเหตุ: * เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน
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การบริหารราชการกรมการค้าภายใน

กรมกำรค้ำภำยในได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และเหมำะสมกับสภำพของงำนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้กำรปฏิบตั ภิ ำรกิจ
ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของกรมกำรค้ำภำยใน มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย 14 ส�ำนัก/กอง/ศูนย์ 2 กลุ่ม และหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค ได้แก่
ศูนย์ชั่งตวงวัดภำค 4 แห่ง และส�ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัด 28 แห่ง โดยมีภำรกิจ
ในควำมรับผิดชอบ ดังนี้

สำานักงาน
เลขานุการกรม
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป
งำนสำรบรรณ งำนช่วยอ�ำนวยกำร งำนประชุม งำนประสำน
รำชกำร และงำนเลขำนุกำรของกรม ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่
และยำนพำหนะ จัดระบบงำน บริหำรงำน และพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรเสริมสร้ำงวินัย ด�ำเนินกำรทำงวินัย
กำรรั ก ษำระบบคุ ณ ธรรม งำนสวั ส ดิ ก ำรบุ ค ลำกร และ
กำรคุ้มครองจริยธรรมของกรม

กองนิติการ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ด้ำนกฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร กฎหมำยว่ำด้วย
กำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรควบคุ ม
โภคภัณฑ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรค้ำข้ำว กฎหมำยว่ำด้วย
มำตรำชั่งตวงวัด กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกิจกำรคลัง
สินค้ำหรือกิจกำรอืน่ ทีม่ สี ภำพคล้ำยคลึงกัน และกฎหมำยอืน่
ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ
งำนเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำ งำนคดีปกครอง
กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ก�ำหนด
มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรดูแลระบบกำรค้ำ กลไกตลำด
รักษำควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำและคุ้มครองผู้บริโภค และ
กำรพัฒนำกฎหมำย
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กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 1

กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2

กองส่งเสริมและ
บริหารระบบตลาด
50

L
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%

%
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มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
ศึกษำ วิเครำะห์ภำวะกำรผลิต กำรค้ำ
และผลกระทบข้อตกลงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มีผลต่อกำรค้ำสินค้ำเกษตร
ในประเทศ ประเมินสถำนกำรณ์ สร้ำงระบบ
เตือนภัย เสนอมำตรกำรในกำรรักษำ
เสถียรภำพรำคำ ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรค้ำ กำรแก้ไขปัญหำรำคำและ
กำรตลำด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพและกำรแปรรู ป
ในสินค้ำเกษตรที่รับผิดชอบ พัฒนำ
ขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรตลำดแก่
เกษตรกร ก�ำกับดูแลงำนตำมนโยบำย
และมำตรกำรทีภ่ ำครัฐก�ำหนด ด�ำเนินกำร
เกีย่ วกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
นโยบำยและมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร และคณะกรรมกำรนโยบำย
อำหำร รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นคณะกรรมกำร
คณะอนุ ก รรมกำร และคณะท� ำ งำน
ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
ศึกษำ วิเครำะห์ภำวะกำรผลิต กำรค้ำ
และผลกระทบข้อตกลงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มีผลต่อกำรค้ำสินค้ำเกษตร
ในประเทศ ประเมินสถำนกำรณ์ สร้ำงระบบ
เตือนภัย เสนอมำตรกำรในกำรรักษำ
เสถียรภำพรำคำ ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรค้ำ กำรแก้ไขปัญหำรำคำและ
กำรตลำด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพและกำรแปรรู ป
ในสินค้ำเกษตรที่รับผิดชอบ พัฒนำ
ขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรตลำดแก่
เกษตรกร ก�ำกับดูแลงำนตำมนโยบำย
และมำตรกำรที่ภำครัฐก�ำหนด และ
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรค้ำข้ำว
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรค้ำข้ำว คณะกรรมกำรนโยบำยข้ำว
แห่ ง ชำติ คณะกรรมกำรนโยบำย
มั น ส� ำ ปะหลั ง และคณะกรรมกำร
นโยบำยข้ ำ วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ รวมทั้ ง
ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำร คณะ
อนุกรรมกำรและคณะท�ำงำนตำมที่ได้
รับกำรแต่งตั้ง

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรวิเครำะห์ วิจัยโครงสร้ำงกำรตลำด
ส่งเสริมและพัฒนำตลำดรูปแบบต่ำง ๆ
จัดให้มสี ำรสนเทศระบบตลำด ส่งเสริม
และพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และ
ถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มี
มำตรฐำนของตลำด และส่งเสริมและ
พัฒนำคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น
และสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรตลำด
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ต ำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรซือ้ ขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ ก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ที่อยู่ภำยใต้กำรส่งเสริม และกำรก�ำกับ
ดูแลให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ และ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั สินค้ำ
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สำานักจัดระบบ
ราคาและ
ปริมาณสินค้า
มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรศึกษำ วิเครำะห์
ติดตำมภำวะ ปริมำณ ต้นทุน และรำคำของสินค้ำและบริกำร
รวมทั้งวัตถุดิบ เพื่อให้รำคำสอดคล้องกับปริมำณ คุณภำพ
และมำตรฐำน ตลอดจนปริมำณสินค้ำมีเพียงพอและกระจำย
อย่ำงทั่วถึง ศึกษำ วิเครำะห์และวิจัยรูปแบบกำรค้ำและ
กลยุ ท ธ์ ท ำงกำรตลำด รวมทั้ ง กำรตลำดสิ น ค้ ำ และ
บริกำรใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค พัฒนำหลักเกณฑ์
และวิธีกำรก�ำกับดูแลรำคำและปริมำณสินค้ำและบริกำร
ด� ำ เนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร และด�ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเพื่อ
ให้ได้รับควำมเป็นธรรมด้ำนรำคำและปริมำณ

สำานัก
ชั่งตวงวัด
มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรพัฒนำ ก�ำหนด และ
ทดสอบมำตรฐำนเครื่องตวงเครื่องวัด รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำย กฎกระทรวง และระเบียบกำรใช้เครือ่ งตวง เครือ่ งวัด
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนนำนำชำติ จัดท�ำ สอบเทียบ และ
เก็บรักษำ แบบมำตรำตวง และวัด ก�ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
ผลิต น�ำเข้ำ ซ่อม ขำยเครือ่ งชัง่ ตวงวัด และกำรประกอบธุรกิจ
ให้ บ ริ ก ำรชั่ ง ตวงหรื อ วั ด ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรออก
ใบอนุญำตให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด
สำมำรถตรวจสอบให้คำ� รับรองเครือ่ งชัง่ ตวงวัดทีต่ นผลิตหรือ
ซ่อม ตรวจให้ค�ำรับรอง และตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เครือ่ งตวงและเครือ่ งวัด ก�ำหนดขนำดกำรบรรจุ วิธกี ำรแสดง
ปริมำณสุทธิ ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรอนุญำตให้ใช้
เครื่ อ งหมำยค� ำ รั บ รองมำตรฐำนของปริ ม ำณกำรบรรจุ
ของสินค้ำหีบห่อ และตรวจสอบให้ค�ำรับรองมำตรฐำน
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้ในกำรตวงจ�ำหน่ำยสินค้ำที่เป็น
ของเหลว ก�ำกับดูแลสินค้ำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
กำรให้ควำมรูด้ ้ำนชั่งตวงวัด
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สำานักตรวจสอบ
และปฏิบัติการ

สำานักส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้า
B

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรก� ำ กั บ ดู แ ลและตรวจสอบมิ ใ ห้
เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบในกำรขำยสินค้ำ
และบริกำร ทั้งด้ำนรำคำและปริมำณ
และพฤติกรรมทำงกำรค้ำทีไ่ ม่เป็นธรรม
ตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำยที่ ก รมรั บ ผิ ด ชอบ และ
มำตรกำรที่ ท ำงรำชกำร สื บ สวน
พฤติกรรมทำงกำรค้ำและด�ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของกรม
หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบธุรกิจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ
และกำรสร้ ำ งกำรมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ภำคประชำชนในกำรจัดท�ำเครือข่ำย
“อำสำธงฟ้ำ 1569” ให้เป็นแนวร่วม
เพื่อช่วยปฏิบัติงำนของกรม

B

สำานักสารสนเทศ
และแผนงาน
การค้าในประเทศ

B

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบศึกษำ
วิเครำะห์ เกีย่ วกับโครงสร้ำงธุรกิจ และ
กำรตลำดของสินค้ำและบริกำร และ
พฤติกรรมในกำรประกอบธุรกิจ ติดตำม
ควำมเคลื่อนไหว และรวบรวมข้อมูล
ข่ ำ วสำรและข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมทำงกำรค้ำ วิเครำะห์ และ
เสนอแนะแนวทำงกำรด� ำ เนิ น กำร
ต่อคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
พัฒนำและก�ำหนดมำตรกำร แนวทำง
หลั ก เกณฑ์ ก ำรส่ ง เสริ ม กำรแข่ ง ขั น
ทำงกำรค้ำทีเ่ สรีและเป็นธรรม ส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรแข่งขันให้เป็นไปตำม
หลั ก สำกล ก� ำ กั บ ดู แ ลกำรประกอบ
ธุ ร กิ จ ให้ มี ก ำรแข่ ง ขั น ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ส่งเสริม
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ ำ วสำรเกี่ ย วกั บ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และด�ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
กำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ และปฏิ บั ติ
หน้ำทีเ่ ลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำร
ซึง่ คณะกรรมกำรฯ แต่งตัง้ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ประสำนกำรจัดท�ำ
แผนงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ก�ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และจัดท�ำตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของงำน
กำรเปิดเผยแผนและผลกำรด�ำเนินงำน
ต่อสำธำรณชน จัดระบบเชื่อมโยงและ
สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สำรสนเทศ จั ด ท� ำ และพั ฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
ส� ำ หรั บ ใช้ ส นั บ สนุ น กำรตั ด สิ น ใจ
กำรวำงแผน กำรบริ ห ำรจั ด กำร
กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรค้ำภำยใน เผยแพร่
และให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ด�ำเนินกำร
งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำน
ด้ ำ นกำรค้ ำ ภำยในประเทศและ
ผลกำรด�ำเนินงำน งำนวิเทศสัมพันธ์
และกำรส่ ง เสริ ม กำรมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชำชน จัดท�ำข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเชิงวิชำกำรและยุทธศำสตร์
นโยบำยและมำตรกำรทำงกำรค้ำและ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
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สำานักจัดระบบและพัฒนา
มาตรฐานทางการค้า

สำานักกำากับ
และตรวจสอบเคร�่องชั่ง

สำานักบริหารกิจการ
การค้าในภูมิภาค

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
ศึกษำ วิเครำะห์รูปแบบกำรค้ำและ
กลยุทธ์กำรตลำด รวมทั้งสินค้ำและ
บริกำรให้เข้ำสูต่ ลำด ด�ำเนินกำรเพือ่ ให้
มี ม ำตรฐำนทำงกำรค้ ำ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู ้ ป ระกอบกำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตำม
มำตรฐำนที่ก�ำหนด และมีจริยธรรม
ในกำรประกอบธุ ร กิ จ ด� ำ เนิ น กำร
เพื่ อ ให้ ป ริ ม ำณสิ น ค้ ำ เพี ย งพอและ
กระจำยทัว่ ถึงกับควำมต้องกำร ก�ำหนด
มำตรกำรและแผนงำนในกำรบริหำร
จัดกำรให้มีกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
บริโภค เพื่อเพิ่มทำงเลือกและลดภำระ
ค่ำครองชีพ รวมทัง้ ช่วยตรึงรำคำสินค้ำ
ในภำวะวิกฤตหรือภำวะจ�ำเป็น ก�ำหนด
แนวทำงกำรจัดระเบียบธุรกิจค้ำปลีก
ค้ำส่ง ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้
ผู้บริโภคพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
รวมทัง้ สร้ำงกำรมีสว่ นร่วมและเครือข่ำย
ผู้บริโภค

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรพัฒนำและก�ำหนดมำตรฐำนของ
ตุ้มน�้ำหนักแบบมำตรำ เครื่องชั่ง และ
เครือ่ งวัดสินค้ำเกษตร วิธกี ำรตรวจสอบ
ควำมเที่ยงตรง กำรให้ค�ำรับรองตุ้ม
น�้ ำ หนั ก เครื่ อ งชั่ ง และเครื่ อ งวั ด
สิ น ค้ ำ เกษตร เสนอแนะแนวทำง
กำรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมำย กฎ
กระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้
เครื่ อ งชั่ ง และเครื่ อ งวั ด สิ น ค้ ำ เกษตร
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนนำนำชำติ จัดท�ำ
สอบเทียบ และเก็บรักษำตุ้มน�้ำหนัก
แบบมำตรำและเครื่องวัดสินค้ำเกษตร
แบบมำตรำ และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเครือ่ งชัง่ และเครือ่ งวัดสินค้ำเกษตร
กำรให้ควำมรู้ ค�ำแนะน�ำกำรใช้เครือ่ งชัง่
และเครือ่ งวัดสินค้ำเกษตรแก่ประชำชน
และพัฒนำบุคลำกรด้ำนชั่งตวงวัด

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรค้ำ กำรตลำด
ของภูมภิ ำค วิเครำะห์แผนงำน โครงกำร
และงบประมำณ ประสำนกำรจัดท�ำ
แผนพั ฒ นำจั ง หวั ด แบบบู ร ณำกำร
พั ฒ นำระบบงำนและระบบข้ อ มู ล
ในภูมภิ ำค สนับสนุนข้อมูลเพือ่ กำรบริหำร
จั ด กำรและกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชน
สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน ด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำน โครงกำรตำมนโยบำย
เร่ ง ด่ ว นและโครงกำรพิ เ ศษของ
กรมกำรค้ ำ ภำยใน รวมทั้ ง ประสำน
กำรปฏิบัติงำนกับส�ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัด
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ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
System
Development

$

มี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ำนนโยบำยและแผนงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พัฒนำและให้บริกำรระบบงำน
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยและ
ควำมมัน่ คงปลอดภัย ก�ำหนดยุทธศำสตร์
และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและแผนปฏิ บั ติ ก ำรของ
กรม พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร จัดท�ำระบบบริหำร
จัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบและ
วำงระบบเครือข่ำยรองรับกำรเชือ่ มโยง
ระบบงำนหรือข้อมูลไปยังหน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้อง บ�ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยและ
โปรแกรม รวมทัง้ ให้บริกำรและเผยแพร่
ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรประเมิ น ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของกำรด� ำ เนิ น งำน
ตรวจเสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก�ำกับ
ดูแล สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำน และ/หรื อ กฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับ ค�ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก�ำหนด สอบทำนควำมถูกต้องของข้อมูล
กำรด�ำเนินงำน กำรเงินกำรบัญชี และ
ด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบระบบ
กำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สนิ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชีของกรม

มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรเสนอแนะและให้คำ� ปรึกษำเกีย่ วกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำร
ติดตำม ประเมินผล และจัดท�ำรำยงำน
เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำระบบรำชกำร
ภำยในกรม ประสำนและด�ำเนินกำร
เกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับ
หน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ และหน่วยงำน
ในสังกัด
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ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมกำรค้ำภำยในได้จัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2558 เพื่อให้มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนและกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถที่จะบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน แบ่งเป็น 2 มิติ คือ มิติภำยนอก และมิติภำยใน โดยผลกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดังนี้

1. มิติภายนอก

1.1 ด้านประสิทธิผล เป็นกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีจ่ ะผลักดันให้ภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลือ่ น

ประเทศ/แผนยุทธศำสตร์กรม/ตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม
ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ มีดังนี้
• การดูแลเกษตรกร ได้ดำ� เนินกำรเพือ่ ยกระดับรำคำหรือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร มี 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
(1) มูลค่าสินค้าเกษตรกลุม่ เปาหมายทีใ่ ห้การช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ (ล้ำนบำท) สินค้ำเกษตรเป้ำหมำยมี 7 รำยกำร ได้แก่
ข้ำว มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน เงำะ ทุเรียน ล�ำไย และสุกร ผลงำนมูลค่ำรวมอยู่ที่ 591,898 ล้ำนบำท เทียบกับ
มูลค่ำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555–2557) ซึ่งมีมูลค่ำ 667,661 ล้ำนบำท ต�่ำกว่ำร้อยละ 11.35 ได้ 1 คะแนน
โดยสินค้ำข้ำวมีมูลค่ำลดต�่ำลงมำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกประสบกับภัยแล้ง ซึ่งกรมชลประทำนได้
งดส่งน�้ำเพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีต่อเนื่องและข้ำวนำปรังในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำ ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้ำวโดยรวม
ลดลงส่งผลให้ผลผลิตข้ำวลดลงด้วย ประกอบกับรำคำข้ำวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีแนวโน้มลดต�่ำลง
อย่ำงต่อเนื่องตำมภำวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดีด้วย ท�ำให้มูลค่ำข้ำวลดลงมำก ซึ่งกำรงดส่งน�้ำที่ใช้ในกำรปลูกข้ำว
ดังกล่ำวถือเป็นปัจจัยภำยนอกส�ำคัญที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกรมฯ ท�ำให้ผลงำนภำพรวมตำมตัวชี้วัดนี้
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในกำรนี้ กรมฯ ได้ขออุทธรณ์เพื่อขอแก้ไขนิยำมตัวชี้วัดโดยตัดสินค้ำข้ำวออกจำกเกณฑ์
กำรประเมินผล ซึง่ คณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผลส่วนรำชกำรระดับกรม กระทรวงพำณิชย์ได้มมี ติ
ให้ยกเลิกกำรวัดผลตัวชี้วัดนี้
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(2) มูลค่าการจัดจ�าหน่ายสินค้าของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตร (Farm Outlet) เป็นกำรพัฒนำและส่งเสริม
ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชนเพื่อช่วยเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร โดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต
ให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพำะในช่วงผลผลิตออกมำก ท�ำให้เกษตรกรมีอำ� นำจกำรต่อรองในกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต
ซึ่งจะช่วยลดกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำง รวมทั้งพัฒนำให้เกษตรกรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและ
มีกำรแปรรูปสินค้ำเพือ่ เพิม่ มูลค่ำให้ผลผลิตสอดรับกับควำมต้องกำรของตลำด ซึง่ ผลงำนของ 20 ศูนย์ฯ ใน 14 จังหวัด
(เป้ำหมำย 34.76 ล้ำนบำท) ผลงำนอยู่ที่มูลค่ำ 97.97 ล้ำนบำท ได้ 5 คะแนน
• การดูแลผู้บริโภค ได้ก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยติดตำมดูแลรำคำขำยปลีก
สินค้ำ 180 รำยกำร ผลปรำกฏว่ำสินค้ำที่ก�ำกับดูแลไม่มีกำรปรับรำคำสูงขึ้นในลักษณะที่มีกำรฉวยโอกำสแม้ว่ำภำวะ
ของปัจจัยต่ำงๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อต้นทุนสินค้ำปรับสูงขึน้ เช่น รำคำวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ตำมภำวะตลำดโลก กำรปรับอัตรำ
ค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้น ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับควำมเป็นธรรมในด้ำนรำคำสินค้ำที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพ และมีปริมำณสินค้ำ
ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยมีผลงำนตำมตัวชี้วัด “ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจ�าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน” ร้อยละ 98.38 สูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ 98) ได้ 5 คะแนน
• การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ตำมตัวชี้วดั “ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับอาเซียน และใบอนุญาตต่างๆ” (เป้ำหมำย 5 ฉบับ) ได้แก่ (1) ร่ำง พ.ร.บ. มำตรำชัง่ ตวงวัด พ.ศ. ...
(2) ร่ำง พ.ร.บ. คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... (3) ร่ำงกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจดทะเบียน
เครือ่ งหมำยเฉพำะตัว พ.ศ. .... (4) ร่ำงกฎกระทรวงก�ำหนดแบบเครือ่ งหมำยค�ำรับรอง พ.ศ. .... (5) ร่ำง พ.ร.บ.กำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ พ.ศ. .... โดยมีผลงำนเฉลี่ยได้ 4.6 คะแนน
• การขับเคลื่อน NSW (National Single Window) มีตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามระบบ
NSW” เป็นตัวชีว้ ดั ร่วม (Joint KPI) ระหว่ำงกรมศุลกำกรและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องผลงำนเฉลีย่ ได้ 4 คะแนน ประกอบด้วย
3 ตัวชี้วัดย่อยได้แก่ (1) ระดับควำมส�ำเร็จของกำรก�ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลและ/หรือพิกัด/รหัสสถิติส�ำหรับ NSW
ผลงำนอยูท่ รี่ ะดับ 4 ได้ 4 คะแนน (2) ระดับควำมส�ำเร็จของกำรเชือ่ มโยงข้อมูลกระบวนงำนน�ำเข้ำ-ส่งออกผ่ำน NSW
ผลงำนอยู่ที่ระดับ 4 ได้ 4 คะแนนและ (3) ระดับความส�าเร็จของส่วนราชการในการปรับแก้กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW ซึ่งได้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญำตให้น�ำเครื่องชั่งตวงวัด
ออกจำกด่ำนศุลกำกร (ชว.2) กับกรมศุลกำกรแบบ G2G ผ่ำนระบบ NSW ได้แล้วโดยไม่มีปัญหำหรืออุปสรรค
ด้ำนกฎหมำย ซึ่งกรมฯ ได้ขออุทธรณ์ยกเว้นไม่วัดผลตัวชี้วัดย่อยนี้ และกรมศุลกำกรได้พิจำรณำให้ยกเว้นกำรวัดผล
ตัวชี้วัดย่อยนี้แล้ว
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1.2 ด้านคุณภาพ มี 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

ซึ่งวัดผล 2 งานบริการ ได้แก่ “กระบวนงานการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว” (ประเภทสีข้าว) และ “กระบวนงาน
ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน�ำเข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัด” ผลงานเฉลี่ยเบื้องต้นได้ 3.4 คะแนน โดยมี
3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
(1) ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำข้อตกลงระดับการให้บริการผลงานอยู่ที่ระดับ 5 ได้ 5 คะแนน
(2) ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส�ำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการปรับปรุงฯผลงานอยู่ที่
ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
(3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ต้องรอผล
การส�ำรวจและการประเมินผลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงใส่คะแนน 1 ไว้ก่อน

2. มิติภายใน

2.1 ด้านประสิทธิภาพ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
1) ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เป้าหมาย 87%) ได้รับงบลงทุนทั้งหมด
76.65 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 75.06 ล้านบาทผลงานอยู่ที่ร้อยละ 97.93 ได้ 5 คะแนน
2) ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (เป้าหมาย96%) กรมฯได้รบั งบประมาณ
ทั้งหมด 1,274.56 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,115.46 ล้านบาท ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 87.52 ได้ 1 คะแนน
(2) การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (เป้าหมายระดับ 5) ได้จัดท�ำข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
และไฟฟ้าและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และรายงานครบถ้วน แต่ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและน�ำ้ มันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เนือ่ งจากลักษณะงานในความรับผิดชอบของกรมฯ ต้องปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบติดตามและก�ำกับดูแลมิให้เกิดการเอาเปรียบในทางการค้าอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
รวมทัง้ การด�ำเนินนโยบายต่างๆ ในการยกระดับรายได้เกษตรกร การด�ำเนินการเพือ่ ลดค่าครองชีพโดยได้จดั สายตรวจ
ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 วันละ 8 - 10 สายทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขณะเดียวกัน
ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมฯ ในการพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคและรักษาความเป็นธรรมทางการค้า
ของหน่วยงานส�ำนักชั่งตวงวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องท�ำการตรวจสอบเครื่องชั่ง และสินค้าหีบห่อ
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ มิให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบในการซือ้ ขายสินค้า  ท�ำให้ปริมาณการใช้นำ�้ มันมีจำ� นวนมาก
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นผลงานในเบื้องต้นได้ 3.647 คะแนน
(3) การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศภาครั ฐ (เป้ า หมายระดั บ 5) ผลงานเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ได้ 5 คะแนน โดยมีการจัดท�ำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)
มีการวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
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มี ก ำรใช้ ม ำตรฐำนกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เป็ น กรอบในกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) และมีควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร
(Network SLA) มีแผนบูรณำกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐภำยในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงำน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงำนภำครัฐอืน่ ๆ มีกำรจัดท�ำแผนกำรส�ำรองข้อมูลพร้อมกูค้ นื ข้อมูล และพัฒนำปรับปรุงระบบ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนโยบำยใช้ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสือ่ สำรข้อมูล
มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยและเฝ้ำระวังในกำรตรวจจับ Virus และจดหมำยขยะและมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ (Open Data) ให้ประชำชนและภำคธุรกิจสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

2.2 ด้านการพัฒนาองค์การ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) การพัฒนาสมรรถนะองค์การ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
1) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ ได้จัดส่งรำยงำนลักษณะส�ำคัญของ
องค์กำรที่ได้ทบทวนและวิเครำะห์สภำพในปัจจุบันของส่วนรำชกำรให้มีควำมครบถ้วนและทันสมัยผ่ำนระบบ
e-SAR ภำยในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือนตำมที่ก�ำหนดได้ 5 คะแนน
2) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ ได้นำ� ผลกำรส�ำรวจกำรพัฒนำองค์กำรผ่ำนระบบออนไลน์ ประจ�ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ในระหว่ำงวันที่ 28 ก.ค. – 22 ส.ค. 2557 เกี่ยวกับกำรก�ำหนดเป้ำหมำยระดับองค์กำร
ยังไม่มีควำมชัดเจนในกำรใช้ข้อมูลในกำรก�ำหนดตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของวิสัยทัศน์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ที่ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและสื่อสำรให้บุคลำกรรับทรำบ ซึ่งได้จัดท�ำแผนกำรพัฒนำองค์กำร
ตำมแนวทำงที่ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ก�ำหนด และสื่อสำรให้หน่วยงำนและบุคลำกรรับทรำบ เพื่อให้มีควำมเข้ำใจ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กำรที่ก�ำหนดไว้ในแผนฯ
รวมทั้งได้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำได้อย่ำงครบถ้วน
ผลงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ 5 คะแนน
(2) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน ผลส�ำรวจและกำรประเมินผลจำกส�ำนักงำน ป.ป.ท.
ทีส่ ำ� รวจและประเมินจำกแบบสอบถำมใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่งใส (Transparency) ควำมรับผิดชอบ
(Accountability) และกำรทุจริตคอร์รปั ชัน (Corruption) โดยประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผูร้ บั บริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในกำรท�ำงำน
(Work Integrity) โดยมีผลประเมินอยู่ที่ร้อยละ 76 ได้ 4 คะแนน
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมการค้าภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการด�ำเนินงาน
น�ำ้ หนัก
ผลการด�ำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
หน่วยวัด (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติภายนอก

60

4.4667

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

50

4.6800

คะแนน
ถ่วงน�้ำหนัก

1. ภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1 ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจ�ำหน่ายสอดคล้อง
กับต้นทุน

ร้อยละ

15

98.38

5.0000

0.8824

1.2 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาเซียน และใบอนุญาตต่างๆ

ระดับ

15

4.6

4.6000

0.8118

1.3 ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อน NSW (National Single Window)

ระดับ

10

4

4.0000

0.4706

1.3.1 ระดับความส�ำเร็จของการก�ำหนดโครงสร้างข้อมูลและ/
หรือพิกัด/รหัสสถิติส�ำหรับ NSW

ระดับ

5

4

4.0000

0.2353

1.3.2 ระดับความส�ำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงาน
น�ำเข้า-ส่งออกผ่าน NSW

ระดับ

5

4

4.0000

0.2353

1.3.3 ระดับความส�ำเร็จของส่วนราชการในการปรับแก้กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW

กรมฯ ไม่มี กรมศุลกากร
กฎระเบียบ ได้พิจารณาให้
ที่จะปรับแก้ไข
ยกเว้น
จึงขอยกเว้น การวัดผล
ไม่วัดผล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดนี้
นี้แล้ว

1.4 มูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

ล้านบาท

-

1.5 มูลค่าการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
(Farm Outlet) (ล้านบาท)

ล้านบาท

10

ด้านคุณภาพการให้บริการ

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงฯ
ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว
มีมติให้ยกเลิกการวัดผลตัวชี้วัดนี้
97.97

10

5.0000

0.5882

3.4000

2. ตัวชีว้ ดั คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement)

ระดับ

10

3.4

3.4000

0.4000

2.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำข้อตกลงระดับการให้บริการ

ระดับ

2

5

5.0000

0.1176

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส�ำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ

ร้อยละ

4

100

5.0000

0.2353

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

ร้อยละ

4

(รอผลส�ำรวจ
จากส�ำนักงาน
ก.พ.ร.
ในช่วงปลายปี)

1.0000

0.0471

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ 2558
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 27

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมการค้าภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการด�ำเนินงาน
น�ำ้ หนัก
ผลการด�ำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
หน่วยวัด (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 มิติภายใน
ด้านประสิทธิภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

15

25

4.1294

1

3.8823

คะแนน
ถ่วงน�้ำหนัก

5

3.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.5

97.93

5.0000

0.1471

3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.5

87.52

1.0000

0.0294

4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ

5

3.647

3.6470

0.2145

5

5.0000

0.2941

4.1 ด้านไฟฟ้า

2.5

4.2 ด้านน�้ำมันเชื้อเพลิง

2.5

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ

5
10

ด้านการพัฒนาองค์การ

3.0000

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

ระดับ

5

6.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานลักษณะส�ำคัญขององค์การ

ระดับ

1

5

5.0000

0.0588

6.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

4

5

5.0000

0.2353

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ

5

4
(76%)

4.0000

0.2353

รวม

85

4.3675

หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 กรมฯ ไม่มีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW ที่จะปรับแก้ไข จึงขอยกเว้น
ไม่วัดผลตัวชี้วัดนี้ซึ่งกรมศุลกากรพิจารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นควรให้ยกเว้นไม่วัดผลตัวชี้วัดนี้แล้ว
2. ตัวชี้วัดที่ 1.4 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีมติให้ยกเลิกการวัดผลตัวชี้วัดนี้
3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอผลส�ำรวจจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.จึงใส่ 1 คะแนนไว้ก่อน
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปีงบประมำณ 2558 กรมกำรค้ำภำยในได้ดำ� เนินกำรตำมภำรกิจและนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกรัฐบำลทัง้ ในด้ำน
กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตร กำรดูแลควำมเป็นธรรมด้ำนรำคำและปริมำณสินค้ำ กำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน
และกำรดูแลธุรกิจให้มีกำรแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตโดยมีผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

การบริหารจัดการกลไกและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

กรมกำรค้ำภำยในได้ดำ� เนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรยกระดับรำคำสินค้ำเกษตร และคุณภำพชีวติ ของเกษตรกร
รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงและเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน โดยกำรบริหำรจัดกำรกลไกตลำดสินค้ำเกษตร
กำรพัฒนำและส่งเสริมระบบตลำดให้มปี ระสิทธิภำพ เพือ่ สร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรค้ำให้แก่เกษตรกร และกำรพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพสินค้ำเกษตรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรตลำด รวมทั้งพัฒนำกำรให้บริกำรของกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล
และห้องเย็น เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ดังนี้

การบริหารจัดการกลไกตลาดสินค้าเกษตร
1. ข้าว
1.1 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58
(1) โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้ผปู้ ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวเปลือกนาป ปการผลิต 2557/58
ด�ำเนินโครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวรับซื้อข้ำวเปลือกและเก็บสต็อกไว้ในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลำดมำก (ตำมมติของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 57 และคณะกรรมกำร
นโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) เมือ่ วันที่ 6 ต.ค. 57) ปริมำณเป้ำหมำย 6 ล้ำนตัน ระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน
โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3 ระยะเวลำด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือนพ.ย.57 - ก.ค. 58 วงเงิน 927 ล้ำนบำท
ผลการด�าเนินการ : มีผปู้ ระกอบกำรค้ำข้ำวสมัครเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 192 รำย วงเงินกู้ 43,518 ล้ำนบำท
ซึ่งประธำนคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดรับรองแล้ว จ�ำนวน 25 จังหวัด จ�ำนวน 153 รำย วงเงินกู้อนุมัติ
33,234 ล้ำนบำท ปริมำณกำรเก็บสต็อกประมำณ 3.24 ล้ำนตัน โดยคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำชดเชยดอกเบีย้
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบกำรค้ ำ ข้ ำ วในกำรเก็ บ สต็ อ กปี ก ำรผลิ ต 2557/58 ได้ อ นุ มั ติ ก ำรชดเชยดอกเบี้ ย
ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว จ�ำนวน 6 รำย ปริมำณเก็บสต็อก 8,402.26 ตัน มูลค่ำ
กำรรับซื้อ 100.845 ล้ำนบำท
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(2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวนาปรัง ป 2558 โดยคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำร
จัดกำรข้ำว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 58 วันที่ 30 มี.ค. 58 และวันที่ 7 เม.ย. 58 อนุมัติให้ด�ำเนินโครงกำร
ชดเชยดอกเบีย้ ให้ผปู้ ระกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อกข้ำวนำปรังปี 2558 โดยให้นำ� เงินคงเหลือจำกโครงกำร
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2557/2558 มำใช้ในกำรด�ำเนินกำร วงเงินชดเชยดอกเบี้ย
582 ล้ำนบำท ระยะเวลำรับซื้อข้ำวตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 31 พ.ค. 58 ระยะเวลำเก็บสต็อก ตั้งแต่
วันที่ 16 ก.พ. - 30 พ.ย. 58 โดยรัฐบำลชดเชยดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปีไม่เกิน 6 เดือน ซึง่ มีผปู้ ระกอบกำรค้ำข้ำว
ทีผ่ ำ่ นกำรกลัน่ กรองและรับรองจำกธนำคำร จ�ำนวน 140 รำย ใน 34 จังหวัด วงเงินสินเชือ่ 38,796.54 ล้ำนบำท
ปริมำณกำรเก็บสต็อก 4.311 ล้ำนตัน
ผลการด�าเนินการ : มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมและรับซื้อข้ำวเปลือก จ�ำนวน 70 รำย ใน 23 จังหวัด
ปริมำณ 864,374.31 ตัน มูลค่ำ 7,200.32 ล้ำนบำท โดยมีมลู ค่ำเงินกูท้ ขี่ อรับชดเชยดอกเบีย้ ได้ 6,544.98 ล้ำนบำท

1.2 จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2557/58 เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวภำยในประเทศ จ�ำนวน 159 ครั้ง

ในพื้นที่ 41 จังหวัด โดยมีปริมำณกำรซื้อขำยรวมทั้งสิ้น 118,930.363 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 1,124.917 ล้ำนบำท
ส่งผลให้รำคำรับซื้อข้ำวเปลือก ณ ท่ำข้ำว โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100-800 บำท

1.3 ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนาข้าว และพืชชนิดอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 30 พ.ย. 58 ดังนี้
(1) ปุยเคมี
1. ปุยเคมีที่ใช้ในนำข้ำว ลดรำคำจ�ำหน่ำยปลีกกระสอบ (50 กก.) ละ 40 – 50 บำท หรือลดลง
ร้อยละ 6.02 – 8.26 จ�ำนวน 4 สูตร ได้แก่ สูตร 46-0-0 (ยูเรีย) สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 และ
สูตร 16-8-8
2. ปุยเคมียำงพำรำ ปำล์มน�้ำมัน และพืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ข้ำวโพด และมันส�ำปะหลัง ลดลงกระสอบละ
25 – 40 บำท หรือลดลงร้อยละ 4.04 – 7.50
(2) ยาปองกันหรือยาก�าจัดศัตรูพชื ทีใ่ ช้ในนาข้าว ลดรำคำจ�ำหน่ำยปลีกร้อยละ 5.00 - 10.00 จ�ำนวน 7 สูตร
ได้แก่ (1) ไกลโฟเซต (2) พำรำควอต (3) บิวทำคลอร์ (4) ทูโฟ - ดี (5) โพรพำนิล (6) บิสไพรีแบคโซเดียม และ
(7) เพร็ททิลำคลอร์
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1.4 ยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2558-2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพำณิชย์ ได้ร่วมกัน

จัดท�ำ “ยุทธศำสตร์ข้ำวไทย ปี 2558 - 2562” ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยและ
บริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ได้ให้ควำมเห็นชอบ และคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) มีมติรับทรำบและน�ำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58
โดยยุทธศาสตร์ด้านการผลิตประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปลูกและปริมำณ
ผลผลิตข้ำวให้เหมำะสม (2) กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว (3) กำรยกระดับคุณภำพและกำรเพิม่ มูลค่ำข้ำว
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชำวนำและองค์กรชำวนำ และยุทธศาสตร์ด้านการตลาดประกอบด้วย
7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) แผนพัฒนำข้ำวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภำพ (2) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมใน
ระบบกำรค้ำข้ำว (3) กำรส่งเสริมและผลักดันกำรใช้มำตรฐำนกำรผลิตและกำรค้ำให้ได้มำตรฐำนสำกล
(4) กำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรค้ำข้ำว (5) กำรสร้ำงค่ำนิยมกำรบริโภคข้ำว (6) กำรสร้ำงนวัตกรรม
(7) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์

1.5 จัดประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง “เกษตรกรไทย..นโยบายความร่วมมือ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบ
เกษตรกรรม และสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 58 มีผู้เข้ำร่วมอบรม
จ�ำนวน 150 รำย

2. มันสำาปะหลัง
2.1 การชดเชยดอกเบีย้ เพือ่ ชะลอการเก็บเกีย่ ว โดย ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรให้เงินกูแ้ ก่เกษตรกร

วงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของรำคำประเมินมูลค่ำมันส�ำปะหลังที่ยังไม่ได้ขุด ปริมำณตำมที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองเกษตรกร แต่ไม่เกินรำยละ 50,000 บำท และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลำ 6 เดือน
ผลการด�าเนินการ : ธ.ก.ส. ได้จ่ำยเงินกู้ให้เกษตรกรแล้ว 480 สัญญำ จ�ำนวนเงิน 18.68 ล้ำนบำท

2.2 การเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก

วงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ขนำดกลำงวงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และขนำดใหญ่วงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
ผลการด�าเนินการ : มีผู้ประกอบกำรสมัครเข้ำร่วมจ�ำนวน 67 รำย และได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับกำรชดเชย
ดอกเบี้ยจ�ำนวน 51 รำย วงเงินที่ได้รับชดเชย 868.75 ล้ำนบำท
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2.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบนำ้าหยด โดย ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงำนหลัก

ในกำรให้เงินกูแ้ ก่เกษตรกร และรัฐชดเชยดอกเบีย้ ให้เกษตรกร ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลำ 24 เดือน เป้ำหมำย
เกษตรกรจ�ำนวน 100,000 รำย รำยละไม่เกิน 230,000 บำท ระยะเวลำตั้งแต่ ม.ค. 58 - ธ.ค. 60
ผลการด�าเนินการ : จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกในระบบ
น�้ำหยด รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 11 ก.ค. 58) ณ จังหวัดนครรำชสีมำ ชลบุรี และ
มหำสำรคำม โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ก�ำแพงเพชร กำญจนบุรี รำชบุรี ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว อุบลรำชธำนี ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุดรธำนี ชัยภูมิ และกำฬสินธุ์ เข้ำร่วมอบรม
จ�ำนวน 989 รำย และ ธ.ก.ส. ได้จ่ำยเงินกู้ให้เกษตรกรแล้ว 2,177 สัญญำ จ�ำนวน 258.54 ล้ำนบำท

2.4 การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำาปะหลังให้ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำง
กำรรวบรวม แปรรูปและจัดเก็บ โดยรัฐชดเชยดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลำ 24 เดือน ผลการด�าเนินการ :
มีผู้ประกอบกำรสมัครเข้ำร่วมฯ จ�ำนวน 23 รำย

3. ปาล์มนำ้ามัน
วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรปำล์มน�้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มน�้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเป็นธรรม และ
ไม่เกิดภำวะขำดแคลนน�้ำมันปำล์มตำมสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ ดังนี้
3.1 ช่วงปลายปี 2557 เกิดสถำนกำรณ์ผลปำล์มออกสูต่ ลำดน้อยมำกผิดปกติ ได้ดำ� เนินกำรเชิงรุกในกำรตรวจสอบ
ปริมำณผลผลิตปำล์มน�้ำมันและสต็อกคงเหลือของน�้ำมันปำล์มดิบในช่วงเดือน พ.ย. 57 – ม.ค. 58 และ
น�ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มน�้ำมันแห่งชำติ (กนป.) เพื่อพิจำรณำแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ทันท่วงทีก่อน

ที่จะเกิดภำวะน�้ำมันปำล์มขำดตลำด โดยให้น�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มจำกต่ำงประเทศในปริมำณเท่ำที่จ�ำเป็น
จ�ำนวน 50,000 ตัน ในระยะเวลำสั้น ๆ ประมำณ 2 สัปดำห์ ช่วงเดือน ก.พ. 58 ท�ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
รำคำผลปำล์ม โดยเกษตรกรยังคงสำมำรถขำยผลปำล์มได้ในรำคำ กก.ละ 5.70 - 6.00 บำท ในขณะเดียวกัน
ได้ขอควำมร่วมมือโรงงำนสกัดให้รบั ซือ้ ผลปำล์มจำกเกษตรกรในรำคำไม่ตำ�่ กว่ำ กก.ละ 5 บำท ในอีกทำงหนึง่

Report 2015
32 Annual
Department of Internal Trade

3.2 ช่วงปลายเดือนเมษายน 2558 ผลผลิตออกสูต่ ลำดมำกและต่อเนือ่ ง ส่งผลให้รำคำผลปำล์มมีแนวโน้มลดลง

ได้ก�ำหนดมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มทั้งระบบ โดย
(1) ก�ำหนดรำคำแนะน�ำให้รับซื้อผลปำล์มทะลำยและผลปำล์มร่วงในรำคำเดียวกัน อัตรำน�้ำมันร้อยละ 17
ไม่ต�่ำกว่ำ กก.ละ 4.20 บำท ณ หน้ำโรงสกัดฯ และจุดรับซื้อในพื้นที่ (ลำนเท) พร้อมก�ำหนดให้โรงกลั่น
โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน�้ำมันดิบทั่วไปรับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบ ในรำคำไม่ต�่ำกว่ำ กก.ละ 26.20 บำท
ส่งมอบ ณ หน้ำคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้รำคำขำยปลีกน�้ำมันพืชปำล์มบรรจุขวด
ไม่เกินลิตรละ 42 บำทพร้อมทั้งออกตรวจสอบสต็อกน�้ำมันปำล์มทุกเดือน
(2) ด้ำนปริมำณ ให้ อคส. รับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบปริมำณ 1 แสนตัน จำกโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มในรำคำ
ไม่ต�่ำกว่ำ กก.ละ 26.20 บำท

3.3 ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 ผลผลิตปำล์มน�้ำมันเริ่มทยอยออกสู่ตลำดมำกขึ้นตำมฤดูกำล

ประกอบกับรำคำน�้ำมันปำล์มของประเทศมำเลเซียอยู่ในเกณฑ์ต�่ำรวมทั้งภำวะกำรค้ำที่ชะลอตัวท�ำให้รำคำ
ผลปำล์มทีเ่ กษตรกรขำยได้ออ่ นตัวลง จึงได้กำ� หนดรำคำแนะน�ำในกำรรับซือ้ ผลปำล์มทะลำยและผลปำล์มร่วง
ในรำคำเดียวกันตำมภำวะตลำดเพื่อพัฒนำคุณภำพปำล์มน�้ำมัน โดยอัตรำน�้ำมันร้อยละ 17 รำคำไม่ต�่ำกว่ำ
กก.ละ 3.20 บำท ณ หน้ำโรงสกัดฯและปรับเพิ่มรำคำรับซื้อขึ้น กก. ละ 30 สต. ต่ออัตรำน�้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ทุกร้อยละ 1 และให้โรงกลั่น โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน�้ำมันดิบรับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบ ในรำคำไม่ต�่ำกว่ำ
กก.ละ 20.30 บำท ส่งมอบ ณ หน้ำคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดระบบกำรซื้อขำยผลปำล์ม
และน�้ำมันปำล์ม โดยให้ผู้ประกอบกำรแจ้งปริมำณสถำนที่เก็บ จัดท�ำบัญชีคุมสินค้ำน�้ำมันปำล์ม ก�ำหนด
ระยะเวลำให้แจ้งข้อมูลเร็วขึ้นจำกเดิมภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทำงป้องปรำมกำรลักลอบน�ำเข้ำน�ำ้ มันปำล์ม และออกตรวจสอบสต็อกน�ำ้ มันปำล์มทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหำคม - ธันวำคม 2558

4. ไข่ไก่/สุกร
4.1 เชื่อมโยงกำรจ�ำหน่ำยไข่ไก่เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบปัญหำด้ำนตลำดรองรับ
และรำคำไข่ไก่อ่อนตัวลง จ�ำนวน 12.49 ล้ำนฟอง

4.2 เชือ่ มโยงผูเ้ ลีย้ งสุกรจัดจ�ำหน่ำยเนือ้ สุกรคุณภำพดี มำจ�ำหน่ำยให้แก่ประชำชนผูบ้ ริโภคโดยตรง ในรำคำถูกกว่ำ
ท้องตลำด กก.ละ 10-15 บำท เพื่อช่วยลดภำระค่ำครองชีพผู้บริโภค จ�ำนวน 26,780 กก.
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5. ผลไม้
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กำรบริโภค และเชื่อมโยงกระจำยผลไม้ภำคตะวันออก ภำคเหนือ และภำคใต้ ในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลำดมำก ดังนี้
5.1 ดำาเนินโครงการ “กินผลไม้ ไทยใช้ โอทอปมอบสุขทั่วไทย” เพื่อรณรงค์กำรบริโภคผลไม้ไทยใน
ห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งขนำดใหญ่ (บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส และท็อปส์) ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - ส.ค. 58 (ตลอดฤดูกำล)
โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ในกำรรับซื้อผลไม้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์
กำรเกษตร ปริมำณ 12,800 ตัน คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 437 ล้ำนบำท

5.2 จัดกิจกรรมพบปะและเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าผลไม้จากประเทศเมียนมาร์

ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน ได้แก่ จังหวัดเกำะสอง มะริด และทวำย กับผู้ประกอบกำรค้ำผักและผลไม้
ตลำดศรีเมือง จังหวัดรำชบุรแี ละผูป้ ระกอบกำรค้ำจังหวัดระนอง เมือ่ วันที่ 6 ก.ค. 58 ณ ตลำดศรีเมือง อ.เมือง
จ.รำชบุรี โดยมีผู้ประกอบกำรค้ำและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสิ้น 50 รำย

5.3 จัดมหกรรมการค้าชายแดนนครพนมและงานเทศกาลผลไม้ไทย ระหว่ำงวันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 58

ณ บริเวณเขตพัฒนำเศรษฐกิจนครพนม สะพำนมิตรภำพ 3 (นครพนม - ค�ำม่วน) อ.เมือง จ.นครพนม
โดยน�ำสินค้ำเกษตรจำกสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรค้ำ และศูนย์ส่งเสริมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
เกษตรชุมชน (Farm Outlet) ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป มำจ�ำหน่ำย โดยมีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย
ประมำณ 4.38 ล้ำนบำท

5.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ โดยร่วมกับจังหวัดจัดงำน “มหกรรมบริโภคผลไม้จังหวัด
กำญจนบุรี” ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 58

5.5 จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิต ณ สหกรณ์เขำสมิง จ.ตรำด เพื่อกระจำยผลผลิตไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต
โดยมีปริมำณกำรกระจำยรวมทั้งสิ้น 470,394 กก. (เงำะ 270,905 กก. มังคุด 123,706 กก. และลองกอง
75,783 กก.) คิดเป็นมูลค่ำ 1.91 ล้ำนบำท

5.6 เชื่อมโยงการจำาหน่ายผลผลิตลองกองจากจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี มำจ�ำหน่ำย

ในงำน “ย่ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์และสินค้ำ GI” ระหว่ำงวันที่ 11 - 27 ก.ย. 58 ณ บริเวณข้ำงท�ำเนียบรัฐบำล
ปริมำณ 4 ตัน มูลค่ำ 120,000 บำท
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6. มะนาว
เชื่ อ มโยงกำรจ� ำ หน่ ำ ยโดยให้ ส หกรณ์ ผู ้ ป ลู ก มะนำวบ้ ำ นแพ้ ว และ
ด�ำเนินสะดวก จ�ำกัด น�ำมะนำวผลจำกสวนจ�ำนวน 13,000 ผล และผลิตภัณฑ์
จำกมะนำว (มะนำวแช่แข็ง น�้ำมะนำวพร้อมดื่ม) มำจ�ำหน่ำยให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง ณ บริเวณหน้ำกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 ในรำคำต�่ำกว่ำ
ท้องตลำดทัว่ ไป ร้อยละ 30 หรือรำคำผลละ 1.50 บำท โดยมีมลู ค่ำกำรจ�ำหน่ำย
ทั้งสิ้น 57,750 บำท และผู้บริโภคได้ซื้อมะนำวในรำคำถูกลง คิดเป็นมูลค่ำ
19,500 บำท

7. กระเทียม
ด�ำเนินโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่
ปีกำรผลิต 2557/58 ซึ่งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำช่วยเหลือด้ำนรำคำและ
ตลำดสินค้ำเกษตรได้อนุมัติเงินจ่ำยขำดวงเงิน 3.2552 ล้ำนบำท จำกโครงกำร
ช่วยเหลือสินค้ำเกษตรที่มีปัญหำเร่งด่วน โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมกู้เงิน
จำก ธ.ก.ส. เพื่อน�ำมำเป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ำยในครัวเรือน โดยไม่ต้องเร่งขำย
ผลผลิต จ�ำนวน 4,516 รำย รำยละไม่เกิน 70,000 บำท โดยกำรชดเชยดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลำชดเชย 4 เดือน (มี.ค. - มิ.ย. 58)
เพือ่ ชะลอกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตในช่วงกระจุกตัว และเป็นกำรเพิม่ โอกำสในกำรจ�ำหน่ำย
เป็นกระเทียมแห้งที่จะได้รับผลตอบแทนจำกกำรจ�ำหน่ำยดีกว่ำให้แก่เกษตรกร

8. ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยคณะกรรมกำรนโยบำยอำหำรได้กำ� หนดมำตรกำรน�ำเข้ำกำกถัว่ เหลืองได้ไม่จำ� กัดปริมำณ
และช่วงเวลำน�ำเข้ำ ดังนี้
• กำรน�ำเข้ำภำยใต้ WTO ภำษีในโควตำร้อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้น�ำเข้ำรับซื้อกำกถั่วเหลืองจำกเมล็ด
ในประเทศ ในรำคำไม่ต�่ำกว่ำ กก.ละ 13.18 บำท ส่วนกำรน�ำเข้ำนอกโควตำต้องเสียภำษีร้อยละ 119
• กำรน�ำเข้ำภำยใต้ AFTA ภำษีร้อยละ 0
• กำรน�ำเข้ำภำยใต้ FTA กรณี ไทย - ออสเตรเลีย ไทย - นิวซีแลนด์ และไทย - ญี่ปุ่น ภำษีร้อยละ 0
• กำรน�ำเข้ำภำยใต้ควำมตกลงอำเซียน – เกำหลี ภำษีร้อยละ 0 ปริมำณ 10,922 ตัน
• กำรน�ำเข้ำทั่วไป ภำษีร้อยละ 6 และค่ำธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บำท
ทัง้ นีใ้ นปี 2558 ภำคอุตสำหกรรมมีวตั ถุดบิ (เมล็ดถัว่ เหลือง และกำกถัว่ เหลือง) เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ โดยมีปริมำณ
กำกถั่วเหลืองรวมทั้งสิ้น 883,727 ตัน (แยกเป็นกำกถั่วเหลืองจำกเมล็ดในประเทศ จ�ำนวน 20,111 ตัน และกำกถั่วเหลือง
จำกเมล็ดน�ำเข้ำ จ�ำนวน 863,616 ตัน) และมีกำรน�ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองโดยกลุ่มโรงงำนสกัดฯ รวมจ�ำนวน 1,443,811 ตัน
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การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
1. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
เพือ่ ให้เกษตรกรมีกำรพัฒนำคุณภำพ รูปแบบ กำรบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ และมีรำยได้เพิม่ ขึน้ จำกกำรจ�ำหน่ำย
ผลผลิต ดังนี้

1.1 จัดจ้างทีป่ รึกษาดำาเนินการพัฒนาศูนย์จาำ หน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเดิม ให้เป็น “ศูนย์ตน้ แบบ”
จ�ำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ (1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปปลำ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (2) ร้ำนค้ำ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนแหลมเสด็จ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี (3) จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี
1.2 จัดตั้งศูนย์จำาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่ จ�ำนวน 5 แห่ง ดังนี้ (1) ศูนย์วิสำหกิจชุมชนกำยู
ต.หงำว อ.เมือง จ.ระนอง (2) ตลำดต้ำน�้ำโบรำณบ้ำนต้นตำล อ.เสำไห้ จ.สระบุรี (3) ศูนย์คอมเพล็กซ์พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (4) ร้ำนแม่เอย อ.นครไชยศรี จ. นครปฐม (5) ร้ำน Q-Shop อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์
และพัฒนำเพิ่มศักยภำพศูนย์ Farm Outlet เดิม จ�ำนวน 19 แห่ง ปัจจุบันมีศูนย์ Farm Outlet รวมทั้งสิ้น
24 แห่ง ในพื้นที่ 18 จังหวัด

1.3 ส่งเสริม/เชื่อมโยงการจำาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
(1) เชื่อมโยงการจ�าหน่ายสินค้าของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) โดยออกร้ำน
จ�ำหน่ำยสินค้ำจำกศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน ได้แก่ ข้ำวหอมกำญจน์ ข้ำวหอมนิล วุ้นเส้น ผลไม้
ตำมฤดูกำล ผักปลอดสำรพิษและผลไม้แปรรูปต่ำงๆ ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร และกำญจนบุรี รวมจ�ำนวน
9 ครั้ง โดยมีมูลค่ำจ�ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 2,485,980 บำท
(2) จัดกิจกรรมเทศกาลชิมข้าวหอมกาญจน์ของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
ณ บริเวณหน้ำห้ำงท็อปส์ เซ็นทรัลพลำซ่ำ ศำลำยำ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 57 เพื่อประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ข้ำวสำรบรรจุถุง (ข้ำวหอมกำญจน์) ภำยใต้สัญลักษณ์ตรำ Farm Outlet
(3) ประสานสหกรณ์เกษตร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในการรับจัดกระเช้าของขวัญปใหม่จากผลิตภัณฑ์
Farm Outlet ส่งจ�ำหน่ำยในช่วงเทศกำลปีใหม่ระหว่ำงวันที่ 15 - 31 ธ.ค. 57 โดยมีมูลค่ำจ�ำหน่ำย
รวมทั้งสิ้น 1,367,300 บำท
(4) เชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
และสินค้ำอุปโภคบริโภคที่ส�ำคัญ มำจ�ำหน่ำยในงำน “ของขวัญลดค่ำครองชีพต้อนรับเทศกำลปีใหม่ 58”
ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 57 ณ ลำนเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพำณิชย์ มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บำท
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(5) เชื่อมโยงสินค้าของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ ดังนี้
1) งำน The 10 China Northeast Asia Expo ณ นครฉำงชุน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำง
วันที่ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 58 มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 710,000 บำท
2) งำน China ASEAN Expo ณ เมืองหนำนหนิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 18 - 21 ก.ย. 58
มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 1,071,000 บำท
(6) จัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงสีกับเกษตรกรชาวนาอ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ในกำรรับซื้อข้ำวเปลือกหอมจังหวัด ในรำคำตันละ 13,000 บำท ณ ควำมชื้น 15 % โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วม
จ�ำนวน 900 รำย ซึ่งโรงสีจะน�ำไปสีแปรสภำพเป็นข้ำวสำรบรรจุถุง เพื่อจ�ำหน่ำยให้ประชำชนในรำคำถูก
ภำยใต้ชื่อ “ข้ำวหอมกำญจน์” สัญลักษณ์ Farm Outlet ภำยใต้กำรส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยใน ส่งผลให้
เกษตรกรชำวนำสำมำรถยกระดับรำยได้และมีกำรพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้ได้คุณภำพมำกขึ้น
(7) จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมกาญจน์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวหอมกำญจน์ท�ำกำรปลูกถั่วเขียว
ทดแทนกำรปลูกข้ำวนำปรัง และจัดท�ำบันทึกควำมตกลง (MOU) กับโรงงำนวุ้นเส้นท่ำเรือ ในกำรรับซื้อ
ถั่วเขียวที่ได้จำกกำรเพำะปลูกของเกษตรกรในรำคำไม่ต�่ำกว่ำกิโลกรัมละ 20 บำท เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 57
ณ โรงแรมผึ้งหวำนรีสอร์ท จ.กำญจนบุรี โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมกำรอบรม จ�ำนวน 350 คน
(8) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
ต้ น แบบ” เพื่ อ ให้ ค วำมรู ้ ค� ำ ปรึ ก ษำแนะน� ำ ในด้ ำ นกำรวำงแผนและวำงระบบบริ ห ำรจั ด กำรศู น ย์ ฯ
จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 - 11 มี.ค. 58 ที่จังหวัดจันทบุรี และวันที่ 14 - 15 มี.ค. 58 ที่จังหวัดนครสวรรค์

2. จัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2557/58 และจัดประกวดข้าวตรา
คุณภาพดีเด่น ประจำาปี 2558
เพือ่ ให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบกำรข้ำวถุงมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้มคี ณ
ุ ภำพดี ตรงควำมต้องกำรของตลำดและ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั สินค้ำข้ำว โดยมีกำรมอบรำงวัลให้กบั ผูช้ นะกำรประกวดข้ำวหอมมะลิจำ� นวน 21 รำย (เกษตรกร 18 รำย
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์กำรเกษตร จ�ำนวน 3 รำย) และผู้ประกอบกำรข้ำวถุง จ�ำนวน 6 รำย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58
ที่กระทรวงพำณิชย์

3. ดำาเนินการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว
โดยจัดจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำเพื่อให้ค�ำปรึกษำในกำรวำงระบบ GMP/HACCP แก่ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวที่สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกจ�ำนวน 47 รำย โดยได้มีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบกำรดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 ณ โรงแรมไมด้ำ จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจําปงบประมาณ 2558
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 37

4. พัฒนาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง
โดยสุ่มเก็บตัวอย่ำงข้ำวสำรหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมำยรับรองที่จ�ำหน่ำยในท้องตลำด เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
รักษำคุณภำพและมำตรฐำน และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ควำมเป็นธรรมในกำรซือ้ สินค้ำได้คณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนทีก่ ำ� หนดไว้
ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้รูปพนมมือของกรมกำรค้ำภำยใน จ�ำนวน 109 รำย 174 เครื่องหมำยกำรค้ำ

5. จัดอบรมด้านตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ
โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรตรวจสอบคุณภำพข้ำวทำงวิชำกำรให้แก่
เจ้ำหน้ำที่และผู้ประกอบกำร เพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ
คุณภำพข้ำวได้ด้วยตนเอง รวม 5 รุ่น โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมและได้รับ
ประกำศนียบัตร รวม 100 รำย

6. จัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว
เพื่อยกระดับและพัฒนำผู้ประกอบกำรโรงสีให้มีระบบมำตรฐำน พัฒนำศักยภำพระบบกำรผลิตข้ำวของประเทศ และ
เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเมือ่ เปิด AEC โดยน�ำร่องด�ำเนินกำรส�ำหรับโรงสีขนำดใหญ่ (โรงสีเอกชน) ซึง่ มีกำ� ลังกำรผลิตเกิน
300 ตันต่อวัน และโรงสีของกลุม่ เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรซึง่ มีกำ� ลังกำรผลิตตัง้ แต่ 40 ตันต่อวันขึน้ ไป โดยมีโรงสีสมัคร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน 58 รำย (โรงสีของผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวทั่วไป 55 รำย และโรงสีของกลุ่มเกษตรกรหรือสถำบัน
เกษตรกร 3 รำย)

7. จัดงาน “เทศกาลข้าวถุงร่วมใจคืนสุขทั่วไทย”
โดยร่วมกับบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และผู้ประกอบกำรข้ำวถุงชั้นน�ำ เพื่อน�ำข้ำวสำรคุณภำพ
มำจ�ำหน่ำยแก่ผู้บริโภคในรำคำประหยัด รวมทั้งได้น�ำข้ำวสำรหอมมะลิ ภำยใต้สัญลักษณ์ Farm Outlet มำวำงจ�ำหน่ำย
ระหว่ำงวันที่ 25 ก.พ. - 25 มี.ค. 58 ที่บิ๊กซี เอ็กตร้ำ สำขำแจ้งวัฒนะ

การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
1. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
เพื่อให้เป็นตลำดกลำงที่ได้มำตรฐำน เป็นแหล่งซื้อขำยและกระจำยสินค้ำที่มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม รวมทั้งเพิ่ม
ทำงเลือกและโอกำสในกำรขำยผลผลิตให้กับเกษตรกร ปัจจุบันมีตลำดกลำงในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยใน ทั้งสิ้น
82 แห่ง (ตลำดกลำงข้ำวและพืชไร่ 62 แห่ง ตลำดกลำงผักและผลไม้ 15 แห่ง ตลำดกลำงสัตว์น�้ำ 4 แห่ง และตลำดกลำง
ปลำสวยงำม 1 แห่ง) โดยมีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
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1.1 ผลักดันและเชือ่ มโยงการซือ้ ขายในตลาดกลางประมูลข้าวสาร โดยจัดตัง้ ตลาดกลางประมูลข้าวสาร
แห่งที่ 2 ทีต่ ลาดกลางข้าวและพืชไร่จงั หวัดสุพรรณบุรี (ท่าข้าวเขาใหญ่) และจัดกิจกรรมประมูลซือ้ ขายข้าวสาร
ที่ ต ลาดกลางข้ า วและพื ช ไร่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ (ท่ า ข้ า วก� ำ นั น ทรง) และตลาดกลางข้ า วและพื ช ไร่
จังหวัดสุพรรณบุรี (ท่าข้าวเขาใหญ่) เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบการค้าข้าวสารอย่างเสรีและ
เป็นธรรม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ปริมาณ 8,700 ตัน มูลค่า 105.76 ล้านบาท

1.2 จัดงาน “ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูต้ ลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลีย้ งในความส่งเสริม
ของกรมการค้าภายใน” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ก.ย. 58 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง
จังหวัดราชบุรี รวมทั้งได้มีพิธีมอบหนังสือรับรองตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงในความส่งเสริม
กรมการค้าภายใน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม

1.3 ส่งเสริมการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง
(1) ผลักดันให้มีการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยเชื่อมโยงให้เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการได้มกี ารท�ำสัญญาข้อตกลงซือ้ ขายสินค้าเกษตร จ�ำนวน 16 สินค้า ได้แก่ 1) ส้มเขียวหวาน (พันธุส์ ที อง)
2) ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3) ผักปลอดสารพิษ 4) ละมุด 5) หน่อไม้ฝรั่ง 6) มะม่วงน�้ำดอกไม้ 7) ข้าวเปลือก
หอมปทุมธานี 8) เงาะ 9) มังคุด 10) ล�ำไย 11) ทุเรียน 12) ลองกอง 13) สละ 14) สมุนไพร (17 ชนิด)
15) ข้าวโพดฝักหวานสด 16) กระเทียม รวม 64 สัญญา ปริมาณ 29,023.62 ตัน มูลค่ารวม 852.985 ล้านบาท
(2) จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการซื้อขายสินค้าเกษตร
ผ่านตลาดข้อตกลง ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 4 ครั้ง ที่จังหวัดสระแก้ว มหาสารคาม ล�ำพูน และเชียงใหม่ รวม 313 คน
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้เป็นแหล่งรองรับผลผลิต
จากเกษตรกร และเป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคทีส่ ร้างความมัน่ ใจให้ผบู้ ริโภค และหันมาใช้ตลาดสด
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจ�ำหน่ายสินค้า จ�ำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม และเครื่องชั่ง
มีความเที่ยงตรง ปัจจุบันมีตลาดสดในความส่งเสริม จ�ำนวน 296 แห่ง
1.5 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย (1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการใช้ระบบฐานข้อมูลระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 57
และวันที่ 15 ม.ค. 58 มีผู้เข้าอบรมรวม 121 คน (2) ให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการเข้าใช้
ประโยชน์ตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเสนอซื้อและขายสินค้าเกษตร ผ่านทางระบบฐานข้อมูล
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด ของกรมการค้าภายใน (http://mwsc.dit.go.th) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และล�ำพูน

1.6 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 และวันที่ 16 ธ.ค. 57 ให้แก่ผู้คา 
้ เกษตรกรเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 231 คน

1.7 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตรในยุค AEC
เรื่อง “การผลิตพืช ในระบบ GAP เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ให้แก่ผนู้ ำ� กลุม่ เกษตรกร สมาชิกเครือข่ายกลุม่ เกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 3 ครัง้ เมือ่ วันที่ 20 ม.ค. 58 วันที่ 21 เม.ย. 58 และวันที่ 22 เม.ย.  58
ณ จังหวัดราชบุรี ล�ำพูน และเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 274 คน
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การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
1. เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น
เพื่อสนับสนุนให้กิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นมีมำตรฐำนในกำรจัดเก็บสินค้ำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใจให้แก่
ผู้ใช้บริกำร โดยด�ำเนินกำรดังนี้
1.1 พัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐาน โดยจัดจ้ำงที่ปรึกษำด�ำเนิน
โครงกำรพัฒนำผูป้ ระกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นให้มมี ำตรฐำนระดับประเทศและเป็นสำกล ดังนี้
(1) จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล
และห้องเย็น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำฯ จ�ำนวน 135 คน
(2) รับสมัครผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 36 รำย โดยมี
ผู้ประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 35 รำย (คลังสินค้ำ 18 รำย ไซโล 1 รำย และห้องเย็น 16 รำย)
(3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และด�ำเนินกำรตรวจติดตำม แนะน�ำกำรปฏิบัติงำนจริง
ณ สถำนประกอบกำรของผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และด�ำเนินกำร
ตรวจประเมิน (Audit) เพือ่ รับรองมำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นให้แก่ผปู้ ระกอบกำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรฯ
โดยได้ ม อบหนั ง สื อ รั บ รองให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบกิ จ กำรคลั ง สิ น ค้ ำ ไซโล และห้ อ งเย็ น ที่ ผ ่ ำ นกำรประเมิ น
กำรรับรองมำตรฐำนฯ จ�ำนวน 35 รำย เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 58 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
1.2. จัดอบรมเรื่อง “การมาตรฐานกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน” เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 58 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 120 รำย

2. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ ให้กับกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานและให้คาำ แนะนำาในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรฐาน
ด้ า นการรั บ ฝากเก็ บ สิ น ค้ า รวมทั้งเสริมสร้ำ งควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและแนวทำง
ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบกิ จ กำรคลั ง สิ น ค้ ำ ไซโล และห้ อ งเย็ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อ่ ำ งทอง
พระนครศรีอยุธยำ พิษณุโลก พะเยำ เชียงใหม่ สระบุรี นครรำชสีมำ ขอนแก่น และอุดรธำนี รวม 26 รำย
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2.2 จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า เพื่อความสามารถ
ในการแข่งขัน AEC ให้แก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  ไซโลและห้องเย็น รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมทีเคพาเลช จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 100 คน
2.3 พั ฒ นาข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้ มี ร ะบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บระบบตลาดและกลไก
ในระบบตลาดที่ ค รอบคลุ ม และทั น สมั ย ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นภาพรวม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th

3. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตคิ ลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เมือ่ วันที่ 28 พ.ค. 58
และได้นำ� พระราชบัญญัตฯิ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 27 ส.ค. 58 โดยจะมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นก�ำหนด 120 วัน
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจากนุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป) และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ คลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็นพ.ศ. ....รวมทั้งสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
ให้กับธุรกิจคลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็น มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นพ.ศ. ....” เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 58 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมี
ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ จ�ำนวน 250 ราย

การดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า
กรมการค้าภายใน ได้ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการก�ำกับดูแลความเป็นธรรมด้านราคาให้กับทุกฝ่าย โดยดูแล
ราคาสินค้าในแต่ละช่วงการค้าตั้งแต่ราคาต้นทาง (ราคา  ณ โรงงาน) ราคากลางทาง (ราคาขายส่ง)และราคาปลายทาง
(ราคาจ�ำหน่ายปลีก) ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม ไม่มกี ารฉวยโอกาสขึน้ ราคา ปริมาณมีเพียงพอ
ไม่ขาดแคลน และมีน�้ำหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง โดยด�ำเนินการ ดังนี้

1. ก�ำหนดสินค้าและบริการควบคุม
จ�ำนวน 41 รายการ (สินค้า  38 รายการ บริการ 3 รายการ) และสินค้าและบริการที่ติดตามดูแล 225 รายการ
(สินค้า  205 รายการ บริการ 20 รายการ) โดยมีการติดตามตรวจสอบราคาและสถานการณ์ของสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

2. ดูแลราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
2.1 ดูแลราคาต้นทาง (ราคา ณ โรงงาน) ให้สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม โดยแบ่งการก�ำกับดูแล

สินค้าเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ สินค้าทีต่ อ้ งใช้วตั ถุดบิ น�ำเข้า (2) กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก (3) กลุ่มสินค้าที่
ใช้วตั ถุดบิ ทัง้ ในประเทศและน�ำเข้า (4) กลุม่ อาหารสด ซึง่ หากจ�ำเป็นต้องปรับราคา จะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นจริง

2.2 ดูแลราคากลางทาง (ราคาขายส่ง) โดยดูแลราคาจ�ำหน่ายส่งให้มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ

ราคาต้นทาง (ณ โรงงาน) เพื่อมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านราคาจ�ำหน่ายและปริมาณ

รายงานประจําปงบประมาณ 2558
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 41

2.3 ดูแลราคาปลายทาง (ราคาจำาหน่ายปลีก) โดยตรวจสอบติดตำมรำคำจ�ำหน่ำยปลีกให้สอดคล้องกับ

ต้นทุนกำรผลิตและก�ำหนดระดับควำมส�ำคัญของสินค้ำและบริกำรที่ต้องติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดเป็นประจ�ำทุกเดือน
จ�ำนวน 225 รำยกำร (สินค้ำ 205 รำยกำร บริกำร 20 รำยกำร) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
• Sensitive List (SL) : สินค้ำที่มีควำมอ่อนไหวพิเศษ ติดตำมรำคำและภำวะเป็นประจ�ำทุกวัน
• Priority Watch List (PWL) : สินค้ำทีต่ ดิ ตำมภำวะและสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ เป็นพิเศษ สัปดำห์ละ 2 ครัง้
• Watch List (WL) : สินค้ำที่ติดตำม ภำวะและสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเป็นประจ�ำทุกปักษ์

3. กำาหนดมาตรการในการดูแลราคา
โดยออกประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ได้แก่

3.1 กำาหนดมาตรการในการกำากับดูแลราคาสำาหรับสินค้าและบริการควบคุม เช่น กำรก�ำหนด

รำคำจ�ำหน่ำยสูงสุด กำรปรับรำคำสูงขึ้นต้องได้รับอนุญำต กำรให้แจ้งปริมำณ สถำนที่เก็บ ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย กำรห้ำมมิให้มี
กำรกักตุน ปฏิเสธกำรจ�ำหน่ำยและประวิงกำรจ�ำหน่ำย เป็นต้น

3.2 กำาหนดรายการสินค้าและบริการที่ต้องปดป้ายแสดงราคาจำาหน่ายปลีก จ�ำนวน

285 รำยกำร (สินค้ำ 237 รำยกำร และบริกำร 48 รำยกำร) และการปดป้ายแสดงราคารับซือ้ สินค้าเกษตร จ�ำนวน 30 รำยกำร

3.3 กำากับดูแลให้สนิ ค้าปรับลดราคาจำาหน่าย ตำมต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนค่ำขนส่งจำกน�ำ้ มันดีเซลลดลง

เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและประชำชนผู้บริโภค จ�ำนวน 8 รำยกำร ดังนี้ (1) น�้ามันหล่อลื่น ลดลงร้อยละ 2 - 5
(2) เม็ดพลาสติก ลดลงร้อยละ 3.85 - 7.70 (3) ปูนซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2 - 4 (4) กระเบื้องมุงหลังคา ลดลงร้อยละ 5 - 7
(5) เหล็กเส้น เหล็กแผ่นเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ลดลงตันละ 1,000 - 2,000 บำท หรือร้อยละ 5 - 10 (6) ปุยเคมี ลดลง
กระสอบละ (50 กก.) 10 - 30 บำท (7) ถุงพลาสติก ลดลงร้อยละ 4.25 - 14.89 (8) กาซหุงต้มบรรจุถังขนาด 15 กก.
ได้ประกำศรำคำจ�ำหน่ำยปลีกแนะน�ำในเขตจังหวัดกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร โดยลดรำคำ
จ�ำหน่ำยเดิมไม่เกินถังละ 395 บำท ลดลงถังละ 25 บำท เหลือถังละ 370 บำท (รำคำดังกล่ำวรวมค่ำบริกำรขนส่งถึงสถำนที่
ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทำงรัศมีไม่เกิน 5 กม. แต่ไม่รวมค่ำบริกำรขนส่งขึ้นบนอำคำรสูง)
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ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยำยน 2558 รำคำน�้ำมันดีเซลมีกำรปรับลดลงอีก ได้มีกำรประชุมหำรือกับสมำคมผู้ผลิตและ
ผู้จ�ำหน่ำย รวมทั้งห้ำงค้ำปลีกค้ำส่ง ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนสะดวกซื้อ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58 โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ผลิต
ผูจ้ ำ� หน่ำย และห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งลดรำคำจ�ำน่ำยสินค้ำลง และให้หำ้ งค้ำปลีกค้ำส่งพิจำรณำปรับลดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ย
ที่เรียกเก็บจำกผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ำย เพื่อให้รำคำสินค้ำลดลงได้มำกขึ้น ซึ่งต่อมำได้มีกำรปรับลดราคาจ�าหน่ายสินค้าลง
ให้สอดคล้องกับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลง จ�านวน 21 สินค้า รวม 274 รายการ โดยปรับลดราคาจ�าหน่ายลง
ร้อยละ 2.08 - 39.00

3.4 ตรึงราคาจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยขอควำมร่วมมือผูผ้ ลิตสินค้ำในกลุม่ ต่ำงๆ ขยำยระยะเวลำ

ในกำรตรึงรำคำหรือชะลอกำรปรับรำคำจ�ำหน่ำยจนถึงเดือน พ.ย. 58

3.5 ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ปรับลดราคาจำาหน่ายอาหารปรุงสำาเร็จ

โดยจัดโซนจ�ำหน่ำยอำหำรปรุงส�ำเร็จ 10 เมนูหลัก อำทิ ข้ำวไข่เจียวธรรมดำ ข้ำวรำดแกง ข้ำวผัด กวยเตี๋ยวรำดหน้ำ เป็นต้น
ในรำคำจำน/ชำมละ 30 - 40 บำท เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับประชำชนจนถึงเดือน พ.ย. 58

3.6 ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยจัดสำยตรวจออกตรวจสอบผูป้ ระกอบกำร

จ� ำ หน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรกั ก ตุ น และกำรฉวยโอกำสขึ้ น รำคำโดยไม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง ตรวจสอบ
ตำมค� ำ ร้ อ งเรี ย นของประชำชนผ่ ำ นสำยด่ ว น 1569 ของกรมกำรค้ ำ ภำยใน ด� ำ เนิ น กำรทั้ ง ในส่ ว นกลำงและ
ส่วนภูมิภำค โดยตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 335,975 รำย พบผิด 274 รำย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,700 บำท

3.7 ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยตรวจสอบ

เครื่องชั่งตวงวัดให้มีควำมเที่ยงตรง ถูกต้อง มำตรวัดน�้ำมันเชื้อเพลิง กำชแอลพีจี และกำซเอ็นจีวี กำรบรรจุกำชให้มี
น�้ ำ หนั กครบถ้ วน และสินค้ำหีบ ห่อให้ถูก ต้องได้มำตรฐำน รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในกำรซื้อขำยผลผลิ ต
ทำงกำรเกษตรเพื่อป้องกันกำรกดรำคำรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร โดยตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4,378,379 เครื่อง/หีบห่อ
(ตรวจสอบให้ค�ำรับรอง 3,590,787 เครื่อง ตรวจสอบขณะใช้งำน 458,054 เครื่อง และตรวจสอบสินค้ำหีบห่อ
329,538 หีบห่อ) พบผิดจ�ำนวน 20,325เครื่อง/หีบห่อ (เครื่องชั่งตวงวัด 12,934 เครื่อง สินค้ำหีบห่อ 7,391 หีบห่อ)
ด�ำเนินกำรยึดผูกบัตรห้ำมใช้ และอำยัด

รายงานประจําปงบประมาณ 2558
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 43

3.8 จั ด อบรมสั ม มนาเรื่ อ งการสร้ า งมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
“สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน” เพือ่ สร้ำงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจ

ในวิธีกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรให้บริกำรที่ดีให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนรับเรื่องร้องเรียนของกรมกำรค้ำภำยใน
จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 - 14 ธ.ค. 57 และวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 57 ที่จังหวัดสระบุรีและเพชรบุรี

3.9 สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรสอดส่องดูแลพฤติกรรมทำงกำรค้ำ

ที่ไม่เป็นธรรม ดังนี้
(1) จัดตัง้ สมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟา 1569” เพือ่ เป็นเครือข่ำยภำคประชำชนทีม่ สี ว่ นร่วมในกำรสอดส่องดูแล
พฤติกรรมทำงกำรค้ำทีไ่ ม่เป็นธรรม สะท้อนปัญหำ ให้ขอ้ คิดเห็นรวมทัง้ เป็นกระบอกเสียงในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำร
ให้กรมกำรค้ำภำยใน ปัจจุบันมีสมำชิกเครือข่ำยทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,080 คน (สมำชิกประเภทประจ�ำ 484 คน
และสมำชิกประเภทอำสำสมัคร 4,596 คน) โดยได้จัดสัมมนำเครือข่ำย “อำสำธงฟ้ำ 1569”เพื่อให้สมำชิกเครือข่ำย
มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจและแนวทำงในกำรเข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลรำคำและเฝ้ำระวังพฤติกรรมทำงกำรค้ำทีไ่ ม่เป็นธรรม
จ�ำนวน 5 ครั้ง ที่จังหวัดอุดรธำนี พิษณุโลก กระบี่ ระยอง และกรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำรวมทั้งสิ้น 740 คน

(2) จัดตั้งเครือข่ายนักศึกษาอาสาออนไลน์ เพื่อเป็นแนวร่วมในกำรติดตำมสอดส่องดูแลรำคำสินค้ำและบริกำร
แจ้งผ่ำน Application Line โดยจัดอบรมเครือข่ำยนักศึกษำอำสำออนไลน์ รวม 12 ครั้ง มีนักศึกษำที่เป็นเครือข่ำย
เข้ำร่วมทั้งสิ้น 3,775 คน จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 2,600 คน (13 สถำบันทั่วประเทศ) และมีนักศึกษำที่มีผลงำน
ดีเด่นได้รับรำงวัล จ�ำนวน 9 คน

3.10 เสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนามาตรฐานทางการค้า โดยดูแลให้ประชำชนผูบ้ ริโภค มีชอ่ งทำง

เลือกซื้อสินค้ำและบริกำรที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรค้ำเข้ำร่วมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีกำรประกอบกำรที่ดี
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
(1) โครงการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้ำงจริยธรรมและกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของผู้ประกอบกำร
และเพื่อจัดระเบียบกำรประกันคุณภำพสินค้ำและบริกำรให้มีมำตรฐำนเดียวกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ ยำงรถยนต์
เครื่องซักผ้ำ ตู้เย็น ห้ำงสรรพสินค้ำ รวมทั้งประกันรับคืนสินค้ำ กำรเปลี่ยนสินค้ำให้ใหม่ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 52 รำย
(2)โครงการร้ า นค้ า ก า ซหุ ง ต้ ม ชั้ น ดี เพื่ อ พั ฒ นำยกระดั บ ร้ ำ นค้ ำ ก ำ ซหุ ง ต้ ม ให้ มี ม ำตรฐำนและบริ ก ำรที่ ดี
มีกำรจ�ำหน่ำยกำซหุงต้ม ในรำคำที่เป็นธรรม ปริมำณครบถ้วน ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย และมีกำรปิดป้ำยรำคำ
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภคในกำรซื้อกำซจำกร้ำนที่มีตรำสัญลักษณ์รับรองจำกกรมกำรค้ำภำยในว่ำเป็น
“ร้ำนค้ำกำซหุงต้มชั้นดี” มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 200 ร้ำน
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(3) โครงการสถานี บ ริ ก ารน�้ า มั น เต็ ม ลิ ต ร เพื่ อ สร้ ำ งควำมมั่ น ใจให้ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ใช้ บ ริ ก ำรซื้ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
จำกสถำนีบริกำรน�้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรว่ำได้รับปริมำณน�้ำมันเชื้อเพลิงครบเต็มจ�ำนวนลิตรที่ซื้อ มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 1,622 รำย

3.11 ส่งเสริมการมีมาตรฐานทางการค้าด้านสินค้าหีบห่อ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรควบคุมสินค้ำ

ที่บรรจุในหีบห่อ และรักษำระดับควำมเชื่อมั่นระหว่ำงกำรค้ำขำยสินค้ำที่บรรจุในหีบห่อภำยในประเทศและอำเซียน
รวมทัง้ เสริมสร้ำงควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำหีบห่อให้แก่บคุ ลำกรด้ำนสินค้ำหีบห่อทัง้ ในประเทศและอำเซียน
ดังนี้
(1) จัดอบรม/สัมมนาเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในระบบการรับรองปริมาณสุทธิสนิ ค้าหีบห่อให้แก่ผปู้ ระกอบกำร
ด้ำนสินค้ำหีบห่อและเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจประเมินระบบกำรรับรองปริมำณโรงบรรจุสินค้ำหีบห่อ รวม 20 ครั้ง
มีผู้เข้ำอบรมรวมทั้งสิ้น 1,000 คน
(2) ศึ ก ษำระบบกำรบรรจุ สิ น ค้ ำ หี บ ห่ อ ของผู ้ ป ระกอบกำร ในประเทศและระบบกำรรั บ รองสิ น ค้ ำ หี บ ห่ อ
ของประเทศออสเตรเลีย
(3) จัดท�ำระบบมำตรฐำน ISO Guide 65 หน่วยรับรองระบบกำรบรรจุสินค้ำหีบห่อ และได้ขยำยหน่วยตรวจรับรอง
ปริมำณกำรบรรจุสินค้ำหีบห่อไปสู่ส่วนภูมิภำค
(4) ด�ำเนินกำรขอกำรรับรองเป็นหน่วยตรวจรับรองปริมำณกำรบรรจุสินค้ำหีบห่อกับส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (สมอ.) และได้กำรรับรองเป็นหน่วยตรวจรับรองปริมำณสินค้ำหีบห่อที่มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

การบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

กรมกำรค้ำภำยในด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรลดภำระค่ำครองชีพ และเพิ่มทำงเลือกในกำรซื้อสินค้ำ
ที่มีคุณภำพดี ในรำคำยุติธรรม ต�่ำกว่ำท้องตลำดทั่วไป เพิ่มช่องทำงกำรระบำยสินค้ำให้กับผู้ประกอบกำร และเกษตรกร
มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตและรำยได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นกำรกระตุ้นกำรบริโภค และให้สินค้ำมีกำรหมุนเวียน
เกิดกำรผลิต กำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น โดยด�ำเนินกำร ดังนี้

1. จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด
จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำอุปโภคที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพของประชำชน ในรำคำถูกกว่ำท้องตลำดทั่วไป
ร้อยละ 20 - 40 ตำมแหล่งชุมชนต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ�านวน 1,969 ครั้ง มียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น
1,813.15 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจ�านวน 7,390,101 คน คิดเป็นมูลค่า 776.95 ล้านบาท

รายงานประจําปงบประมาณ 2558
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 45

2. จัดงานตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด
จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 58 ที่เขตบำงกะปิ ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 6 - 8 ก.พ. 58
ที่เขตบำงแค ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 ก.พ. 58 ที่เขตดินแดง มีมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 9,633,112 บำท สำมำรถ
ลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน 19,325 คน คิดเป็นมูลค่ำ 4,141,333 บำท

3. จัดรถ “ธงฟ้าสู่ชุมชน” (Mobile Unit)
เพื่อจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพให้แก่ประชำชนในรำคำต�่ำกว่ำท้องตลำดเช่น ข้ำวสำร น�้ำมัน
พืช น�้ำตำลทรำย ไข่ไก่ ยำสระผม สบู่ ยำสีฟัน บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เป็นต้น ตำมแหล่งชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหำนครและ
พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชำติ ดังนี้
3.1 จัดรถ “ธงฟ้าสู่ชุมชน” จ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพในแหล่งชุมชนทุกเขต
ในกรุงเทพมหำนครในรำคำต�่ำกว่ำท้องตลำด ร้อยละ 20 - 40 จ�ำนวน 100 คัน วันละ 50 จุด (จุดละ 2 คัน)
รวม 750 จุด ด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 6 มี.ค. 58 มียอดจ�าหน่ายรวม 93.25 ล้านบาท สามารถ
ลดค่าครองชีพประชาชนได้ 34.25 ล้านบาท
3.2 จัดรถ “ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัด” เพื่อช่วยเหลือประชำชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จำกภัยแล้งในพื้นที่เป้ำหมำย 19 จังหวัด โดยจ�ำหน่ำยสินค้ำที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพในรำคำต�่ำกว่ำ
ตลำดร้อยละ 30 - 50 ด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ก.ค. 58 รวมทั้งสิ้น 707 ครั้ง มียอดจ�าหน่ายรวม
93.64 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 468,210 คน คิดเป็นมูลค่า 62.42 ล้านบาท
3.3 จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ�ำหน่ำยสินค้ำที่จ�ำเป็นต่อกำรครองชีพในรำคำ
ต�่ำกว่ำตลำดประมำณร้อยละ 30 - 50 ด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 9 - 26 ก.ย. 58 จ�านวน 84 จุด มียอดจ�าหน่าย
รวม 9.24 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 46,202 คน คิดเป็นมูลค่า 6.16 ล้านบาท

4. โครงการร้ า นจำ า หน่ า ยอาหารปรุ ง สำ า เร็ จ เพื่ อ คื น ความสุ ข ทุ ก จานให้ ป ระชาชน
(ถูก สะอาด ดี อร่อย) หรือ “หนูณิชย์...พาชิม”
จ�ำหน่ำยอำหำรจำนเดียวในรำคำไม่เกินจำน/ชำมละ 25 - 35 บำท เพื่อลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชนและ
เป็นกลไกชี้น�ำรำคำอำหำรจำนเดียวของร้ำนอำหำรทั่วไป เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 57 มีผลกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
4.1 รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ (ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) รวมทั้งสิ้น 3,278 ร้าน
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,578 ร้ำน ส่วนภูมิภำค 1,700 ร้ำน)สำมำรถลดภำระค่ำครองชีพให้กับประชำชน
ในกำรซือ้ อำหำรปรุงส�ำเร็จได้ประมำณร้อยละ 10 - 35 ของเงินค่ำใช้จำ่ ยในกำรซือ้ อำหำรต่อวัน หรือประมำณ
วันละ 2.80 ล้ำนบำทคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 770.57 ล้ำนบำท
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4.2 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนร้านอาหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบป้ำยสัญลักษณ์ “หนูณชิ ย์...พำชิม”

เพื่อรับรองคุณภำพและรำคำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ประชำชนได้รับทรำบ
ในวงกว้ำงและเป็นกำรเพิม่ ยอดจ�ำหน่ำยให้กบั ร้ำนอำหำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ (1) Facebook Fanpage
“หนูณิชย์...พำชิม” (2) เว็บไซต์ www.kapook.com (3) เว็บไซต์ Mthai.com (4) เว็บไซต์ของทุกหน่วยงำน
ในกระทรวงพำณิชย์ (5) ป้ำยจรำจรอัจฉริยะป้ำยประชำสัมพันธ์ในส�ำนักงำนเขต และป้ำยของโรงพยำบำล
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (6) ประชำสัมพันธ์รำ้ นอำหำรในรำยกำร “ตีอ๋ ว้ นชวนหิว” และ “ตลำดสดสนำมเป้ำ”
4.3 สนับสนุนด้านวัตถุดิบราคาพิเศษ โดยประสำนผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ำยให้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับร้ำนอำหำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในรำคำพิเศษเพื่อลดต้นทุนรวมทั้งประสำนผู้ผลิตน�้ำอัดลมเพื่อสนับสนุนกำรตกแต่งร้ำน
และจ�ำหน่ำยน�้ำอัดลมในรำคำพิเศษ
4.4 สนับสนุนด้านเงินทุน โดยประสำนธนำคำรของรัฐในกำรพิจำรณำสนับสนุนสินเชื่อให้กับร้ำนอำหำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ
4.5 จัดประกวด“หนูณิชย์ จานด่วน ชวนอร่อย” ร่วมกับกรุงเทพมหำนคร เพื่อคัดเลือกร้ำนอำหำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่มีฝีมือในกำรปรุงอำหำรในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ รำคำ ควำมสะอำด รสชำติ รวมทั้ง
ควำมนิยมน�ำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร แบ่งกำรประกวดเป็น 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพกลำง กรุงเทพใต้
กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออกกรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 ก.ค. 58 ณ ลำนอเนกประสงค์
ห้ำงเซ็นทรัลพลำซ่ำ รัตนำธิเบศร์

5. จำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงที่ได้มาตรฐาน
เพื่อลดภำระค่ำครองชีพให้ประชำชนผู้มีรำยได้น้อย และสร้ำงควำมเข้มแข็งผ่ำนระบบ
สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน โดยน�ำข้ำวสำรในสต็อกของรัฐบำลไม่เกิน 20,000 ตัน มำจัดท�ำข้ำวสำร
บรรจุถงุ ทีไ่ ด้มำตรฐำน ขนำด 2 กิโลกรัม จ�ำนวน 1,000 ตัน (500,000 ถุง) จ�ำแนกเป็นข้ำวขำว 5%
จ�ำนวน 900 ตัน และข้ำวสำรเหนียว 10% จ�ำนวน 100 ตัน เพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย
ในรำคำต�่ำกว่ำตลำดประมำณร้อยละ 20 (ข้ำวขำว5% รำคำถุงละ 30 บำท ข้ำวเหนียว 10%
รำคำถุงละ 50 บำท) มีสหกรณ์เข้ำร่วม จ�ำนวน 58 จังหวัด 124 สหกรณ์

6. จัดกิจกรรมลดราคาจำาหน่ายสินค้า
เพื่อช่วยลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ดังนี้
6.1 จัดงาน “เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน” ในช่วงเทศกำลปีใหม่โดยร่วมมือกับภำคเอกชน ได้แก่ สภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย (ห้ำงค้ำปลีกค้ำส่งสมัยใหม่) และสมำคมกำรค้ำส่ง - ปลีกไทย
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ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภครำยใหญ่ รวมทัง้ ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย รวม 12,800 สำขำ
ลดรำคำจ�ำหน่ำยสินค้ำทุกชนิดทุกแผนกทุกสำขำทั่วประเทศสูงสุดร้อยละ 70 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชำชน และเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 ธ.ค. 57 (รวม 7 วัน) โดยมี
ยอดจ�ำหน่ำย 50,000 ล้ำนบำท สำมำรถลดภำระค่ำครองชีพให้ประชำชนได้ร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่ำ
15,000 ล้ำนบำท
6.2 จัด กิจ กรรมการลดราคาจำ า หน่ า ยสิ น ค้ า “เทใจ..คื น สุ ข ..ต้ อ นรั บ เป ดเทอม” ในระหว่ำง
วันที่ 30 เม.ย. - 10 พ.ค. 58 รวม 11 วัน เพื่อช่วยลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน โดยลดรำคำ
จ�ำหน่ำยสินค้ำในห้ำงค้ำปลีกทุกสำขำทัว่ ประเทศ และร้ำนค้ำปลีกท้องถิน่ รวมทัง้ ร้ำนจ�ำหน่ำยเครือ่ งเขียนและ
อุปกรณ์กำรเรียนโดยมียอดขำยสินค้ำประมำณ 40,000 ล้ำนบำท สำมำรถลดภำระค่ำครองชีพให้ประชำชน
ได้ร้อยละ 30 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 12,000 ล้ำนบำท

การดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม

กรมกำรค้ำภำยในด�ำเนินกำรในกำรส่งเสริมให้ธรุ กิจมีกำรแข่งขันทีเ่ สรีเป็นธรรมและก�ำกับดูแลพฤติกรรมกำรประกอบกิจกำร
และกำรใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้เป็นธรรม ป้องกันกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1. การกำากับดูแลการแข่งขันทางการค้า
1.1 ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและพฤติกรรมทางการค้า ในธุรกิจสินค้ำและบริกำร

เป้ำหมำย จ�ำนวน 80 รำยกำร ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภค (2) กลุ่มธุรกิจสินค้ำ
ปิโตรเคมีและเคมีเกษตร (3) กลุ่มธุรกิจสินค้ำยำนยนต์ (4) กลุ่มสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง (5) กลุ่มสินค้ำอื่น ๆ และ
(6) กลุ่มธุรกิจบริกำร
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1.2 จัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” จำกผูป้ ระกอบธุรกิจ

นักวิชำกำรทีป่ รึกษำกฎหมำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
ส�ำนักงำนคณะกรรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์กรก�ำกับดูแลธุรกิจรำยสำขำ และข้ำรำชกำรกรมกำรค้ำภำยใน เพื่อน�ำแนวทำงมำปรับปรุงและ
พัฒนำกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้สำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นสำกล
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เมื่อวันที่ 28 ต.ค.57 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีผู้เข้ำร่วม
สัมมนำ จ�ำนวน 300 คน
1.3 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพือ่ ทบทวนเกณฑ์การรวมธุรกิจ โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลธุรกิจรำยสำขำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 58 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 11 ก.พ. 58 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
1.4 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนเกณฑ์ผู้มีอำานาจเหนือตลาด ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สภำหอกำรค้ ำ แห่ ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58 ณ โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 300 คน

1.5 จัดสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในส่วน
รัฐวิสาหกิจ” เพื่อน�ำข้อสังเกตต่ำงๆ มำใช้ปรับปรุงร่ำง พ.ร.บ. กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. .... ให้มี

ควำมสมบูรณ์ เป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถน�ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมือ่ วันที่ 27 เม.ย. 58 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ จ�ำนวน 300 คน

1.6 จัดสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าปฏิรูปอย่างไรเพื่อป้องกันการผูกขาดและ
สร้างความเป็นธรรม” เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
1.7 ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ตำมประเด็นที่เห็นสมควรให้มี

กำรปรับปรุงและประเด็นทีไ่ ด้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น และปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัตฯิ โดยมีหลักกำรส�ำคัญ
ดังนี้ (1) เพิ่มให้มีควำมครอบคลุมธุรกิจทุกรูปแบบ และให้รัฐวิสำหกิจทุกประเภทต้องอยู่ภำยใต้กำรบังคับ
พระรำชบัญญัตนิ ี้ (2) เพิม่ ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรและหน่วยงำน (3) เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบังคับ
ใช้ให้มีประสิทธิภำพ

2. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ ดังนี้
2.1 จัดวิทยำกรบรรยำยหัวข้อ “บทบำทของรัฐในกำรดูแลรำคำสินค้ำโดยพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542” ให้กับนิสิตปริญญำตรี
คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 57
2.2 จัดวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรูเ้ รือ่ ง “กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ” ให้แก่บริษทั
ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ.สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 57
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2.3 จัดวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง “กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ” ให้แก่สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย สมำชิก

กลุม่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ จ�ำนวน 2 ครัง้
เมื่อวันที่ 17 ก.พ.58 ณ อำคำรว่องวำนิช กรุงเทพฯ และวันที่ 15 พ.ค.58 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ
2.4 จัดท�ำจุลสำร “มองโลกแข่งขัน” เพือ่ เผยแพร่ควำมรูด้ ำ้ นกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้แก่เครือข่ำยองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
และผู้ที่สนใจ จ�ำนวน 9 ฉบับ

3. ให้บริการคำาปรึกษาด้านการแข่งขันทางการค้า แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ นักกฎหมำย นักศึกษำ ประชำชน

ทีส่ นใจในประเด็นข้อกฎหมำยในพระรำชบัญญัตกิ ำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 ผ่ำนทำงโทรศัพท์และที่ส�ำนักงำน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจทีถ่ กู ต้องลดหรือปกป้องมิให้เกิดพฤติกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ทีอ่ ำจเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

4. เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า
และศักยภาพขององค์กร
4.1 เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on “Experience sharing on in-house training tools and

programmers” เมื่อวันที่ 29 - 31 ต.ค. 57 ณ เมืองญำจำง (Nhatrang) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เพื่อเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถให้กับองค์กรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนกำรก�ำหนดเครื่องมือ
หลักสูตร แนวทำงและกระบวนกำร รวมทั้งเป็นกำรฝกอบรมบุคลำกรขององค์กรก�ำกับดูแลกำรแข่งขัน
4.2 จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแข่งขันของอำเซียน ครั้งที่ 14 (The Fourteenth Meeting of the ASEAN
Experts Group on Competition : 14th ASEAN Meeting and Related Meetings) เมื่อวันที่ 17 - 21 พ.ย. 57
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำธร กรุงเทพฯ
4.3 เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร “Workshop on Competition Issue in the Retail Sector” เมือ่ วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 57
ณ เมื อ งปู ซ ำน สำธำรณรั ฐ เกำหลี เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพให้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข ององค์ ก รก� ำ กั บ กำรแข่ ง ขั น ของประเทศ
ในกลุ่มเอเชีย - แปซิฟิค ในกำรเตรียมควำมพร้อมและหำเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรรับมือกับประเด็นธุรกิจค้ำปลีก
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมค้ำปลีกด้ำนอำหำร
4.4 เข้ำร่วมกำรประชุม “The APEC Competition Policy & Law Group (CPLG)” เมื่อวันที่ 2 - 3 ก.พ. 58
ณ เมืองคลำร์ก ประเทศฟิลิปินส์ เพื่อหำรือในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและควำมเชื่อมโยง SMEs
4.5 เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “2015 International Competition Network Annual Meeting”
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรและควำมเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมแข่งขันทั่วโลก
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ผลการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กรมกำรค้ำภำยในได้ด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. จัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่ำวสำรเพือ่ ประชำชนกรมกำรค้ำภำยใน ณ บริเวณชัน้ ล่ำงของตึกอำคำร (ห้อง 20301
ชัน้ 3) เพือ่ ให้ประชำชนได้รบั ควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง ตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยมีผู้มำใช้บริกำร จ�ำนวน 7 รำย
2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อประชำชน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและบริกำรข้อมูล
แก่ประชำชนที่มำขอข้อมูล พร้อมทั้งจัดท�ำป้ำยแสดงที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร/ป้ำยบอกทำง
ให้สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงดัชนีข้อมูลข่ำวสำรและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ให้เป็นระบบ โดยมีข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 9 ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนดผ่ำนทำงเว็บไซต์ (www.dit.go.th) ในหัวข้อ
“ศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรเพือ่ ประชำชน” และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลำ โดยมีผใู้ ช้บริกำร
จ�ำนวน 1,942 รำย
4. มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร ตำมค� ำ สั่ ง ที่ 94/2555
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2555 ประกอบด้วย รองอธิบดี เป็นประธำน ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย
กำรพำณิชย์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก/ศูนย์ต่ำง ๆ เป็นกรรมกำร และมีผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกฎหมำย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เพือ่ พิจำรณำจัดวำงระบบและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร กำรขอส�ำเนำ
กำรรับรองส�ำเนำฯลฯ
5. เผยแพร่ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับสิทธิในกำรรับรูข้ ำ่ วสำร โดยมีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่เกีย่ วกับ
ผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ให้ประชำชนรับทรำบผ่ำนช่องทำง ต่ำง ๆ
เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Audio text) โปสเตอร์ จุลสำร
แผ่นพับ วิทยุ เป็นต้น
6. เปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่ วกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
เช่ น สำยด่ ว น 1569 ตู ้ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น กระดำนข่ ำ ว เป็ น ต้ น โดยมี ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นผ่ ำ น
สำยด่วน 1569 จ�ำนวน 2,104 รำย
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ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง
ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน...แห่งแรก

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีปลำน�ำ้ จืดสวยงำม ประมำณ 200 ชนิด ส่วนใหญ่ผลิตได้เองในประเทศ และผลผลิตมำกกว่ำร้อยละ 85
เป็นกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ ทีผ่ ำ่ นมำกำรส่งออกปลำสวยงำมของไทยมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยเฉพำะในช่วง 5 ปี
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งตลำดในกลุ่มประเทศสหภำพยุโรปมีสัดส่วนกำรน�ำเข้ำปลำสวยงำมจำกไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 – 15 ต่อปี
จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวเอือ้ ต่อกำรทีไ่ ทยจะมีบทบำทอย่ำงเต็มรูปแบบทัง้ ในฐำนะผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก เนือ่ งจำกประเทศไทย
มีควำมได้เปรียบด้ำนควำมหลำกหลำยของสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเพำะพันธุ์และมีผู้ส่งออกปลำสวยงำมและไม้น�้ำ
จ�ำนวน 65 บริษัท ฟำร์มเพำะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน 1,591 แห่ง โดยมีแหล่งผลิตส�ำคัญ คือ จังหวัดรำชบุรี และนครปฐมซึ่งมี
จ�ำนวนฟำร์มเพำะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน จ�ำนวน 597 แห่ง และ 301 แห่ง ตำมล�ำดับ
จำกเหตุผลดังกล่ำว กรมกำรค้ำภำยในจึงได้รว่ มกับจังหวัดรำชบุรี ส่งเสริมและผลักดันให้ บริษทั ศรีบำ้ นโป่ง มำร์เก็ต จ�ำกัด
เป็นตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลีย้ งในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยในเป็นแห่งแรก ตำมระเบียบกรมกำรค้ำภำยใน
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดตัง้ ตลำดกลำงสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2554 และออกประกำศกรมกำรค้ำภำยใน เรือ่ ง ก�ำหนดให้ตลำดกลำง
ปลำสวยงำมและสัตว์เลี้ยง เป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยใน เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558
โดยมีแนวคิดในกำรด�ำเนินงำน คือ ให้ตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลีย้ ง จังหวัดรำชบุรี เป็นศูนย์รวบรวมปลำสวยงำมและ
สัตว์เลีย้ ง เป็นแหล่งเชือ่ มโยงระหว่ำงผูผ้ ลิตและตลำดทัง้ ในและต่ำงประเทศ ซึง่ นอกจำกมีปลำน�ำ้ จืดสวยงำมเป็นสินค้ำหลักแล้ว
ยังมีสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงปลำสวยงำมจ�ำหน่ำยในตลำดอีกด้วย
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง จังหวัดราชบุรี นับเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของ
กรมการค้าภายในประเภทใหม่ มีผคู้ ำ้ จ�ำนวน 160 รำย และผูซ้ อื้ ประมำณวันละ 500 รำย มูลค่ำกำรค้ำประมำณปีละ 600 ล้ำนบำท
ซึ่งได้รับหนังสือรับรอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 โดยกรมกำรค้ำภำยใน ได้ร่วมกับตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลี้ยง
จังหวัดรำชบุรี จัดงำนประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรูต้ ลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลีย้ งในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยในขึน้
ระหว่ำงวันที่ 11 - 13 กันยำยน 2558 และจัดให้มพี ธิ เี ปิดตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลีย้ ง จังหวัดรำชบุรี ในควำมส่งเสริม
ของกรมกำรค้ำภำยในอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2558 ณ ตลำดตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลี้ยง
จังหวัดรำชบุรี ซึง่ ภำยในงำนได้มกี ำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรมอบหนังสือรับรองตลำดกลำงสินค้ำเกษตรในควำมส่งเสริมของ
กรมกำรค้ำภำยใน กำรประกวดปลำสวยงำม กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำลดภำระค่ำครองชีพ และกำรแสดงบนเวที เป็นต้น
กำรส่งเสริมผลักดันตลำดกลำงปลำสวยงำมและสัตว์เลีย้ ง จังหวัดรำชบุรี ให้เป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรในควำมส่งเสริม
ของกรมกำรค้ำภำยใน สำมำรถเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตร เป็นแหล่งซื้อขำยผลผลิตที่มีควำมยุติธรรม
เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทังผลักดันกำรส่งออก
ปลำสวยงำมซึ่งเป็นกำรน�ำรำยได้เข้ำสู่ประเทศ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจของภำครัฐต่อไป
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ศูนย์จำาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกร
กรมกำรค้ำภำยในได้ให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีควำมกินดี อยู่ดี
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ
“Farm Outlet” เพื่อพัฒนำและส่งเสริมศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชนให้เป็นสถำนที่จ�ำหน่ำยสินค้ำของ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนำให้เกษตรกรมีกำรผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพ มีตรำสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
เพิม่ ควำมต้องกำรของตลำด เพิม่ มูลค่ำผลผลิต และเพิม่ ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย ซึง่ จะส่งผลให้รำคำผลิตผลทำงกำรเกษตร
ไม่ผันผวน และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรด�ำเนินกำรโดยส่งเสริมให้ชมุ นุมสหกรณ์หรือสหกรณ์กำรเกษตรในแต่ละชุมชนมีศนู ย์ Farm Outlet
เพือ่ เป็นแหล่งรับซือ้ ผลผลิต และขำยสินค้ำให้คนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเทีย่ วสร้ำงรำยได้ให้ชมุ ชน
ซึ่งสินค้ำที่น�ำมำวำงขำยมีทั้งสินค้ำเกษตรที่ยังไม่แปรรูป เช่น ข้ำวสำร ผัก-ผลไม้ปลอดสำรพิษต่ำงๆ และ
สินค้ำเกษตรแปรรูป ซึง่ กรมจะช่วยส่งเสริมและพัฒนำให้ชำวบ้ำนในชุมชนผลิตสินค้ำทีม่ มี ลู ค่ำเพิม่ ให้หลำกหลำยชนิด
โดยในปี 2558 มีศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชนที่กรมฯ เข้ำไปส่งเสริมแล้วรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง ใน 18 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ ชัยนำท นครสวรรค์ จันทบุรี กำญจนบุรี นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ มุกดำหำร ขอนแก่น
นครศรีธรรมรำช กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี ระนอง สมุทรสงครำม ฉะเชิงเทรำ กำฬสินธุ์ สระบุรี และนครปฐม
นอกจำกนี้ กรมกำรค้ำภำยในยังได้เชื่อมโยงผลผลิตในแหล่งเพรำะปลูกกระจำยไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
ในช่วงที่ผลผลิตออกมำกเพื่อแก้ปัญหำรำคำตกต�่ำ จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เช่น “กลยุทธ์กำรน�ำพำ
Farm Outlet สู่ควำมยั่งยืน” เพื่อให้เกษตรกรได้น�ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
ไปพัฒนำสินค้ำที่วำงจ�ำหน่ำยใน Farm Outlet และแหล่งอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรน�ำสินค้ำ
Farm Outlet ไปจัดแสดงและจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ เช่น จีน เวียดนำม ส่งผลให้หลำยชุมชนมีควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น และกลำยเป็นชุมชนเข้มแข็ง

รายงานประจําปงบประมาณ 2558
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 53

ควำมส�ำเร็จของศูนย์ Farm Outlet ของจังหวัดกำญจนบุรี กรมกำรค้ำภำยในได้ร่วมกับจังหวัดกำญจนบุรี
ด�ำเนิน “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดกาญจนบุรีตามแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าว
อย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชำวนำ อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี ผู้ปลูกข้ำวหอมจังหวัด
ขำยให้โรงสีทเ่ี ข้ำร่วมโครงกำรบรรจุถงุ ขำยถูกกว่ำท้องตลำดโดยจัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) ในกำรรับซือ้
ข้ำวเปลือกหอมจังหวัดในรำคำตันละ 13,000 บำท ณ ควำมชื้น 15 % ทั้งนี้เกษตรกรชำวนำหำกปฏิบัติ
ตำมเงือ่ นไขทีก่ รมกำรค้ำภำยในก�ำหนด ก็จะขำยข้ำวได้รำคำดี ปัจจุบนั มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 900 รำย
และยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรสนใจขอทรำบรำยละเอียดเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรในปีต่อไป

ส�ำหรับข้ำวทีเ่ กษตรกรเอำมำขำยให้กบั โรงสี จ�ำนวนหนึง่ กรมกำรค้ำภำยในได้รว่ มกับโรงสีนำ� มำสีแปรสภำพ
เป็นข้ำวสำรบรรจุถุงจ�ำหน่ำยให้กับประชำชนผู้บริโภคในรำคำถูก ภำยใต้ชื่อ “ข้าวหอมกาญจน์” สัญลักษณ์
Farm Outlet ของจังหวัดกาญจนบุรี และจ�ำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำในพื้นที่ สถำนที่รำชกำร ตลำดนัด และ
งำนธงฟ้ำ เป็นต้น รวมทั้งจังหวัดในภำคใต้ที่จังหวัดระนอง ซึ่งจะได้ขยำยตลำดไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไปอีก
นอกจำกนีไ้ ด้มกี ำรลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรสร้ำงสัมมำชีพเต็มพืน้ ที่ โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ สู่
เศรษฐกิจฐำนรำกที่ยั่งยืนกับภำคี 20 หน่วยงำน เพื่อบูรณำกำรกำรด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้ ในปี 2559
กรมกำรค้ำภำยในมีแผนกำรด�ำเนินกำรในกำรยกระดับศูนย์ Farm Outlet ไปสู่สินค้ำเกษตรอินทรีย์ หรือ
Organic Farm Outlet และเชือ่ มโยงไปยังตลำดในอำเซียน โดยเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนสินค้ำเกษตรอินทรียอ์ ำเซียน
(Organic ASEAN)
โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินกำรน�ำร่องในฤดูกำรผลิตปี 2557/58 และจะได้พจิ ำรณำขยำยกำรด�ำเนินกำร
ไปยังจังหวัดอืน่ ๆ ต่อไป เพือ่ ให้เกษตรกรชำวนำสำมำรถยกระดับรำยได้และใส่ใจในกำรผลิตข้ำวให้ได้คณ
ุ ภำพมำกขึน้
ซึ่งจะเป็นแนวทำงท�ำให้เกษตรกรชำวนำไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้า :
ธรรมนูญการค้า
กฎหมายแข่งขันส�ำคัญจริงหรือ?

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ ซึง่ หลายประเทศต่างใช้เป็นเครือ่ งมือยกระดับการพัฒนา
ประเทศ ในการป้องกันและขจัดปัญหาการแข่งขันทางการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม การใช้อำ� นาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมเพือ่ กีดกัน
หรือจ�ำกัดการแข่งขัน หรือท�ำลายรายเล็กให้ต้องออกจากตลาด หรือการตกลงร่วมกันอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจ�ำกัด
การแข่งขันทางการค้า ปัญหาเหล่านีน้ ำ� ไปสูค่ วามไร้ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภคต้องเสียผลประโยชน์ที่พึงได้รับ
นอกจากนี้ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบนั มีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ต่างมองหาพันธมิตรทางการค้าเพือ่ แสวงหา
ตลาดและทรัพยากรจากแหล่งใหม่ๆอันน�ำไปสูก่ ารขยายการค้าการลงทุนนักลงทุนต่างปรารถนาระบบการค้าทีเ่ ป็น Free and Fair
Competition นัน่ คือ  ความต้องการให้มหี ลักประกันด้านความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ในการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า
ทุกครั้ง จะมีการบรรจุข้อบทว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าไว้ในข้อตกลง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
เพือ่ ให้เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนและความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนทัง้ จากภายในและต่างประเทศ
ตามนโยบายการเป็นชาติการค้า  (Trading Nation) รวมถึงการสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าอีกด้วย ดังนัน้
การปฏิรูปให้กฏหมายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่

ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ได้มกี ารบังคับใช้มาแล้ว 16 ปี แต่ยงั ไม่มกี ารฟ้องตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว
โดยภาครัฐต่อศาล ท�ำให้ต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถสรุป
เป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1. องค์กรก�ำกับดูแลขาดความเป็นอิสระ 2. ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่มีจ�ำนวนมากเกินไป เป็นโดยต�ำแหน่ง หลายท่านขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
3. ขอบเขตการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม เช่น กรณียกเว้นไม่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับรัฐวิสาหกิจ
นิยามผู้ประกอบธุรกิจมิได้หมายความรวมถึงบริษัทในเครือ 4. ขาดบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้ เช่น มาตรการลดหย่อนโทษทีจ่ ะช่วยให้การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ บทลงโทษทีส่ ามารถป้องปราม
มิให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขัน หลักเกณฑ์ทใี่ ช้พจิ ารณาผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ อี ำ� นาจเหนือตลาดได้สอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงในตลาด หลักเกณฑ์ที่ใช้ก�ำกับดูแลการรวมธุรกิจที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งบทบัญญัติท่ีก�ำกับดูแลการกระท�ำ
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นภายในประเทศ เป็นต้น

การปฏิรูปกฎหมายแข่งขัน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในเสนอ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีส่ นับสนุนการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมาย
ดังกล่าว จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุร่างพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า  (ฉบับที่..)
พ.ศ. …. เป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน  (เร่งด่วน1) กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ยกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว
และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า
แห่งประเทศไทย องค์กรก�ำกับกิจการรายสาขา และรัฐวิสาหกิจต่างๆ) รวม 4 ครัง้ โดยมีประเด็นการปรับแก้ไขทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
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1. ความเป็นอิสระขององค์กรและคณะกรรมการ โดย
1.1

1.2

ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นอิสระมีฐำนะเป็นนิติบุคคล
อยู่ภำยใต้กระทรวงพำณิชย์ ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำลในปีแรกหลังจำกนั้นให้จัดสรรเงิน
จำกค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนกำรค้ำในอัตรำร้อยละ 10 มำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน
เป็นประจ�ำทุกปี
ให้มีคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่มีควำมเป็นอิสระผ่ำนกระบวนกำรกำรคัดสรรจำกคณะกรรมกำร
คัดสรร (ทีป่ ระกอบด้วยปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย) และให้นำยกรัฐมนตรีแต่งตัง้
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ จ�ำนวน 7 คน เพื่อให้กำรปฏิบัติ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรฯมีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นทีย่ อมรับและน่ำเชือ่ ถือด้ำนควำมเป็นกลำง
และเป็นธรรมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งคณะกรรมกำรจะด�ำเนินกำรคัดเลือกและแต่งตั้งเลขำธิกำร 1 คน
ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลและบริหำรกิจกำรของส�ำนักงำน

2. ความครอบคลุมของกฎหมาย
2.1

2.2
2.3

ปรับปรุงนิยำม “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้ครอบคลุมถึงบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันและ
เพิ่มนิยำม “บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินธุรกิจที่แท้จริง
รวมถึงกำรพิจำรณำพฤติกรรมกำรใช้อำ� นำจเหนือตลำดและกำรตกลงร่วมกันสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
สอดคล้องหลักสำกล
เพิ่มเติมบทนิยำม “ปัจจัยสภำพกำรแข่งขันของตลำด” เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรพิจำรณำกำรเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนำจเหนือตลำด
ก�ำกับดูแลพฤติกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของรัฐวิสำหกิจทุกประเภท ตำมหลักกฏหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
เว้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือนโยบำยของรัฐที่มีควำมจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะ รักษำผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ จัดให้มีสำธำรณูปโภค
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3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

ให้ทบทวนเกณฑ์ผปู้ ระกอบธุรกิจซึง่ มีอำ� นำจเหนือตลำด อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เพือ่ ให้เกณฑ์
ในกำรดูแลและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ให้ผกู้ ระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ี้ แม้สว่ นหนึง่ ส่วนใดได้กระท�ำนอกรำชอำณำจักร และผลแห่งกำรกระท�ำ
เกิดขึ้นในรำชอำณำจักร ต้องรับโทษในรำชอำณำจักร ซึ่งเป็นไปตำมประมวลกฏหมำยอำญำ มำตรำ 5 และ
สอดคล้องกับหลักสำกล เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และเกำหลีใต้ เป็นต้น
ให้ฟอ้ งคดีทเี่ กีย่ วกับกำรกระท�ำผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ตี้ อ่ ศำลทรัพย์สนิ ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และเพิ่มขั้นตอนกรณีที่อัยกำรสูงสุดเห็นว่ำส�ำนวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด�ำเนินคดีได้ ให้ตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำ
ชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ำยอัยกำรและฝ่ำยส�ำนักงำนฯ จ�ำนวนเท่ำกัน เพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำน
ให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยกำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำสั่งคดี ซึ่งจะท�ำให้กำรน�ำคดีขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำล
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท�ำกำรรวมธุรกิจอันอำจก่อให้เกิดกำรลดกำรแข่งขันอย่ำงมีนัยส�ำคัญแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรก่อนด�ำเนินกำรรวมธุรกิจ และส่งงบกำรเงินเพื่อติดตำมผลของกำรรวมธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำ 3 ปี ทัง้ นี้ กรณีกำรรวมธุรกิจทีเ่ กิดผลหรือเชือ่ ได้วำ่ จะก่อให้เกิดกำรลดกำรแข่งขันอย่ำงมีนยั ส�ำคัญ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรกระท�ำตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับค�ำสั่งคณะกรรมกำรฯ สำมำรถอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรฯได้
ซึ่งเป็นแนวทำงเช่นเดียวกับกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งของคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน
ให้ มี ม ำตรำกำรลดหย่ อ นโทษแก่ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มิ ใช่ ตั ว กำรส� ำ คั ญ ในพฤติ ก รรมกำรตกลงร่ ว มกั น
อันเป็นกำรผูกขำด จ�ำกัด หรือลดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ส่งผลกระทบต่อตลำด ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำว
มีกำรใช้กนั อย่ำงแพร่หลำยในประเทศทีม่ กี ำรบังคับใช้กฎหมำยเข้มแข็ง เพือ่ ช่วยให้สำมำรถหำพยำนหลักฐำนได้
เป็นอย่ำงดี
ให้พนักงำนสอบสวนมีอ�ำนำจหน้ำที่สืบสวนและสอบพฤติกรรมตำมกฎหมำยดังกล่ำว เช่นเดียวกับพนักงำน
สอบสวนตำมประมวลกฏหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำและเมื่อได้ด�ำเนินกำรแล้วให้เสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรภำยในหนึ่งปีเพื่อพิจำรณำ และ ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำเป็นกำรกระท�ำควำมผิดที่
ซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ำรสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนพิเศษ อำจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำร
สอบสวนขึ้นคณะหนึ่งหรือหลำยคณะ
เพิม่ โทษปรับทำงอำญำ และให้มโี ทษปรับทำงปกครองกรณีทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจ ฝ่ำฝืนค�ำสัง่ ของคณะกรรมกำรฯ
เพิ่ ม บทลงโทษกรณี ก ำรร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ แจ้ ง ข้ อ ควำมอั น เป็ น เท็ จ แก่ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ
คณะกรรมกำร

กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นธรรมนูญหลักทีใ่ ช้กำ� กับดูแลพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจในตลำดสินค้ำและบริกำร
ควรมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย เป็นสำกล สอดคล้องพลวัตรทำงกำรค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถป้องกันและระงับ
ยับยั้งพฤติกรรมทีล่ ะเมิดกฏหมำยได้โดยเร็ว กำรประกอบธุรกิจในปัจจุบนั มีกำรแข่งขันสูง ต่ำงเน้นกำรติดอำวุธทำงกำรค้ำ ในกำร
เจำะตลำดและขยำยตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จนลืมนึกถึงกำรสนับสนุนให้มีเสื้อเกรำะที่ใช้ในกำรป้องกันตนเอง
เมือ่ มีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ซึง่ ต้องเผชิญกับนักลงทุนทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำ เสือ้ เกรำะทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองผูป้ ระกอบธุรกิจรำยเล็ก
คือ กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ นั่นเอง
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กรมการค้าภายในกับประกาศเกียรติคุณ
มาตรฐานความโปร่งใส
“ควำมโปร่งใสในองค์กร” เป็นกระแสกำรบริหำรจัดกำรที่ทั่วโลกพยำยำมผลักดันให้มีขึ้น ซึ่งในส่วนของ
กำรบริหำรภำครัฐในไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ซึง่ เป็นหน่วยงำนกลำงได้พยำยำมผลักดัน
ส่งเสริมให้หน่วยรำชกำรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส และได้ออกแบบหลักเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใส เพือ่ ให้
หน่วยงำนน�ำมำใช้ประเมินตนเองในมิตหิ รือมุมมองด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนผูบ้ ริหำรซึง่ เป็นผูน้ ำ� องค์กรต้องก�ำหนดนโยบำย
ด้ำนควำมโปร่งใส และเข้ำไปมีบทบำทในกำรส่งเสริมเรื่องควำมโปร่งใสอย่ำงชัดเจน และมีกำรริเริ่มกิจกรรมรองรับ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้ำนควำมเปิดเผยกำรมีระบบตรวจสอบ และสร้ำงกำรมีสว่ นร่วม จะต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
มีมำตรฐำนกำรให้บริกำร มีระบบตรวจสอบภำยในในด้ำนต่ำงๆ รวมทัง้ กำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีสว่ นร่วม
ในกำรปฏิบตั ริ ำชกำร นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรประเมิน กำรใช้ดุลยพินิจ โดยเฉพำะต้องมีกำรลดกำรใช้ดุลยพินิจ
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งต้องมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับควำมโปร่งใส
มีข้อก�ำหนดว่ำต้องมีทั้งสื่อมวลชน นักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำร่วมประเมิน
ซึง่ ข้อก�ำหนดดังกล่ำวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกรมกำรค้ำภำยในทีจ่ ะด�ำเนินกำรรับกำรประเมินจำกคนนอก ด้วยแนวคิด
ทีว่ ำ่ “ประเมินควำมโปร่งใสแบบง่ำยๆ ตอบได้ในทุกเกณฑ์” เนื่องจำกได้ด�ำเนินกำรเรื่องนี้มำอย่ำงต่อเนื่องอยู่แล้ว
และจำกผลกำรประเมินในสำยตำคนนอก พบว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกมิติ และยังได้รับมุมมองในบำงประเด็น
จำกคณะกรรมกำรซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรน�ำมำพัฒนำงำนต่อไป
ผลจำกกำรทีก่ รมกำรค้ำภำยในน�ำเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสมำประเมินองค์กรตำมหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงำน ก.พ.
ก�ำหนด ท�ำให้กรมกำรค้ำภำยในได้รบั มอบโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ซึง่ มีรองอธิบดี (นำยอิทธิพงศ์ คุณำกรบดินทร์) และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำรับมอบในโอกำส วันคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสในภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ที่ส�ำนักงำน ก.พ. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2558
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เส้นทางรางวัลเกียรติยศ
ของกรมการค้าภายใน
ความเป็นมา
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้ติดตำมประเมินผล
กำรลดขัน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ริ ำชกำรเพือ่ ประชำชนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ
และมอบ “รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน” แก่ส่วนรำชกำรที่สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดตั้งแต่ปี 2546
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554 เห็นชอบให้ทุกส่วนรำชกำรที่มีกำรบริกำร
ประชำชนเป็นภำรกิจหลักเสนอผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
อย่ำงน้อย 1 งำนบริกำร เพื่อขอรับกำรประเมินเพื่อรับรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนในแต่ละปี
ปี 2555 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้เปลี่ยนชื่อ
รำงวัลเป็น “รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ” ซึง่ เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
และกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ ที่ท�ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ที่ส�ำคัญแสดงให้เห็นว่ำผลกำรท�ำงำน
ของหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงำนของรัฐมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรท�ำหน้ำที่ให้ดีขึ้น
และเป็นสิง่ ยืนยันควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรว่ำสำมำรถด�ำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงำนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและระบบกำรบริหำรของหน่วยงำนให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
กรมกำรค้ำภำยในได้เห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนที่ให้
บริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ประชำชนผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่ งึ พอใจ และจะมุง่ มัน่ พัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนือ่ ง
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กระบวนงานที่กรมการค้าภายในได้รับรางวัล
ตั้งแต่ปี 2547 – 2558 กรมการค้าภายในได้รับรางวัลในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐมาแล้ว จ�ำนวน 10 กระบวนงาน ดังนี้

ปี

รางวัลที่ได้รับ

กระบวนงาน

2547 รางวัลชมเชย
(ประเภทรายกระบวนงาน)

กระบวนงานการรับเรือ่ งและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภค
(Hotline 1569)

2552 รางวัลดีเด่น
(ประเภทรายกระบวนงาน)

กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้
รับความเป็นธรรมทางการค้า

รางวัลชมเชย
(ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ)

กระบวนงานการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ราคากลางสิ น ค้ า ผ่ า น
สื่ออินเทอร์เน็ต (E - Price Service)

2553 รางวัลชมเชย
(ประเภทรายกระบวนงาน )

กระบวนงานการรับแจ้งข้อมูลสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
(Electronic Data Inform System : EDIS)

2554 รางวัลดีเด่น
(ประเภทรายกระบวนงาน)

กระบวนงานการอนุ ญ าตให้ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ชั่ ง ตวงวั ด
เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค�ำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิต
หรือซ่อม

กระบวนงานการก�ำกับดูแลป้องกันการทุจริตในการใช้เครื่องชั่ง
2555 รางวัลดีเด่น
(ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) รถยนต์ (เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)
การก�ำกับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าวเพื่อสร้างความเป็นธรรม
2556 รางวัลดีเด่น
(ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) ในทางการค้าต่อเกษตรกร
2557 รางวัลดีเด่น
การพัฒนาการก�ำกับดูแลเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้ง
(ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ) ในหั ว มั น ส� ำ ปะหลั ง เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมในทางการค้ า
ต่อเกษตรกร
2558 รางวัลดีเด่น
กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
(ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ) (Farm Outlet) เพื่อรองรับโครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและ
การบริหารจัดการข้าวแบบยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี
รางวั ล พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร กระบวนงานก�ำกับดูแลป้องกันการทุจริต ในการใช้เครื่องชั่ง
รถยนต์ (เครื่องชัง่ สินค้าเกษตร)
อย่างต่อเนื่อง
(รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็น เลิศ
ประเภทดีเด่นปี พ.ศ. 2555)
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การปรับบทบาทของกรมการค้าภายใน
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดภาวะวิกฤติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีใหม่ ๆ และภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการขององค์กร ดังนั้น องค์กรจ�ำเป็นต้องมีการปรับบทบาทของตนเองให้สามารถรองรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้องค์กรสามารถด�ำรงอยู่ต่อไปและสนองตอบต่อเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักการท�ำงานของกรมการค้าภายในว่าเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในด้านการก�ำกับดูแลระบบ
การค้าในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความสมดุลทางการค้าต่อกลุม่ เป้าหมาย 3 กลุม่ ได้แก่ เกษตรกร ผูบ้ ริโภค และ
ผูป้ ระกอบการ ซึง่ ความจริงแล้ว กรมการค้าภายในยังมีการด�ำเนินภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าด้วยเช่นกัน
แต่อาจจะมีบทบาทที่ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้มีการปรับบทบาทจากเดิมที่
มุง่ เน้น “การก�ำกับดูแล” มาเป็น “การส่งเสริมและพัฒนา” เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วาระการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิน่ (Local Economy) รวมทัง้ การใช้กลไก “ประชารัฐ”
ในการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาของกรมการค้าภายในทีส่ ำ� คัญได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน หรือ “Farm Outlet” โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสร้างตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ตามความต้องการของตลาด เพิม่ มูลค่าผลผลิตและช่องทางการจ�ำหน่าย รวมทัง้ เชือ่ มโยงการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร
ชุมชนไปสูห่ า้ งค้าปลีกค้าส่ง และงานต่าง ๆ เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ให้แก่เกษตรกร ปัจจุบนั มีศนู ย์ Farm Outlet รวมทัง้ สิน้ 31 แห่ง
ในพื้นที่ 20 จังหวัด ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งศูนย์ Organic Farm Outlet จ�ำนวน 4 แห่ง เชื่อมโยง
การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์มาจ�ำหน่ายในงานต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึก
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ความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน กับภาคีหน่วยงาน
20 หน่วยงาน ในการบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคี ส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หรือ
“ตลาดต้องชม” โดยส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนในท้องถิน่ ให้มอี ตั ลักษณ์สะท้อนวิถชี มุ ชน และให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น�ำสินค้าในพื้นที่มาจ�ำหน่ายให้ประชาชนโดยตรง การด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและยกระดับรายได้ของชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
นอกจากนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 โดยแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้ เช่น การก�ำหนดให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัด การก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือ
ผู้น�ำเข้ายื่นต้นแบบก่อนผลิตหรือน�ำเข้าเครื่องชั่งตวงวัด การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ
การแสดงปริมาณหีบห่อ เป็นต้น (2) พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยผลักดันให้มี
การตรากฎหมายดังกล่าว เพื่อก�ำกับดูแลการประกอบกิจการคลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็น (เดิมอยู่ภายใต้การควบคุม
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การก�ำหนดเงือ่ นไข
ควบคุมกิจการคลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2535) โดยก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและผ่อนปรนลดความเข้มงวด
ในมาตรการก�ำกับดูแลปรับลดเงื่อนไขในการปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงความสามารถด้านการแข่งขันของเอกชน ปรับลดบทลงโทษ
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากใบรับฝากสินค้าและใบประทวนสินค้าเป็นหลักประกันในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน เป็นต้น (3) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า  พ.ศ. 2542 เช่น การปรับปรุงนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้ครอบคลุมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ในเครือเดียวกัน การปรับปรุงบทนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด” การก�ำหนดให้รัฐวิสาหกกิจทุกประเภท
ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมาย การก�ำหนดให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความเป็นอิสระ การจัดตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เป็นต้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันแข่งขันทางการค้า  พ.ศ. .... ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
แนวทางการท�ำงานของกรมการค้าภายในต่อไปต้องท�ำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
มีการวางแนวทางป้องกันปัญหาในเชิงรุกก่อนที่ปัญหาจะเกิด การคาดการณ์ทิศทางภาวะเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
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ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2559
ปฏิทินสินคาเกษตรมีฤดูกาล
ปี 2558

ผลผลิต

ปี 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พืชอาหาร
ข้าวเปลือก (นาปี )
ข้าวเปลือก (นาปรัง)
กระเทียม
หอมแดง (ภาคเหนือ)
หอมแดง (ศรีสะเกษ)
หอมหั วใหญ่
มันฝรั่ ง

ผักและผลไม้
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
ลองกอง (ภาคใต้)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
เงาะ (ภาคใต้)
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)
ทุเรียน (ภาคใต้)
มังคุด (ภาคตะวันออก)
มังคุด (ภาคใต้)
ลิ้น จี่
ลำไย (ภาคเหนือ)
ลำไย (ภาคตะวันออก)

พืชไร่
เมล็ดกาแฟ
ถั่วเขียวผิวมัน
มันสำปะหลัง
อาหารสัตว์และวัต ถุดิบอาหารสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเหลือง

อื่ นๆ
เกลือทะเล

ปฏิทินสินคาเกษตรไมมีฤดูกาล
ปี 2558

ผลผลิต

ปี 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปศุสั ตว์และสั ตว์ น้ำ
ไก่ มี ชี วิต
ไข่ ไก่
สุกรมีชีวิต
กุ้ งขาวแวนนาไม

พืชน้ำมัน
ปาล์มน้ำ มัน
มะพร้ าวผลแก่

พืชไร่
สั บปะรดโรงงาน
ยางพารา
อาหารสัตว์และวัต ถุดิบอาหารสัตว์
ปลาป่น

หมายเหตุ

ช่วงผลผลิตน้อย

ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ

ช่วงผลผลิ ต มาก

ช่วงเกิดปัญ หา
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อัตรากำาลังกรมการค้าภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พนักงานราชการ
20 อัตรา
1.99%
ลูกจางประจำ
118 อัตรา
11.74%

ขาราชการ
867 อัตรา
86.27%

จำานวน
(อัตรา)
867
118
20
1,005

ประเภทอัตราก�าลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�า
พนักงานราชการ
รวม

ร้อยละ
86.27
11.74
1.99
100.00

จำานวนข้าราชการจำาแนกตามประเภทและระดับตำาแหน่ง
ประเภท/ระดับ
นักบริหารสูง
นักบริหารต้น
อ�านวยการสูง
อ�านวยการต้น
วิชาการเชี่ยวชาญ
วิชาการช�านาญการพิเศษ
วิชาการช�านาญการ
วิชาการปฏิบัติการ
ทั่วไปอาวุโส
ทั่วไปช�านาญงาน
ทั่วไปปฏิบัติงาน
รวม
ทั่วไปชำนาญงาน 11.19%
ทั่วไปอาวุโส 2.54%
ว�ชาการปฏิบัติการ

26.64%

ว�ชาการชำนาญการ 26.29%

จำานวน
1 อัตรา
3 อัตรา
9 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
191 อัตรา
228 อัตรา
231 อัตรา
22 อัตรา
97 อัตรา
74 อัตรา
867 อัตรา

ร้อยละ
0.12
0.34
1.04
0.12
1.15
22.03
26.29
26.64
2.54
11.19
8.54
100.00

ทั่วไปปฏิบัติงาน 8.54%
นักบร�หารสูง 0.12%

นักบร�หารตน 0.34%
อำนวยการสูง 1.04%

อำนวยการตน 0.12%

ว�ชาการเช�่ยวชาญ 1.15%
ว�ชาการชำนาญการพิเศษ 22.03%
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งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กรมกำรค้ำภำยในได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310.4536 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย 4 แผนงำน ได้แก่ (1) แผนงำนด�ำเนินกำรตำมกรอบข้อตกลงของประชำคมอำเซียน จ�ำนวน 67.3735 ล้ำนบำท
(2) แผนงำนส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำภำคกำรเกษตรและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ
จ�ำนวน 561.8103 ล้ำนบำท (3) แผนงำนเพิม่ ประสิทธิภำพภำคกำรตลำด กำรค้ำ และกำรลงทุน จ�ำนวน 605.6769 ล้ำนบำท
และ (4) แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร จ�ำนวน 75.5929 ล้ำนบำท ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับงบประมำณ
ที่ได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 1,241.9402 ล้ำนบำท ปรำกฏว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมำณ
เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 68.5134 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 โดยจ�ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย
เรียงตำมล�ำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้
หมวดรายจ่าย
งบด�าเนินงาน
งบบุคลากร
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
493.9821
330.3398
219.6420
165.1322
101.3575
1,310.4536

ร้อยละ
37.70
25.21
16.76
12.60
7.73
100.00

การได้รับงบประมาณประจำาปี 2558 จำาแนกตามประเภทรายจ่าย
งบเง�นอุดหนุน (ลบ.)
165.1322
12.60%
งบรายจายอื่นๆ (ลบ.)
219.6420
16.76%

งบบุคลากร (ลบ.)
330.3398
25.21%

งบลงทุน (ลบ.)
101.3575
7.73%

งบดำเนินงาน (ลบ.)
493.9821
37.70%
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
หมวดรายจ่าย

ปี 2557

ปี 2558

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

336.7027
333.5112
    3.1915

330.3398

(6.3629)

(1.89)

326.3123
   4.0275

(7.1989)
0.8360

(2.16)
26.19

426.5420
404.1810
22.3610

493.9821

67.4401

15.81

471.6611
22.3210

67.4801
(0.0400)

16.70
(0.18)

57.8811
57.5736
0.3075

101.3575

43.4764

75.11

98.0575
3.3000

40.4839
2.9925

70.32
973.17

งบเงินอุดหนุน

153.5370

165.1322

11.5952

7.55

งบรายจ่ายอืน่

267.2774

219.6420

(47.6354)

(17.82)

56.9182

5.52

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ

งบด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,241.9402 1,310.4536
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมการค้าภายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที  ่ 30  กันยายน  2558
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ

20,576,347.43
5,470,730.00
948,574.10
692,875.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

360,109,578.37
64,088,038.44
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

27,688,527.00

424,197,616.81

451,886,143.81
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กรมการค้าภายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที  ่ 30  กันยายน  2558
(หน่วย : บาท)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

39,127,117.65
7,154,214.49
1,217,724.75
13,964,633.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

61,463,690.34
18,000.00
3,800,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

3,818,000.00

รวมหนี้สิน

65,281,690.34

386,604,453.47
95,771,110.02
290,833,343.45

386,604,453.47
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมการค้าภายใน
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
ณ วันที  ่ 30  กันยายน  2558
(หน่วย : บาท)

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้อื่น

1,507,991,286.55
4,497,231.51
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

1,512,488,518.06
405,364,203.39
119,086,057.82
27,379,402.92
27,105,543.17
611,141,877.14
22,384,312.89
55,781,615.98
162,583,000.00
3,054.64

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

1,430,829,067.95

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

81,659,450.11

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

57,639.65

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน

57,639.65

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ

81,601,810.46

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ

81,601,810.46
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รายงานรายได้แผ่นดิน
กรมการค้าภายใน
รายงานรายได้แผ่นดิน
ณ วันที  ่ 30  กันยายน  2558
(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดินภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

7,625.00
105,832,220.20
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง

105,839,845.20
113,844.40

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง

105,726,000.80
105,726,000.80

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

0.00

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น

96,913,941.18
8,918,279.02

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

105,832,220.20

