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จุรินทร์ นา พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 4 กว่า 7,157 รายการ
พร้อมลุยนาสินค้าจาเป็นต่อชีวิตประจาวัน บุกทุกอาเภอ
---------------------------------------นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
ระดับอําเภอ” (Lot 4) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นอกจากอย่างนี้ยั งมี
การประชุ มผ่ านระบบออนไลน์ Zoom conference เพื่ อซั กซ้ อมการลดราคาช่ วยประชาชนทุ กอํ าเภอทั่ วไทยกั บ
พาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการต่างจังหวัดด้วย
นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเริ่มต้นภารกิจสําคัญอีกครั้งหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์คือการเข้ามา
ร่วมมือกับภาคเอกชนสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคชาวไทยทั่วทั้งประเทศ จากที่ได้ดําเนินการ
มาแล้วระยะหนึ่ง เพื่ อลดค่ าครองชี พให้กั บพี่ น้องประชาชนโดยการเริ่ มต้นดําเนินโครงการ “พาณิชย์ ลดราคา! ช่ วย
ประชาชน”ในล็อตที่ 1 ล็อตที่ 2 และล็อตที่ 3 มีสินค้าเข้าร่วมจํานวนถึง 4,845 รายการด้วยกัน มีห้างสรรพสินค้าทั้ง
ระดับห้างและระดับท้องถิ่นเข้าร่วมลดราคาในทุกจังหวัด แต่สําหรับล็อตที่ 4 ถือว่าเป็นล็อตพิเศษที่ลงลึกไปถึงทุกอําเภอ
ทั่วทั้งประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการดําเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อําเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน จะเริ่มดําเนินการที่เป็นรูปธรรมใน 45 จังหวัด
45 อําเภอทั่วทั้งประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปเริ่มต้นที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ พร้อมทั้งอีก 44 อําเภอ 45 จังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สําหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคา
เป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ 1. ข้าวสารน้ําหนัก 5 กิโลกรัมขององค์การคลังสินค้า (อคศ.) จะจัดจําหน่ายในถุงละ
99 บาท 2. ไข่ไก่แพ็คละ 10 ฟองขาย ขายแพ็คละ 20 บาท หรือตกฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง 3. น้ํามันปาล์มขวด
ขนาด 1 ลิ ตร ขายขวดละ 30 บาท 4. ปลากระป๋ อง กระป๋ องละ 10 บาท 5. น้ํ าตาลทราย กิ โลกรั มละ 20 บาท
และรายการสุดท้ายเป็นรายการอื่น ๆ ซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์ 50 ถึง 100 รายการด้วยกันลดราคาสูงสุด 68%
“พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” ล็อตที่ 4 ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จํ าหน่ายรวมทั้ ง
ห้างค้าปลีกค้าส่ง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นร่วมกันทั้งหมด 211 รายด้วยกัน แล้ววันนี้จะมีพาณิชย์จั งหวั ด
ทั้งหมด 14 จังหวัดที่มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ ประจํ าอยู่ ที่จังหวัดของตนเองตามหน้าจอที่ปรากฏอีกสักครู่จะทักทาย
และซักซ้อมความพร้อมเพราะจะต้องนับหนึ่งในวันที่ 7 พร้อมกัน พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนล็อตที่ 4 บุกทุกอําเภอ

หลั ง จากนั้ น นายจุ ริ นทร์ ได้ conference ผ่ า นระบบ zoom กั บพาณิ ชย์ จั งหวั ดต่ าง ๆ โดยเริ่ มที่
จังหวัดเชียงใหม่ มาพร้อมกับนายอําเภอหางดง รองนายกเทศมนตรีตําบลหางดง และผู้จัดการห้างทั้ง 8 ห้างมาร่วม
ห้างที่เข้าร่วมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 45 สาขา รวมสินค้าลดราคาทั้งหมด 3,629 รายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน
เริ่มที่เทศบาลหางดงสินค้าที่จะมาเปิดตัวรวมแล้ว 159 รายการพร้อมสินค้าชุมชนของอําเภอ ต่อด้วยพาณิชย์จังหวัดตาก
และคณะมีความพร้อมเช่นกัน โดยระหว่างนั้นนายจุรินทร์ เน้นให้แนวปฏิบัติให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องปรับทุกอําเภอ
ทราบทั่ วประเทศว่ า ในจั งหวั ดของท่ านอํ าเภอไหน จั ดวั นที่ เท่ าไหร่ ให้ จั ดอํ าเภอละ 2-3 วั นตามความเหมาะสม
และจั ง หวั ด ไหนที่ ส ามารถทํ า ได้ หรื อ อยากให้ นํ า สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น เข้ า มาจํ า หน่ า ยด้ ว ยเพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี โ อกาส
เข้ามาขายในราคาท้องถิ่นด้วย
จากนั้นได้ทักทาย พาณิชย์จังหวัดลําพูน พร้อมนายอําเภอเมือง ผู้จัดการห้างบิ๊กซีและห้ างท้ องถิ่น
บูรณาการร่วมกันที่จะจั ดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต 4 ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่มีสินค้า
ที่เข้าร่วมมากกว่า 200 รายการ มีความพร้อม 100% ด้านจังหวัดนครราชสีมา นําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
Conference จากอํ า เภอพิ มายประกอบด้ วยพาณิ ชย์ จั ง หวั ด และผู้ บริ หารห้ า งห้ า งค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง ในพื้ นที่ จั งหวั ด
นครราชสีมาทั้งสิ้น 10 ห้าง จะลดตามโครงการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 32 อําเภอ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563
มีสินค้าเข้าร่วงมากกว่า 140 รายการ ลดราคาตั้งแต่ 5 - 68% มีสินค้าของท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมด้วยคาดว่าจะได้รับ
ความสนใจ ลดความเดือดร้อนจากภาวะโควิดได้เป็นอย่างดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารายงานด้วยว่า จะแจ้งให้
ทุ ก อํ า เภอทราบว่ า ที่ ไ หน จั ด เมื่ อ ไหร่ เวลาเท่ า ไหร่ มี สิ น ค้ า อะไรจํ า หน่ า ยบ้ า ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ทั่ ว ถึ ง
ทางจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับ ส.ส.วุฒิพงษ์ นามบุตร นายอําเภอเขื่องใน มีทั้งหมด 25
อําเภอได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทุกอําเภอแล้วมีความพร้อม
ด้ า นพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สตู ล สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ได้ ข อความร่ ว มมื อ ห้ า งแม็ ค โคร ห้ า งบิ๊ ก ซี
และร้านท้องถิ่น นําสินค้าราคาถูกไปจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ของทุกอําเภอในจังหวัด ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนในจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า มีห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการ
ทางแม็คโคร โลตัส บิ๊กซี และห้างท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการและมีพี่น้องผู้ผลิตในชุมชนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 มิถุนายนนี้
ที่สุราษฎร์ธานีจัดที่ตําบลคลองน้อย ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในละแวกใกล้เคียงได้รับทราบ เป็นต้น
และพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชุมพร
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมรายงานผ่าน Zoom conference เช่นกัน และเป็นบรรยากาศที่สุดใกล้ชิด
และอบอุ่นเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสดอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเกิดบรรยากาศลมพายุเข้าพัดสร้างรอยยิ้ม
ให้กับการประชุมด้วยระบบออนไลน์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทําให้ทุกจังหวัดใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์
โครงการที่จะทําต่อเนื่องกันไปว่าพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน
ด้วย ทุกจังหวัดถ้าสะดวกก็เชิญผู้แทนราษฎรของแต่ละแห่งเข้าร่วมได้จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ให้
ด้วย จากนั้นนายจุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดง
สินค้าจากโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ และไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ไข่ธงฟ้าช่วยประชาชนแพ็คละ 20 บาท และล็อต 4 นี้
รวมมีสินค้าลดราคาทั้งหมด 7,157 รายการ ซึ่งจะมีสินค้ารายการที่สําคัญประมาณ 50 - 100 รายการที่จําเป็นต่อ
ชีวิตประจําวันประชาชนไปบุกทุกอําเภอ ทั้งหมดลดตั้งแต่ 4 - 68%
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