สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
กรมการคาภายในเปนหนวยงานทีม่ ภี ารกิจในการกํากับ
ดูแลระบบการคาในประเทศ จึงไดกําหนดแนวทางการทํางาน
โดยมุงหวังให “เศรษฐกิจการคาในประเทศมีความเขมแข็ง
เปนธรรมและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง” ทั้งการบริหาร
จัดการสินคาเกษตรหลักเชิงรุก และการดูแลคาครองชีพเพื่อให
เกิดความเปนธรรมตอประชาชนทั้งผูบริโภค เกษตรกรและ
ผูประกอบการ ซึง่ ตางก็มีผลประโยชนหรือความตองการที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง การที่จะทําใหทกุ ฝายไดรบั ผลประโยชน
อยางเหมาะสมและเปนธรรมอยางสมดุล จึงเปนงานที่สาํ คัญและ
ทาทายอยางมาก ดังนั้น การทํางานของกรมการคาภายในจึงตอง
มีการดําเนินการดวยความละเอียด รอบคอบ และมีการพัฒนา
ระบบงานอย า งต อ เนื ่อ งให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ที ่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมียุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน มีการ
บริหารจัดการที่ดี การทํางานเปนทีมและมีความโปรงใส เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนทุกฝาย นอกจากนี้ ยังจะตอง
มีการเตรียมความพรอมในการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในป 2558 ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรใน
องคกรในการพัฒนาองคกรใหเปน แหลง ความรู รวมทั้งมี
การพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ และกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ในรอบปท่ผี า นมา ขาราชการและพนักงานของกรมการคาภายใน
ทุกทานไดมงุ มั่นตั้งใจและทุม เทการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งปญหาเฉพาะหนา และวางแนวทาง
ปองกันปญหาเชิงรุกกอนที่ปญ หาจะเกิด มีการคาดการณทศิ ทาง
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และพัฒนาระบบงานตาง ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน กอรปกับได
รับความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่ง
เปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนการทํางาน สงผลใหงานของ
กรมการคาภายในประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณเจาหนาทีข่ องกรมการคาภายใน
ทุกทานที่ไดรว มแรงรวมใจกันทุม เทสติปญ ญา กําลังกาย กําลังใจ
ปฏิบัติหนาที่อ ยางเขมแข็ง เต็มกําลัง ความสามารถ และ
ขอขอบคุณทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกรมการคาภายในเปนอยางดี
เพื่อพัฒนาระบบการคาของไทยใหกาวหนาและมั่นคงตอไป

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
อธิบดีกรมการค้าภายใน

2

สารบัญ
1 สารอธิบดีกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน

6 ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
12 อำ�นาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
สัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
13 วิกรมการค้
าภายใน
15 โครงสร้างกรมการค้าภายใน
16 การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
22 อัตรากำ�ลัง
23 งบประมาณ
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

28

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

32
47

ผลการปฏิบัติงานที่ส�ำ คัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 3

ส่วนที่ 3 บทความ

ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ทินฤดูกาลสินค้าเกษตร :
50 ปฏิคาดการณ์
66
วางแผนการผลิต การตลาด
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
68
52 จากสินค้าเกษตรชุมชน...สู่ห้างค้าส่งค้าปลีก
รายงานรายได้แผ่นดิน
69
ฒนาสถานีบริการน้ำ�มันเต็มลิตร
54 การพั
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
นค้าหีบห่อ...
55 การตรวจสอบสิ
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
ายเยาวชนรวมพล คน. พิทักษ์สิทธิ์
57 เครื(DITอข่YOUTH
CAMP 2014)
าด้วยการแข่งขันทางการค้าไทย
60 กฎหมายว่
จะก้าวไกลทันการแข่งขันธุรกิจโลก
ไร้พรมแดนได้อย่างไร

62 เสียงสะท้อนจากผู้บริโภค
รายงานประจำ�ปี 2557

4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 5

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกรมการคาภายใน
• ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
• อำานาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
• โครงสร้างกรมการค้าภายใน
• การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
• อัตรากำาลัง
• งบประมาณ

ผูบริหารกรมการคาภายใน

6

4
3

2
1
1

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

3

อธิบดีกรมการคาภายใน
2

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการคาภายใน
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นายสุชาติ สินรัตน์
รองอธิบดีกรมการคาภายใน

4

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
รองอธิบดีกรมการคาภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 7

6

7

8
9

5

5

นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง

8

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรการทางการคา
6

7

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยรับเรื่องรองเรียนและแกไข
ปญหาราคาสินคา

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมและพัฒนา
ระบบการคาในประเทศ

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน

นายวรวุฒิ ทังสุภูติ

9

นายศักดิ์ชัย หัสมินทร์
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการชั่งตวงวัด

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมการคาเกษตร
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2
รายงานประจําป 2557

ผูบริหารกรมการคาภายใน

8

10

10

นายวุฒิชัย หล้าส่องสี

12

11

12

นิติกรชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กฎหมายการพาณิชย
11

นางสาววรวีร์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตนทุนและการกําหนดราคาสินคา
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13

นางอร่ามศรี รุพันธ์
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
พัฒนาและสงเสริมการแขงขันทางการคา

13

นางสาวภาวิไล คำาเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 9

17
14

14

15

นางบุษบา จันทร์กุศล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

16

17

18

นายจรินทร สุทธนารักษ์
ผูอํานวยการสํานักชั่งตวงวัด

18

- ว่าง -

นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ

ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1
16

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและแผนงานการคาในประเทศ
รายงานประจําป 2557

ผูบริหารกรมการคาภายใน

10

20
19

19

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

22

ผูอํานวยการสํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินคา
20

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา

21

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผูอํานวยการกองสงเสริมและบริหารระบบตลาด
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22

21

นางพรทิพย์ จีบโจง
เลขานุการกรม

23

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ผูอํานวยการกองนิติการ

23

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 11

25
24

27
26
28

24

นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
ผูอํานวยการสํานักจัดระบบและ
พัฒนามาตรฐานทางการคา

25

- ว่าง ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการการคาในภูมิภาค

26

27

นายอำานวย โพธาราม
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

28

นางวรรณิภา ปนทอง
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

นายอังคาร พวงนาค
ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
รายงานประจําป 2557

12

กรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย

อำของกรมการค้
านาจหน้าภายใน
าที่
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายวาดวยการซือ้ ขาย
สินคาเกษตรลวงหนา กฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ กฎหมายวาดวยการคาขาว กฎหมายวาดวยมาตราชัง่ ตวงวัด
กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคลังสินคาหรือกิจการอื่นที่มีสภาพคลายคลึงกัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. จัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรม และดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล
พัฒนาระบบ และใหบริการขอมูลสารสนเทศการคาภายในประเทศ
3. จัดระบบ สงเสริม และพัฒนาการคา การตลาด และตลาดภายในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเปนธรรม
4. จัดระเบียบและสงเสริมระบบการคาสินคาเพื่อรักษาระดับราคาสินคาเกษตร
5. สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา
6. จัดระบบราคาและปริมาณสินคาใหเกิดความเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีบทบาทในการพิทักษ
ประโยชนของตนเอง
7. จัดระบบและการพัฒนาการชัง่ ตวงวัดในเชิงพาณิชย
8. จัดระเบียบเกีย่ วกับการคาและการตลาด รวมทัง้ กํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ
9. พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อสงเสริมการคาใหเปนธรรม
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมการค้าภายใน 13

วิสัยทัศน์ของกรมการค้าภายใน
เศรษฐกิจการคาในประเทศมีความเขมแข็ง เปนธรรม
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
พันธกิจหลัก
• พั ฒ นาและส ง เสริ ม ระบบตลาดและการตลาดให
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร า งโอกาสทางการค า และ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
• ดู แ ลราคาสิ น ค า เกษตรให มี เ สถี ย รภาพและสร า ง
ความมั่นคงดานรายไดใหเกษตรกร
• ดูแลราคาและปริมาณสินคาและบริการ ภาระคาครองชีพ
ให อ ยู  ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม เป น ธรรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
กลไกตลาด รวมทั้ ง สร า งความเข ม แข็ ง ให ผู  บ ริ โ ภค
ในการพิทักษสิทธิประโยชนของตนเอง
• เสริมสรางมาตรฐานการชัง่ ตวงวัดใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
เพื่อสนับสนุนการคาใหเขมแข็งและเปนธรรม
• ดูแลการประกอบธุรกิจใหมีการแขงขันอยางเสรีเปนธรรม
และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปองกันการผูกขาด
ตัดตอนทางการคา
พันธกิจสนับสนุน
• พัฒนาองคกรใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

เปาประสงค์
• เกษตรกรไดรับความเปนธรรมในการซื้อขาย ราคาสินคา
เกษตรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงดานรายได
• สินคาและบริการมีราคาอยูในระดับที่เหมาะสม ปริมาณ
เพียงพอ ครบถวน ถูกตอง ผูบริโภคไดรับความเปนธรรม
มีความเขมแข็งในการพิทักษประโยชนของตนเองและ
บรรเทาภาระคาครองชีพได
• การชั่งตวงวัดไดมาตรฐานสากล สรางความเปนธรรมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
• ธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรี เปนธรรม และมีธรรมาภิบาล
ทางการคา
• ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพืน้ ฐาน
ของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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กรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย

ยุทธศาสตรกรมการคาภายใน

14

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1. การเสริมสรางประสิทธิภาพระบบตลาด การตลาด
และมาตรฐานทางการคา

• สนั บ สนุ น การสร า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได ใ ห
เกษตรกร
• พัฒนาและสงเสริมระบบตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการคา
• สงเสริมใหมีการซื้อขายสินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและขยาย
การจัดทํามาตรฐานการคาของสินคาเกษตร
• สนับสนุนใหใชเครื่องมือวัดคุณภาพสินคาเกษตรทางการคา

2. การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร

• สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
• พัฒนาเกษตรกรและผูป ระกอบการสินคาเกษตรใหมี ศักยภาพ

3. การสรางความเปนธรรมดานราคา ปริมาณ คุณภาพ
และลดภาระคาครองชีพในสินคาที่จําเปน

• เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลราคาสินคาและบริการใหมี
ราคาเหมาะสม เปนธรรม และสะทอนตนทุนทีแ่ ทจริง มีปริมาณ
เพียงพอและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการคาและ
การตลาด
• เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับและตรวจสอบใหผูประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการทางการคา
ที่กําหนด
• เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ นการในการลดภาระ
คาครองชีพใหกับประชาชน
• สนับสนุนการผลิตและการจําหนายสินคาในสถานการณที่
จําเปน
• พัฒนาบทบาทเครือขายผูบ ริโภค รวมทัง้ เสริมสรางความเขมแข็ง
และภูมิคุมกันใหกับผูบริโภค
• สงเสริมการประกอบธุรกิจ โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอผูบ ริโภคและสังคม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอรองเรียน

4. การเสริ ม สร า งมาตรฐานการชั่ ง ตวงวั ด ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการคาใหเขมแข็ง
และเปนธรรม

• พั ฒ นามาตรฐานการชั่ ง ตวงวั ด ให ทั น สมั ย เที ย บเท า กั บ
มาตรฐานชั่งตวงวัดสากล และทันตอการเปลี่ยนแปลง
• เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและ
สินคาหีบหอใหถูกตอง เที่ยงตรง ปริมาณครบถวน
• สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจดานชั่งตวงวัดมีความสามารถ
ในการแขงขัน รวมถึงสงเสริมใหมีมาตรฐานทางการคาของ
อาเซียน
• ขยายขอบเขตการกํากับดูแลเครือ่ งชัง่ ตวงวัดชนิดใหมทสี่ าํ คัญ
ตอการคาและบริการ

5. การกํากับและสงเสริมการแขงขันทางการคาและ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

• รักษาและยกระดับประสิทธิภาพการกํากับดูแลการแขงขัน
ทางการคา
• สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุมกันในการประกอบ
ธุรกิจ

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ

• พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางบนพืน้ ฐานของหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
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โครงสรางกรมการคาภายใน
อธิบดี
กองนิติการ

กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

สํานักจัดระบบราคา
และปริมาณสินคา

สํานักตรวจสอบ
และปฏิบัติการ

สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักสงเสริม
การแขงขันทางการคา

สํานักสารสนเทศและแผนงาน
การคาในประเทศ

กองสงเสริมการคา
สินคาเกษตร 1

สํานักชั่งตวงวัด

สํานักบริหารกิจการการคา
ในภูมิภาค*

กองสงเสริมการคา
สินคาเกษตร 2

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบเคร�องชั่ง*

ศูนยรับเร�องรองเรียน
และแกไขปญหาราคาสินคา*

กองสงเสริม
และบริหารระบบตลาด

ศูนยชั่งตวงวัดภาค 4 ศูนย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ*

สํานักจัดระบบและพัฒนา
มาตรฐานทางการคา*

สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 28 สาขา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กฎหมายการพาณิชย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตนทุนและการกําหนดราคาสินคา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มาตรการทางการคา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริม
และพัฒนาระบบการคาในประเทศ

สํานักงานการคาภายในจังหวัด
76 จังหวัด

หมายเหตุ : * เปนการแบงสวนราชการภายใน
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การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
กรมการคาภายใน ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกรม ใหสอดคลองกับภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และเหมาะสม
กับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ของกรมการคาภายในมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ประกอบดวย 15 สํานัก/กอง/ศูนยและ 2 กลุม และหนวยงานในสวนภูมภิ าค จํานวน 108 หนวยงาน ไดแก
สํานักงานการคาภายในจังหวัด 76 จังหวัด ศูนยชั่งตวงวัดภาค 4 แหง และสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 28 แหง โดยมี
ภารกิจในความรับผิดชอบ ดังนี้

1

สำานักงานเลขานุการกรม

2

กองนิติการ

3

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ
งานชวยอํานวยการ งานประชุม งานประสานราชการ และงานเลขานุการของกรม
ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ จั ด ระบบงาน บริ ห ารงาน และพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสรางวินัย ดําเนินการทางวินัย การรักษาระบบคุณธรรม
งานสวัสดิการบุคลากร และการคุมครองจริยธรรมของกรม

มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมาย
ว า ดว ยราคาสิ น ค า และบริ ก าร กฎหมายว า ดว ยการแข ง ขั น ทางการค า
กฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา กฎหมายวาดวยการควบคุม
โภคภัณ ฑ กฎหมายว า ดว ยการค า ข า ว กฎหมายว า ดว ยมาตราชั ่ง ตวงวั ด
กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคลังสินคาหรือกิจการอื่นที่มสี ภาพคลายคลึงกัน
และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครองการรองทุกขกลาวโทษ การไกลเกลีย่
ขอพิพาท กําหนดมาตรการทางกฎหมายในการดูแลระบบการคา กลไกตลาด รักษา
ความเปนธรรมทางการคาและคุมครองผูบริโภค และการพัฒนากฎหมาย

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะหภาวะการผลิต
การคา และผลกระทบขอตกลงการคาระหวางประเทศที่มผี ลตอการคาสินคาเกษตร
ในประเทศ ประเมินสถานการณสรางระบบเตือนภัยเสนอมาตรการในการรักษา
เสถียรภาพราคา สงเสริมและพัฒนาระบบการคาการแกไขปญหาราคาและการตลาด
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปในสินคาเกษตรที่รบั ผิดชอบ
พัฒนาขีดความสามารถดานการตลาดแกเกษตรกร กํากับดูแลงานตามนโยบายและ
มาตรการที่ภาครัฐกําหนด ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ
นโยบายและมาตรการเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร และคณะกรรมการนโยบายอาหาร
รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามที่ได
รับการแตงตั้ง
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4

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

5

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

6

สำานักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะหภาวะการผลิต
การคา และผลกระทบขอตกลงการคาระหวางประเทศที่มผี ลตอการคาสินคาเกษตร
ในประเทศ ประเมินสถานการณ สรางระบบเตือนภัยเสนอมาตรการในการรักษา
เสถียรภาพราคา สงเสริมและพัฒนาระบบการคา การแกไขปญหาราคาและ
การตลาด สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปในสินคาเกษตร
ที่รับผิดชอบ พัฒนาขีดความสามารถดานการตลาดแกเกษตรกร กํากับดูแลงาน
ตามนโยบายและมาตรการที่ภาครัฐกําหนด และการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การคาขาว ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมาย
วาดวยการคาขาว คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติคณะกรรมการนโยบาย
มันสําปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งปฏิบัติหนาที่
ในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามที่ไดรับการแตงตั้ง

มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการวิเคราะห วิจัยโครงสราง
การตลาด สงเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบตาง ๆ จัดใหมีสารสนเทศระบบตลาด
สงเสริมและพัฒนาความรูดานการตลาด และถายทอดความรูแกผูเกี่ยวของ จัดให
มีมาตรฐานของตลาด และสงเสริมและพัฒนาคลังสินคา ไซโล และหองเย็น และ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการตลาด ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจที่อยูภายใตการสงเสริม และการกํากับดูแลใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ และสงเสริมสนับสนุนการสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคา
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มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ติดตาม
ภาวะปริมาณ ตนทุน และราคาของสินคาและบริการ รวมทั้งวัตถุดิบ เพื่อใหราคา
สอดคลองกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนปริมาณสินคามีเพียงพอ
และกระจายอยางทั่วถึง ศึกษา วิเคราะหและวิจยั รูปแบบการคาและกลยุทธทางการ
ตลาด รวมทั้งการตลาดสินคาและบริการใหมๆ ที่มีผลกระทบตอผูบริโภค พัฒนา
หลักเกณฑ และวิธีการกํากับดูแลราคาและปริมาณสินคาและบริการ ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและ
บริการ และดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของผูบริโภคเพื่อ
ใหไดรับความเปนธรรมดานราคาและปริมาณ
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7

สำานักชั่งตวงวัด

8

สำานักตรวจสอบและปฏิบัติการ

9

สำานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา กําหนด และทดสอบ
มาตรฐานเครื่องตวง เครื่องวัด รวมทั้งปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎกระทรวง
และระเบียบการใชเครื่องตวง เครื่องวัดใหเปนไปตามมาตรฐานนานาชาติ จัดทํา
สอบเทียบ และเก็บรักษา แบบมาตราตวง และวัด กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ผลิต นําเขา ซอม ขายเครื่องชั่งตวงวัด และการประกอบธุรกิจใหบริการชั่ง ตวง
หรือวัด กําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจผลิตหรือซอม
เครื่องชั่งตวงวัดสามารถตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซอม
ตรวจใหคาํ รับรอง และตรวจสอบความถูกตองของเครื่องตวงและเครื่องวัด กําหนด
ขนาดการบรรจุ วิธีการแสดงปริมาณสุทธิ ตรวจสอบความถูกตอง การอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายคํารับรองมาตรฐานของปริมาณการบรรจุของสินคาหีบหอ และ
ตรวจสอบใหคํารับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑตนแบบที่ใชในการตวงจําหนายสินคา
ที่เปนของเหลว กํากับดูแลสินคาหีบหอและบรรจุภัณฑ รวมทั้งการใหความรู
ดานชั่งตวงวัด

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
มิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบในการขายสินคาและบริการ ทัง้ ดานราคาและปริมาณ
และพฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม ตรวจสอบดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่กรมรับผิดชอบ และมาตรการที่ทางราชการกําหนด สืบสวนพฤติกรรมทางการคา
และดําเนินคดีตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
สงเสริมใหผปู ระกอบธุรกิจมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และการสรางการมีสว นรวมของภาคประชาชน
ในการจัดทําเครือขาย “อาสาธงฟา 1569” ใหเปนแนวรวมเพื่อชวยปฏิบตั งิ านของกรม

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจ
และการตลาดของสินคาและบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ ติดตาม
ความเคลื่อนไหว และรวบรวมขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางการคา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตอคณะกรรมการ
แขงขันทางการคา พัฒนาและกําหนดมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑการสงเสริม
การแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม สงเสริมวัฒนธรรมการแขงขันใหเปนไป
ตามหลักสากล กํากับดูแลการประกอบธุรกิจใหมีการแขงขันตามกฎหมายวาดวย
การแขงขันทางการคา สงเสริมใหความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา และปฏิบตั ิ
หนาที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการฯ แตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการแขงขันทางการคา
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10 สำานักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ ประสาน
การจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กํากับ ติดตาม เรงรัดการปฏิบตั งิ าน
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และจัดทําตัวชี้วดั ความสําเร็จของงาน การเปดเผย
แผนและผลการดําเนินงานตอสาธารณชน จัดระบบเชือ่ มโยงและสรางเครือขายแลก
เปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศ จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสําหรับใชสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน การบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานดานการคาภายใน เผยแพรและใหบริการขอมูลสารสนเทศ ดําเนิน
การงานประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ง านด า นการค า ภายในประเทศและ
ผลการดําเนินงานงานวิเทศสัมพันธ และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
จัดทําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเชิงวิชาการและยุทธศาสตร นโยบายและมาตรการ
ทางการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ

11 สำานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการคา
และกลยุทธการตลาด รวมทั้งสินคาและบริการใหเขาสูตลาด ดําเนินการเพื่อใหมี
มาตรฐานทางการคา สงเสริมใหผปู ระกอบการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่กาํ หนด
และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดําเนินการเพื่อใหปริมาณสินคาเพียงพอและ
กระจายทัว่ ถึงกับความตองการ กําหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการ
ใหมีการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระคาครองชีพ
รวมทั้งชวยตรึงราคาสินคาในภาวะวิกฤตหรือภาวะจําเปน กําหนดแนวทางการจัด
ระเบียบธุรกิจคาปลีกคาสง สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหผูบริโภคพิทักษประโยชน
ของตนเอง รวมทั้งสรางการมีสวนรวมและเครือขายผูบริโภค

12 สำานักกำากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน
ของตุมนําหนักแบบมาตรา เครื่องชั่ง และเครื่องวัดสินคาเกษตร วิธีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง การใหคํารับรองตุมนําหนัก เครื่องชั่งและเครื่องวัดสินคาเกษตร
เสนอแนะแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับ
การใชเครือ่ งชัง่ และเครือ่ งวัดสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานนานาชาติ จัดทํา
สอบเทียบ และเก็บรักษาตุมนําหนักแบบมาตราและเครื่องวัดสินคาเกษตรแบบ
มาตรา และตรวจสอบความถูกตองของเครือ่ งชัง่ และเครือ่ งวัดสินคาเกษตร การให
ความรู คําแนะนําการใชเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินคาเกษตรแกประชาชน และ
พัฒนาบุคลากรดานชั่งตวงวัด
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13 สำานักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตรการคา
การตลาดของภูมิภาค วิเคราะหแผนงาน โครงการและงบประมาณ ประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ พัฒนาระบบงานและระบบขอมูลในภูมภิ าค
สนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน สรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการคาภายในจังหวัด
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการตามนโยบายเรงดวนและโครงการพิเศษของ
กรมการคาภายใน รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานการคาภายในจังหวัด

14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหนาที่และความรับผิดชอบดานนโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาและใหบริการระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและ
ความมั่นคงปลอดภัย กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการของกรม พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําระบบบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร ออกแบบและวางระบบเครือขายรองรับการเชื่อมโยงระบบงานหรือ
ขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายและโปรแกรม รวมทั้งใหบริการและเผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

15 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปญหาราคาสินค้า

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ปริมาณ ราคาสินคาและบริการ และพฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม ประสาน
งานการแกไขปญหาขอรองเรียน กํากับดูแลการรับแจงขอมูล การขออนุญาตตาม
กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม สืบสวน และดําเนินคดีตามความผิดที่
เปรียบเทียบได และใหคําปรึกษา แนะนํา เจรจาไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาและบริการ
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16 กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมและการกํากับดูแล สอบทานระบบการปฏิบัต ิงานตามมาตรฐาน
และ/หรือกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําสัง่ ทีท่ างราชการกําหนด สอบทานความถูกตอง
ของขอมูลการดําเนินงาน การเงินการบัญชี และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และประเมินผลการดําเนิน
งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของกรม

17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํา
รายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ประสานและดําเนินการเกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงานในสังกัด

รายงานประจําป 2557
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อัตรากำาลังกรมการค้าภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบอัตรากำาลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำา และพนักงานราชการ
จำานวน
873 อัตรา
133 อัตรา
17 อัตรา
1,023 อัตรา

ประเภทอัตรากำาลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำา
พนักงานราชการ
รวม

ร้อยละ
85.34
13.00
1.66
100.00

จำานวนข้าราชการจำาแนกตามประเภทและระดับตำาแหน่ง

บริหารสูง
บริหารต้น
อำนวยการสูง
เชี่ยวชาญ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

ประเภท/ระดับ
นักบริหารสูง
นักบริหารต้น
อำานวยการสูง
วิชาการเชี่ยวชาญ
วิชาการชำานาญการพิเศษ
วิชาการชำานาญการ
วิชาการปฏิบัติการ
ทั่วไปอาวุโส
ทั่วไปชำานาญงาน
ทั่วไปปฏิบัติงาน
รวม
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จำานวน
1 อัตรา
3 อัตรา
10 อัตรา
7 อัตรา
189 อัตรา
217 อัตรา
244 อัตรา
22 อัตรา
100 อัตรา
80 อัตรา
873 อัตรา

ร้อยละ
0.11
0.34
1.15
0.80
21.65
24.86
27.95
2.52
11.46
9.16
100.00
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 กรมการค้ า ภายในได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรวมเป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ ้ น
1,241.9402 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่
(1) แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร จำานวน 516.3128 ล้านบาท
(2) แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร จำานวน 204.2572 ล้านบาท
(3) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน จำานวน 521.3702 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำานวน 1,232.8211 ล้านบาท
ปรากฏว่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ รั บ งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จำ า นวน
9.1191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74 โดยจำาแนกตามประเภทรายจ่ายเรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย ดังนี้

หมวดรายจ่าย
งบดำาเนินงาน
งบบุคลากร
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
รวมงบประมาณ

ร้อยละ
34.35
27.11
21.52
12.36
4.66
100.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
426.5420
336.7027
267.2774
153.5370
57.8811
1,241.9402

การได้รับงบประมาณประจำาปี 2557 จำาแนกตามประเภทรายจ่าย
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำานวน 1,241.9402 ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน(ลบ.)
153.5370
12.36%

งบลงทุน(ลบ.)
57.8811
4.66%
งบดำาเนินงาน(ลบ.)
426.5420
34.4%

งบรายจ่ายอื่น(ลบ.)
267.2774
21.52%
งบบุคลากร(ลบ.)
336.7027
27.11%

รายงานประจําป 2557
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เปรี
ย
บเที
ย
บงบประมาณรายจ่
า
ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย

ปี 2556

งบบุคลากร
340.7344
เงินเดือนและค่าจ้างประจำา
338.1624
พนักงานราชการ
2.5720
งบดำาเนินงาน
403.4061
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 382.6098
ค่าสาธารณูปโภค
20.7963
งบลงทุน
78.3645
ค่าครุภัณฑ์
65.0795
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13.2850
งบเงินอุดหนุน
159.0077
งบรายจ่ายอื่น
251.3084
รวม
1,232.8211

ปี 2557
336.7027
333.5112
3.1915
426.5420
404.1810
22.3610
57.8811
57.5736
0.3075
153.5370
267.2774
1,241.9402

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
(4.0317)
(4.6512)
0.6195
23.1359
21.5712
1.5647
(20.4834)
(7.5059)
(12.9775)
(5.4707)
15.9690
9.1191

(1.18)
(1.38)
24.09
5.74
5.64
7.52
(26.14)
(11.53)
(97.69)
(3.44)
6.35
0.74

รายงานประจําป 2557
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สวนที่ 2 ผลการปฏิบัตราชการ
ิราชการ

• ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• ผลการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประจําป 2557
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมการคาภายใน ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2557 เพ�อใหมีทิศทาง
การดําเนินงานและการปฏิบตั งิ านสามารถทีจ่ ะบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน แบงเปน 2 มิติ
คือ มิติภายนอก และ มิติภายใน ซึ่งไดมีการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
โดยผลการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้...

กรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย

1. มิติภายนอก
1.1 ด้านประสิทธิผล
เป็นการปฏิบัติราชการที่จะผลักดันให้ภารกิจหลักของ
กระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วดั ระหว่างกระทรวงที่มเี ป้าหมายร่วมกัน (Joint
KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ซึง่ ผลการด�าเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดต่างๆ สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนด ดังนี้
(1) ด้านการดูแลเกษตรกร ได้มกี ารติดตามสถานการณ์
การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดและเปนระบบ
จ�านวน 70 รายการ และจัดท�าปฏิทนิ สินค้าเกษตรตามฤดูกาล
เพื่อใช้เปนข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนการศึกษา/ส�ารวจ/
ติดตาม/ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งจัดท�าระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร (Warning System)
เพื่อใช้เปนข้อมูลในการประมวลจัดท�ารายงานคาดการณ์
เตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปญหาด้านการตลาดสินค้า
เกษตรที่รับผิดชอบ ในรูปแบบการรายงานเตือนภัย รายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย/มาตรการและแผนงาน
ในการพัฒนายกระดับรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว และ
เตรียมมาตรการแก้ไขปญหาด้านการตลาดในระยะสั้น รวมทั้ง
ได้จดั ท�ารายงานสถานการณ์ และเผยแพร่ให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนือ่ งตามสือ่ ต่างๆ ส�าหรับการด�าเนินการเพือ่ ยกระดับ
ราคาหรือแก้ไขปญหาด้านการตลาดตามตัวชี้วดั “มูลค่าสินค้า
เกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น” ซึง่ มีสินค้า
เกษตรเปาหมายที่ภาครัฐเข้าไปด�าเนินมาตรการช่วยเหลือ
6 รายการ ประกอบด้วย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ล�าไย
เงาะ ทุเรียน และสุกร โดยมีเปาหมายเพิ่มจากมูลค่าเฉลี่ย
3 ป (ป 2554–2556) ซึ่งมีมูลค่า 237,917 ล้านบาท ที่ร้อยละ
12.54 ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ 276,939 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 16.40
(2) ด้านการดูแลผู้บริโภค ได้ก�ากับดูแลราคาสินค้า
เพื่อให้เกิดความเปนธรรมต่อผูบ้ ริโภค โดยด�าเนินการติดตาม
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ดูแลราคาขายปลีกสินค้า 180 รายการ ปรากฏว่าสินค้าที่กา� กับ
ดูแลไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นในลักษณะที่มีการฉวยโอกาส
แม้ว่าภาวะของปจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
ปรับสูงขึ้น เช่น ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก
การปรับอัตราค่าไฟฟา เปนต้น ท�าให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความเปนธรรม
ในด้านราคาสินค้าที่จ�าเปนต่อการครองชีพ และมีปริมาณ
สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีผลงานตามตัวชี้วัด
“ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจ�าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน” ทีร่ ้อยละ 98.56 สูงกว่าเปาหมายที่
ก�าหนดไว้ ร้อยละ 97.99
1.2 ด้านคุณภาพ
ได้แก่ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level
Agreement : SLA) เป็นการวัดระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ให้ส่วนราชการจัดท�าข้อตกลง
ระดับการให้บริการในงานบริการที่ส�าคัญตามที่ส�านักงาน
ก.พ.ร. ก�าหนด ดังนี้
(1) ให้จัดส่งข้อมูลกระบวนงานที่จัดท�าข้อตกลงระดับ
การให้บริการตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด
(2) จัดท�าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ
(3) จัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการและติดประกาศ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ
(4) รายงานผลการด�าเนินการตามแผนการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานบริการภายในรอบ 12 เดือน
(5) มี ผ ลส� า รวจความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก ารต่ อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการตามเกณฑ์
ที่กา� หนด ส�าหรับกรมการค้าภายใน ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้คดั เลือก
กระบวนงาน “งานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน�า
เข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัด” มาวัดผล โดยมีผลการด�าเนิน
งานเป็น ไปตามเป้าหมายใน 4 ขั้น ตอนแรก และยังรอ
ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (ขั้นตอนที่ 5)
ซึ่งส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ส�ารวจ จึงใส่ 4 คะแนนไว้ก่อน

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัตราชการ

29

2. มิติภายใน
2.1 ด้านประสิทธิภาพ
เป็นการวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการประหยั ด พลั ง งาน โดยในส่ ว นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
(1) ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 82 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 30.42
ได้ 1 คะแนน
(2) ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม เป้าหมายร้อยละ 95 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ
81.18 ได้ 1 คะแนน ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ เนื่องจากในช่วงต้นปี (ม.ค.–ก.พ. 57) ที่ผ่านมา
เกิดวิกฤติทางการเมืองมีการปิดล้อมกระทรวงพาณิชย์ไม่ให้
ข้าราชการเข้ามาปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเกิดจากปัจจัยภายนอกที่
อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการและการควบคุม ส�าหรับ
ด้านการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ได้จดั ท�า
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้า� มันและ
ไฟฟ้ า ทั ้ง ในส่ ว นกลางและภูมิ ภ าค ซึง่ ได้ มี ก ารรายงาน
อย่างครบถ้วน แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน�า้ มันเชื้อเพลิง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากลักษณะงานในความรับผิดชอบของกรมฯ แตกต่าง
จากหน่วยงานอื่น ซึง่ ต้องปฏิบัติงานในภาคสนามเพื่อก�ากับ
ดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบทางการค้า รวมทั้งการด�าเนิน
นโยบายต่างๆ ของรัฐทั้งยกระดับราคาสินค้าเกษตร และ
การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ท�าให้กรมฯ ต้องออก
ติด ตามตรวจสอบการด�า เนิ น งานรั บ ฟั ง ปั ญ หาในพื ้น ที ่
อย่างรวดเร็ว ต้องจัดสายตรวจออกตรวจสอบทุกวัน โดย
เฉพาะในช่วงเวลาทีม่ ีปัญหาด้านราคาสินค้าและช่วงผลผลิต
เกษตรออกสู่ตลาดมาก เพื่อก�ากับดูแลให้ความเป็นธรรมแก่
เกษตรกรและผูบ้ ริโภค ท�าให้ปริมาณการใช้นา้� มันเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณงาน ผลงานในเบื้องต้นได้ 4.100 คะแนน จากเป้าหมาย
ระดับ 5
2.2 ด้านการพัฒนาองค์การ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) เป็นการ
ด�าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการด�าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

1) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะ
ส� า คั ญ ขององค์ ก าร วัดความส�าเร็จในการจัดส่งรายงาน
ลักษณะส�าคัญขององค์การผ่านระบบออนไลน์ (e-SAR)
ภายในระยะเวลารอบ 9 เดือน ทั้งนี้รายงานต้องมีความครบถ้วน
และทันสมัย ผลงานได้ 5 คะแนน
2) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดความส�าเร็จ
ในการจัดท�าแผนพัฒนาสมรรถนะขององค์การ โดยน�าผลส�ารวจ
การพัฒนาองค์การ (Survey online) ครั้งที่ 1 (16-30 ก.ย.56)
มาจัดท�าแผนฯ โดยเลือกข้อค�าถามทีม่ สี ว่ นต่างระหว่างความเห็น
และความส�าคัญขององค์การ (Gap) สูงสุดจ�านวน 5 ข้อ
(จาก 30 ข้อ) ประกอบด้วย ด้านบุคลากร 2 ข้อ ด้านสารสนเทศ
1 ข้อ และด้านวัฒนธรรมองค์การ 2 ข้อ จากนั้นด�าเนินการ
ตามแผนฯ เพื่อที่จะลด Gap ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การวัดผลก�าหนด
ให้ 1) จัดส่งแผนฯ ผ่านระบบออนไลน์ (e-SAR) รอบ 9 เดือน
และค่าเฉลี่ย Gap โดยรวมจากผลการส�ารวจ ครั้งที่ 2
(1-15 ก.ย. 57) น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 และ 2) ค่า Gap
ใน 5 ข้อทีน่ า� มาจัดท�าแผนฯ ต้องลดลงทุกข้อด้วย ซึ่งปรากฏว่า
ผลส�ารวจครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวมเท่ากับ 1.2 สูงกว่า
ครั้งที่ 1 (1.03) และค่า Gap ใน 5 ข้อที่น�ามาจัดท�าแผนฯ
มากกว่าครั้งที่ 1 จ�านวน 3 ข้อ และเท่ากับครั้งที่ 1 จ�านวน 2 ข้อ
จึงได้ 3.400 คะแนน
(2) การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ
เป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนงานเชิ ง รุ ก ของรั ฐ บาลในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รปั ชั่นภายใน
หน่วยงานของส่วนราชการ ซึ่งได้มกี ารวัดตามตัวชี้วดั คุณภาพ
การให้บริการประชาชน (SLA) ของ “งานออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจน�าเข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัด” อยู่แล้ว
ตามเกณฑ์ให้น�าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดดังกล่าว มาเป็น
คะแนนของตัวชี้วัดนี้ด้วย โดยมีผลงานในเบื้องต้นที่ระดับ
4 คะแนน
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ ได

คะแนนถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติภายนอก
70
3.9286
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
60
3.8333
1. ภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเปาหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
ร้อยละ 4.54
1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย
5
1.0000
na.
0.0500
(239,520.96
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
ล้านเหรียญสหรัฐ)
อันดับ 1
1.2 อันดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็น
10
4.0000
อันดับ 2
0.4000
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ของไทย
(รอบ 9 เดือน)
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการบริโภคภายในประเทศ

ร้อยละ 1.5
10
(6,536.83 ล้านบาท)

na.

1.000

0.1000

1.4 มูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
(6 รายการ ได้แก่ มันส�าปะหลัง ปาล์มน้�ามัน ล�าไย เงาะ
ทุเรียน และสุกร เทียบกับมูลค่าเฉลี่ย 3 ปี (2554-56)
ของสินค้าดังกล่าว ที่มีมูลค่า 237,917 ล้านบาท

ร้อยละ 12.54
20
(267,755 ล้านบาท)

16.40
(276,939
ล้านบาท)

5.0000

1.0000

98.56

5.0000

0.7500

4

4.0000
4.0000

0.4000

1.5 ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจ�าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน

กรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย

หนวยวัด

ด้านคุณภาพการให้บริการ
2. ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement)
2.1. งานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน�าเข้า
และขายเครื่องชั่งตวงวัด
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ร้อยละ 97.99

15

ระดับ

10
10
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 มิติภายใน
ด้านประสิทธิภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

30
20

คะแนนที่ ได

คะแนนถวงน้ําหนัก

2.4700
1.7750

ร้อยละ 82

2.5

30.42

1.0000

0.0250

ร้อยละ 95

2.5

81.18

1.0000

0.0250

4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ

5

4.1000

4.1000

0.2050

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ

10

รอผล
การส�ารวจ

1.0000

0.1000

ระดับ

10
5

ระดับ

1

5

5.0000

0.0500

6.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

4

3.4000

3.4000

0.1300

7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

5

4.0000

4.0000

0.2000

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ด้านการพัฒนาองค์การ
6. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญของ
องค์การ

รวม

100

3.8600

3.4410

หมายเหตุ
1. เปนผลการประเมินตนเองเบื้องต้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
2. ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.3 เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง ซึ่งรอผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตัวชีว้ ัดที่ 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement) รอผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการจากส�านักงาน ก.พ.ร. จึงใส่ 4 คะแนนไว้ก่อน
4. ตัวชีว้ ัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ รอผลการส�ารวจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงใส่ 1 คะแนนไว้ก่อน
5. ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ น�าคะแนนที่ได้จากตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
“งานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน�าเข้าและขายเครื่องชั่งตวงวัด มาเปนคะแนนเบื้องต้นของตัวชี้วัดนี้ด้วย จึงใส่ 4 คะแนน
ไว้ก่อน
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ในปีงบประมาณ 2557 กรมการค้าภายในได้ดำาเนินการตามภารกิจและนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลทั้งในด้านการดูแลราคาสินค้าเกษตร การดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า
การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และการดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม โดยมี
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้
การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
กรมการค้าภายในด�าเนินการตาม
นโยบายรั ฐ บาลในการยกระดับ ราคา
สิ น ค้ า เกษตร และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกร เพือ่ สร้างความมัน่ คงและเพิม่
รายได้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้

>> มาตรการแทรกแซงสินค้าเกษตร
1. ข้าว
1.1 โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก
ปี ก ารผลิ ต 2556/57 ด� า เนิ น การรั บ
จ� า น� า ใบประทวน โดย อคส. และ
อ.ต.ก. และรับจ�าน�ายุ้งฉางโดย ธ.ก.ส
เป้าหมายปริมาณรับจ�าน�า รวมจ�านวน
16.5 ล้านตัน ระยะเวลารับจ�าน�า ตั้งแต่วนั ที่

1 ต.ค. 56 – 28 ก.พ.57 (ยกเว้นภาคใต้
ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.56 – 31 ก.ค.57)
ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับถัดจาก
เดือนที่รับจ�าน�า
ผลการด�าเนินการ : ณ วันที่ 31 ก.ค.57
(สิ้นสุดโครงการ) มีโรงสีเปิดรับฝาก
จ� า น ว น 8 2 1 โ ร ง แ ล ะ มี โ ร ง สี
เปิ ด จุ ด รั บ จ� า น� า นอกพื้ น ที่ 638 จุ ด
มี เ ก ษ ต ร ก ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ
จ� า นวน 1,956,651 ราย ปริ ม าณ
รั บ จ� า น� า รวมทั้ง สิ้น 11,673,994 ตั น
และ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว
จ�านวน 1,524,155 ราย 1,825,407 สัญญา
เป็นเงิน 191,582.329 ล้านบาท

1.2 การลดต้นทุนปัจจัยผลิตการ
ปลูกข้าว ตามโครงการ “ลดต้นทุนการ
ผลิตเพื่อความสุขของชาวนาไทย” ดังนี้
(1) ปุ ๋ย เคมี แ ละยาป้ อ งกั น หรื อ
ก� า จั ด ศั ต รู พ ื ช โดยขอความร่ ว มมื อ
ผู้ประกอบการให้ลดราคาจ�าหน่ายปุ๋ย
เคมี จ�านวน 4 สูตร (สูตร 46-0-0 สูตร
16-20-0 สูตร 16-16-8 และสูตร 168-8 ) และยาป้องกันหรือก�าจัดศัตรูพืช
จ�านวน 7 ชนิด ตั้งแต่ราคา ณ โรงงาน
ถึงราคาจ�าหน่ายปลีก ดังนี้

- ปุ๋ยเคมี ราคาจ�าหน่ายปลีกปรับ
ลดลง กระสอบละ (50 กก.) 40-50 บาท
หรือร้อยละ 5.88-8.20
- ยาป้องกันหรือก�าจัดศัตรูพชื ราคา
จ�าหน่ายปลีกลดลงร้อยละ 5-10
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ส่วนที่ 2
ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการ
1) ประชาสัมพันธ์การปรับลดราคา
และราคาจ�าหน่ายปลีกแนะน�าปุ๋ยเคมี
และยาป้ อ งกัน หรื อ ก� า จั ด ศัต รู พื ช ให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับทราบ
2) ให้ร้านจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีและยา
ป้องกันหรือก�าจัดศัตรูพืชปิดป้ายแสดง
ราคาจ�าหน่ายปลีกให้ชัดเจน

3) ออกประกาศส� า นั ก งานคณะ
กรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า
และบริก าร เรื ่องราคาจ� า หน่ า ยปลี ก
แนะน�าปุ๋ยเคมีและยาป้องกันก�าจัดศัตรู
พืชในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบให้ปรับลด
ราคาจ�าหน่ายในสัดส่วนเดียวกัน โดย
ค�านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ตามความเหมาะสม
4) จั ด เจ้ า หน้ า ที ่ส ายตรวจและ
ประสานจั ง หวั ด ออกตรวจสอบและ
สอดส่ อ งดูแ ลผู ้จ� า หน่ า ยปุ ๋ย เคมี แ ละ
ยาป้องกันหรือก�าจัดศัตรูพชื ให้มกี ารจ�าหน่าย
เป็นไปตามราคาแนะน�า

(2) ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว โดย
ขอความร่วมมือชมรมผู ้ประกอบการ
รถเกี ่ ย วข้ า วในการพิ จ ารณาก� า หนด
ค่า บริ ก ารรถเกี ่ย วข้ า วที ่เ หมาะสมใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ และออกประกาศราคา
ค่าบริการรถเกี่ยวข้าวแนะน�า รวมทั้งจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ซึง่ สามารถ
ลดต้นทุนค่าบริการรถเกี่ยวข้าวให้แก่
เกษตรกรได้ไร่ละ 50 บาท
(3) ค่ า เช่ า ที ่ น า โดยร่ ว มกั บ
กรมการปกครองในการเจรจาเพื ่ อ
ลดค่าเช่านาลง จ�านวน 367,267 ราย
ซึ ่ ง สามารถลดค่ า เช่ า ได้ เ ฉลี ่ ย ไร่
ละ200 - 816 บาท ส่งผลให้เกษตรกร
ได้ ร ั บ ค่ า เช่ า นาลดลงเฉลี ่ ย รายละ
631 - 22,238 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้ สิน้
342.139 ล้านบาท
1.3 จั ด งานตลาดนั ด ข้ า วเปลื อ ก
นาปรัง ปี 2557 เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าวภายในประเทศ เมื่อวันที่ 28-30
พ.ค. 57 ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสยั
จ�ากัด ต�าบลยางน้อย อ�าเภอโกสุมพิสัย
จั ง หวั ด มหาสารคาม มี เ กษตรกร
น�าผลผลิตมาจ�าหน่ายจ�านวน 411 ราย
ปริมาณการซื้อขาย 1,487 ตัน รวมมูลค่า
9,219,400 บาท
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2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยด�าเนิน
มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ปี 2556/57 ระยะเวลาด�าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. - 31 ธ.ค. 56 ดังนี้

2.1 มาตรการหลัก :
(1) การแทรกแซงรับซื้อโดยให้
ผู้รวบรวมในพื้นที่ (ผู้ซื้อ) รับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้น 14.5% ในราคา
กก.ละ 9.00 บาท (ความชื้น 30% กก.ละ
7.00 บาท) จากเกษตรกรตามใบรับรอง
เกษตรกร รายละ ไม่เกิน 25 ตัน โดยรัฐ
จ่ายชดเชยให้กบั ผู้รบั ซื้อในอัตรา กก.ละ
1.50 บาท เป้าหมาย 1.875 ล้านตันเมล็ด
(2) การขยายปริมาณการรับซื้อ
โดยขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการอาหาร
สัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นวัตถุดิบ จ�านวน 6 แห่ง ขยาย
ก� า ลั ง การรั บ ซื้ อ จากปกติ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก
ร้อยละ 10-20 ในราคาที่เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่
2.2 มาตรการเสริม :
(1) การเชื่อมโยงสหกรณ์ผผู้ ลิต
และผูใ้ ช้ โดยให้สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด
ความชืน้ 14.5% กก.ละ 9.00 บาท
(ความชื้น 30% กก.ละ 7.00 บาท)
จากเกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกร
รายละไม่เกิน 25 ตัน และเชื่อมโยงให้
แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
โดยรัฐจ่ายชดเชยค่าปรับปรุงคุณภาพ
และ ค่าบริหารจัดการให้กับสหกรณ์
รายงานประจำาปี 2557
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ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอัตรา กก.ละ
1.75 บาท และจ่ายชดเชยค่าขนส่งให้
สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งสั ต ว์
ในอัตรา กก. ละ 0.50 บาท เป้าหมาย
0.10 ล้านตันเมล็ด ณ ความชื้น 30%
(2) การผลักดันการส่งออก ให้
ผู้สง่ ออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รบั ซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.50% กก.ละ
7.50 บาท จากผู้รวบรวม เพื่อผลักดัน
การส่งออกเท่านั้น โดยรัฐจ่ายชดเชยค่า
บริหารจัดการให้ผู้ส่งออก อัตรา กก.ละ
2.00 บาท เป้าหมาย 0.50 ล้านตันเมล็ด
(3) การเสริมสภาพคล่องตลาด
ข้า วโพดเลี ้ย งสั ต ว์ ในการรั บ ซือ้ ให้
ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผ้รู วบรวมข้าวโพด
เลี ้ย งสั ต ว์ ที ่เ ข้า ร่ ว มด� า เนิ น การตาม
มาตรการหลัก โดยรัฐจ่ายชดเชยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
ระยะเวลา 6 เดื อ น วงเงิ น กู ้ ร ายละ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทัง้ นี้ ให้ ธ.ก.ส. หรือ
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ด�าเนินการ
2.3 มาตรการก� า กั บ ดู แ ล เพื่ อ
ให้ การด�าเนินมาตรการมีความรัดกุม
และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
สวมสิทธิ โดยก�าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย โดย
คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะ
ท�างานระดับอ�าเภอ เพื่อรวบรวมรายชื่อ
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และรับสมัครผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการฯ จัดเกรดผู้ประกอบการ และ
ตรวจปริมาณสต็อกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมด�าเนินการ
ตามมาตรการฯ รวมทั้ ง ก� า กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบและประสานการเชื ่อ มโยง
ตลอดจนตรวจสอบหลักฐานใบส�าคัญ
การรั บ ซื ้ อ จากเกษตรกร และจ่ า ย
ค่าด�าเนินการให้กับผู้รวบรวมในพื้นที่
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรรั บ ขึ ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ เฉพาะรายที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายและสอดคล้อง
กั บนโยบายของรัฐ บาลในการจัดสรร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
พื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรรายสินค้า ในภาคเกษตร สามารถน�าไปวางแผนใน
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการผลิ ต และ
(Zoning)
การตลาดในฤดูการผลิตต่อไป รวมทั้ง
สามารถยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผูป้ ลูกมันส�าปะหลังได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
เป็นการเตรียมความพร้อมปรับตัวเพื่อรับ
การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น รวม 8 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ขอนแก่ น
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ชลบุรี
ก�าแพงเพชร และนครสวรรค์ มีเกษตรกร
เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 3,106 คน
4. ติดตาม ตรวจสอบการรับจำานำา
สินค้าเกษตร ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
ผลการด�าเนินการ : ณ วันที่ 31 ธ.ค. มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตใน
56 (สิ้นสุดโครงการ) มีผู้รวบรวมและ การรับจ�าน�า โดยสุ่มตรวจสอบโรงสี
สหกรณ์ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มรั บ ซื้ อ ข้ า วโพด ตลาดกลาง โกดังกลาง และเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ จ�านวน 854 ราย เปิดรับซื้อ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก
จ� า นวน 743 ราย มี เ กษตรกรเข้า รวมทั้งสิ้น 1,584 ราย ในพื้นที่ 35 จังหวัด
ร่วมโครงการฯ จ�านวน 202,376 ราย ซึ่งไม่พบการกระท�าผิด
ปริ มาณรั บซื้ อ ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ ร วม
ทั้งสิ้น 2,420,227 ตัน
3. เสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรผู ้ ป ลู ก มั น สำ า ปะหลั ง
โดยจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
จังหวัดแหล่งผลิตมันส�าปะหลัง เพื่อให้
เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในการเตรียมตัว

ส่วนที่ 2

การบริหารจัดการกลไกและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
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1.การบริหารจัดการกลไกตลาดสินค้าเกษตร
1.1 เชือ่ มโยงและกระจายผลผลิต จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ทั้ง
ทางการเกษตร จากจังหวัดในแหล่งผลิต ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค รวมทั้งสิ้น
ไปยังตลาดจังหวัดปลายทาง เพื่อแก้ไข 14.76 ล้านฟอง
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่าในช่วงที่ (3) ผักและผลไม้ ด�าเนินการเชื่อม
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วงที่มี โยงกระจายผลไม้ ดังนี้
1) เจรจาซื ้อ ขายผลไม้ กั บ ผู ้
ราคาสูงช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณไม่เพียง
พอและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ดังนี้ ประกอบการค้ า ผลไม้ ใ นประเทศ

จ�ากัด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 20
พ.ค.-30 มิ.ย.57 โดยมีปริมาณการเชื่อมโยง
ผลไม้รวมทั้งสิ้น 759 ตัน มูลค่า 17.731
ล้านบาท
(4) เชื่อมโยงการกระจายผลไม้ภาค
เหนือและภาคตะวันออกออกสู่ตลาด
ปลายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
จัดตั้งจุดกระจายผลไม้จงั หวัดหนองคาย
2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้างเทสโก้เก่า
ไปทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ�าเภอ
เมือง และบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ
(ไทย-ลาว) ต�าบลบ้านหม้อ อ�าเภอ
ศรีเชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต (เงาะ
ทุเรียน มังคุด และลองกอง) ช่วงที่
กระจุกตัวออกไปยังผู้บริโภคในจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่ างวัน ที่ 5-8 มิ.ย.57 โดยมีผ ล
การเจรจาตกลงซื้อขายผลไม้ ได้แก่ เงาะ
มังคุด ลองกอง ทุเรียน ล�าไย มะม่วง
ซึง่ ปริมาณและราคารับซือ้ ให้ตกลงเป็น
งวดไป
2) เชื่อมโยงการกระจายผลไม้จาก
จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวม
และกระจายผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุด
และลองกอง) เพื่อรับซือ้ และกระจาย
ผลผลิ ต ช่ ว งที ่ก ระจุ ก ตั ว ออกนอก
แหล่งผลิต ด�าเนินการระหว่างวันที่ 16
พ.ค.-30 มิ . ย.57 โดยมี ป ริ ม าณ
การเชือ่ มโยงรวมทั้งสิ้น 38,500 ตัน
มูลค่า 1,198 ล้านบาท
3) เชื่อมโยงการกระจายผลไม้จาก
จังหวัดตราด โดยจัดสถานที่รวบรวมและ
กระจายผลไม้ ณ สหกรณ์เกษตรเขาสมิง

การส่งออกชายแดนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง
วันที่ 15 พ.ค.-30 มิ.ย.57 โดยมีปริมาณ
การเชื่อมโยงผลไม้รวม 100 ตัน มูลค่า
3.150 ล้านบาท
(5) เชื่อมโยงลิ้นจี่ โดยขอความร่วมมือ
ให้ ผู ้ ป ระกอบการ/กลุ ่ ม เกษตรกร
น�าลิ้นจี่ไปจ�าหน่ายในพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง
รวม 7 จังหวัด (หนองคาย มุกดาหาร
มหาสารคาม บึงกาฬ เชียงใหม่ ล�าปาง
และกรุงเทพฯ) เพื่อระบายผลผลิตลิ้นจี่
ของจังหวัดพะเยาในช่วงที่ออกสู่ตลาด
มาก ปริ ม าณเชื ่อ มโยงรวม 1,000
กิโลกรัม มูลค่า 35,000 บาท
(6) เชื่อมโยงกระจายผักและผลไม้
จากแหล่งผลิต ได้แก่ ล�าไยภาคเหนือ
เงาะ มั ง คุ ด ลองกอง จากภาคใต้

กรมการค้าภายในได้ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร
จัดการกลไกตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าให้แก่เกษตรกร
และการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการตลาด รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ดังนี้

(1) สุกร
1) เชื่อมโยงผูเ้ ลีย้ งสุกรจัดจ�าหน่าย
เนื้อสุกรราคาพิเศษ เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้ผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค โดยมีการจ�าหน่าย
เนื้อสุกร รวมทั้งสิ้น 142,388 กก.
2) ออกประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ก�าหนดราคาสุกร เนื้อสุกรแนะน�า
เพื ่อ เผยแพร่ ร ะดับ ราคาที ่ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์และต้นทุน เป็นประจ�า
ทุกวันพระ และก�ากับดูแลราคาในแต่ละ
ช่วงการตลาดให้สอดคล้องกับภาวะการ
ผลิต การตลาด และราคาแนะน�า
(2) ไข่ไก่ โดยเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่
และผู้ประกอบการน�าไข่ไก่สด คุณภาพ
ดี ราคาถูก กว่ า ท้ อ งตลาดทั ่ว ไปมา
จ� า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรงและ
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36
ผักและผลไม้จากภาคกลาง มาจ�าหน่าย
ให้ผบู้ ริโภคโดยตรงในงานต่างๆ ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 109.10 ตัน มูลค่า 4,757,260
บาท ดังนี้
1) งานมหกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
เมื่อวันที่ 22-27 ก.ค.57 ณ ท้องสนามหลวง
และจ�าหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
23-24 ก.ค.57
2 ) ง า น ธ ง ฟ ้ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี นครพนม สระบุรี และสิงห์บรุ ี
ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.57
3) งานมหกรรมธงฟ้ า เฉลิ ม
พระเกียรติมหาราชินี เมื่อวันที่ 6-8 ส.ค.
57 ณ กระทรวงพาณิชย์
4) งานหัตถศิลป์แม่นิรมิตร เมื่อ
วันที่ 9-11 ส.ค.57 ณ สวนอัมพร
5) งานมหกรรมพาณิชย์คนื ความสุข
ให้ประชาชน เมื่อวันที่ 21-24 ส.ค.57 ณ
อิมแพค เมืองทองธานี
6) งานธงฟ้าคืนความสุข ลดค่าใช้จา่ ย
ให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย.
57 ณ ไบเทค บางนา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
1.2 จัดระบบการค้าสินค้าเกษตร ให้
สอดคล้องกับการผลิตและเป็นธรรมแก่
ทุ ก ฝ ่ า ย ใ น สิ น ค ้ า ป า ล ์ ม น�้ า มั น
ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง โดยด�าเนิน
มาตรการบริหารจัดการปาล์มน�า้ มันทั้ง
ระบบและก�าหนดมาตรการน�าเข้ากาก
ถั่วเหลือง ดังนี้
(1) ปาล์มน�้ามัน
1) ก�า กับ ดูแ ลระบบการค้ า
ในประเทศ โดยใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่
การควบคุมการขนย้าย การปิดป้าย
แสดงราคารับซื้อ การตรวจสอบป้องกัน
การลักลอบและก�ากับดูแลการขนย้าย
รวมทั้งมีคณะท�างานการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลในระดับจังหวัด
2) วางระบบน�าเข้า-ส่งออกน�้ามัน
ปาล์ม โดยบริหารการน�าเข้าน�้ามันปาล์ม
DIT AUNUAL REPORT 2014

ทั้งภายใต้ WTO และ AFTA ปี 2557 ดังนี้
- การน�าเข้าภายใต้ WTO ภาษี
ในโควตาร้อยละ 20 ปริมาณ 4,860 ตัน
ให้ อคส. เป็นผู้น�าเข้า ภาษีนอกโควตา
ร้อยละ 143 ไม่จ�ากัดปริมาณ
- การน�าเข้าภายใต้ AFTA โดย
มี ก ารบริ ห ารการน� า เข้ า เช่ น เดีย วกั บ
WTO คือให้ อคส. เป็นผู้น�าเข้า ซึ่งมี
คณะกรรมการนโยบายปาล์ ม น� ้า มั น
แห่งชาติ (กนป.) เป็นผู้พิจารณาจาก
การเปิดตลาดเสรี AFTA เช่น ก�าหนด
ผู้น�าเข้า ปริมาณน�าเข้า

- การน�าเข้าเพื่อการส่งออก (นอก
โควต้า WTO) ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าต้องรับ
ซื้อผลผลิตในประเทศเพื่อส่งออกด้วย 1
ส่วน ก่อนน�าเข้า 1 ส่วน และต้องส่ง
ออกน� า้ มั น ปาล์ ม ไปต่ า งประเทศเป็ น
ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาณ
น�าเข้าภายใน 30 วัน นับแต่วันน�าเข้า
(2) ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง โดย
คณะกรรมการนโยบายอาหารก�าหนด
มาตรการน� า เข้ า กากถั ่ว เหลื อ งได้ ไ ม่
จ�ากัดปริมาณและช่วงเวลาน�าเข้า ดังนี้
1) การน�าเข้าภายใต้ WTO ภาษี
ในโควต้าร้อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขให้ผนู้ า� เข้า
รับซื้อกากถัว่ เหลืองจากเมล็ดในประเทศ
ในราคาไม่ต�่ากว่า กก.ละ 13.18 บาท
ส่วนการน�าเข้านอกโควต้าต้องเสียภาษี
ร้อยละ 119
2) การน�าเข้าภายใต้ AFTA ภาษี
ร้อยละ 0

3) การน�าเข้าภายใต้ FTA กรณี
ไทย - ออสเตรเลีย ไทย - นิวซีแลนด์
และไทย - ญี่ปุ่น ภาษีร้อยละ 0
4) การน�าเข้าภายใต้ความตกลง
อาเซียน - เกาหลี ภาษีรอ้ ยละ 0 ปริมาณ
10,922 ตัน
5) การน�าเข้าทั่วไป ภาษีร้อยละ 6
และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท
ผ ล ก า ร ด �า เ นิ น ก า ร : ภ า ค
อุตสาหกรรมมีวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วเหลือง
และกากถั ่ว เหลื อ ง) เพี ย งพอกั บ
ความต้องการใช้ โดยกลุ่มโรงงานสกัด
น�้ามันถั่วเหลืองผลิตกากถั่วเหลืองแยก
เป็นกากจากเมล็ดในประเทศ รวม
จ�านวน 6,610 ตัน และกากถั่วเหลือง
จากเมล็ดน�าเข้ารวมจ�านวน 569,928 ตัน
และมีการน�าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองโดยกลุม่
โรงงานสกัดรวมจ�านวน 925,613 ตัน
1.3 เพิ่มศักยภาพทางการค้าให้กับ
ผู้น�าเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยจัดสัมมนาให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
สถานการณ์ ก ารผลิ ต กฎหมาย
กฎระเบี ย บ และวิ ธี ท างการค้ า ของ
ประเทศมาเลเซีย และกั ม พู ช า และ
การพัฒนาคุณภาพผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก
และระเบียบให้แก่ผู้น�าเกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการของ 5 จังหวัดชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2557 ณ โรงแรม
เซ็นทารา โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 99 คน

ส่วนที่ 2

2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จา� หน่าย
สินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อ
ให้เกษตรกรมีช่องทางในการจ�าหน่าย
สิ น ค้า เกษตรและผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ก าร
พั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรให้ ไ ด้
คุณภาพ รูปแบบและการบรรจุภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีรายได้เพิ่มขึน้
จากการจ�าหน่ายผลผลิต ดังนี้
(1) จั ด ตั ้ง ศู น ย์ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า
เกษตรชุมชนแห่งใหม่ จ�านวน 2 แห่ง
ที ่ศ ูน ย์ ส าธิต การเกษตรร้ า นค้ า ชุม ชน
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ
ที่ตลาดต้นคูณ อ�าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิง เทรา (วั ด สมานรั ต นาราม)
ปั จ จุ บั น มีศ ูน ย์ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร
ชุมชนรวมทั้งสิ้น 20 แห่งใน 14 จังหวัด
(2) พัฒนาศักยภาพศูนย์จ�าหน่าย
สิ น ค้า เกษตรชุม ชน ที ่จั ด ตั ้ง มาแล้ ว
จ�านวน 18 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ (3 แห่ง) นครสวรรค์
ชั ย นาท สมุ ทรสงคราม กาญจนบุ ร ี
(2 แห่ ง ) จั น ทบุ รี อุ บ ลราชธานี
นครราชสี ม า ศรี ส ะเกษ อุ ด รธานี
มุกดาหาร ขอนแก่น นครศรีธรรมราช
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี
(3) จัดการเชือ่ มโยงการจ�าหน่าย
สิ น ค้า ของศู น ย์ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร
ชุมชน โดยออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจาก
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ได้แก่

ข้าวหอมกาญจน์ ข้าวหอมนิล มัน/เผื อ ก
ฉาบ และไข่ ไ ก่ มาจ� า หน่ า ยในงาน
พาณิชย์คนื ความสุขให้ประชาชน เมือ่ วันที่
21-24 ส.ค.57 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
และสถานที่ตา่ งๆ โดยมีมลู ค่าจ�าหน่าย
รวมทั้งสิ้น 773,860 บาท

(4) จั ด อบรมให้ ค วามรู ้แ ก่
เกษตรกร จ�านวน 2 ครั้ง ได้แก่
1) เรื่อง “การแปรรูปผลไม้
(ขนุน) เพือ่ เพิม่ มูลค่า” เพือ่ น�าความรูไ้ ป
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต ให้ มีความ
หลากหลายและเหมาะสมในการวาง
จ�าหน่ายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตร
ชุ ม ชน เมื ่ อ วั น ที ่ 18-19 มี . ค.57
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
2) เรื่อง “เส้นทาง AEC ท้าทาย
Farm Outlet ให้กา้ วไกล” เพื่อให้ความรู้
แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พั ฒ นา ศู น ย์ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร
ชุมชน เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เมื่อ
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วันที่ 4-5 ก.ค.57 ที่จังหวัดราชบุรี โดย
มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจ�านวน
74 คน
(5) จั ด ท� า บั น ทึ ก ความตกลง
(MOU) ในการผลิตข้าวสารบรรจุถุง
Farm Outlet เมื่อวันที่ 15 ก.ค.57
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเปลือกใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 919 ราย
พื้นที่เพาะปลูก 13,000 ไร่ กับโรงสีเจริญ
ชัยรุ่ง เรือ ง จ�ากั ด ในการสีข้าวสาร
บรรจุถุงภายใต้สัญลักษณ์ Farm Outlet
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในศูนย์จา� หน่ายสินค้า
เกษตรชุมชนและห้าง TMK ทุกสาขา
ในจัง หวัดกาญจนบุร ี และเชื่อมโยง
การจ�าหน่ายไปยังทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ ออกร้าน
จ�าหน่ายในงาน/เทศกาลต่างๆ เช่น
ธงฟ้า การร่วมออกร้านกับหน่วยงานอื่น
เป็นต้น
2.2 จัดประกวดข้าวหอมมะลิและ
ข้ า วตราคุ ณ ภาพ เพื ่อ ให้ เ กษตรกร
และผู้ประกอบการข้าวถุงมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ผลผลิตมีคุณภาพดี

ตรงตามความต้องการของตลาด และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว โดย
จัดประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัด
จ�านวน 22 จังหวัด และคัดเลือกผู้ชนะ
เลิศระดับจังหวัดส่งเข้าประกวด ในระดับ
ประเทศ และจั ด ประกวดข้ า วตรา
คุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการส่งตัวอย่าง
ข้าวเข้าประกวด จ�านวน 73 ตัวอย่าง
รายงานประจำาปี 2557
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จาก 18 จั ง หวั ด และได้มี ก ารมอบ
รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับ
ประเทศ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.57 ที่กระทรวง
พาณิชย์
2.3 พัฒนาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง
โดยด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวสาร
หอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมาย
รับรองทีจ่ �าหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้
ผู ้ป ระกอบการรั ก ษาคุณ ภาพและ
มาตรฐาน และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
รั บ ความเป็ น ธรรมในการซื้ อข้ า วสาร
ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้รูปพนมมือของกรมการค้าภายใน
จ�านวน 108 ราย 173 เครือ่ งหมายการค้า
2.4 จัดอบรม เรื่อง “การผลิตเนื้อ
มะพร้าวขาวคุณภาพ” ให้แก่เกษตรกร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวม 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค. 57
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 57
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 57
ทีจ่ ังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรผูป้ ลูก
มะพร้าวเข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 265 คน
2.5 จัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ข้าว
โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรทีม่ ีศกั ยภาพในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
อุบลราชธานี และจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาด
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั คัดเลือก เพื่อ
น� า ความรูท้ ี่ ไ ด้ร บั ไปพั ฒ นาและสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว เมื่อวันที่
1 ส.ค.57 โดยมีผเู้ ข้าอบรมจ�านวน 100 คน
DIT AUNUAL REPORT 2014

2.6 จัดอบรมด้านตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวทางวิชาการ โดยจัดอบรมให้ความรู้
ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี
และทางกายภาพให้แก่ผ้ปู ระกอบการค้า
ข้าวและโรงสี จ�านวน 100 คน เมื่อวันที่
16-19 ก.ค.57 ที่จังหวัดอุบลราชธานี

3.การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพระบบตลาด
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลาง
สินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรม
การค้าภายใน เพือ่ ให้เป็นตลาดกลาง
ที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งซือ้ ขายและ
กระจายสิ น ค้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เป็ น ธรรม รวมทั ้ง เพิ ่ม ทางเลื อ กและ
โอกาสในการขายผลผลิตให้กบั เกษตรกร
จ�านวน 81 แห่ง (ตลาดกลางข้าวและ
พืชไร่ 61 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้
16 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้�า 4 แห่ง) โดย
มีการด�าเนินการ ดังนี้

(1) ผลักดันการซื้อขายและเชื่อม
โยงการจ�าหน่ายในตลาดกลางในความ
ส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่าย การจัด
ชัน้ คุณภาพสินค้า และเชื่อมโยงการซือ้
ขายสินค้าเกษตร เพื่ อ ให้ เ กษตรกร
มี ช ่ อ งทางการจ� า หน่ า ยผลผลิ ต เพิ ่ม
ขึน้ และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า
ทีม่ ีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม รวม
15 จังหวัด จ�านวน 16 ครั้ง ได้แก่
จังหวัดก�าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
สุ โ ขทั ย ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อ ยเอ็ด
ศรีสะเกษ อุดรธานี ชัยนาท นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ
สมุทรสงคราม

(2) ผลักดันและเชื่อมโยงการซื้อ
ขายในตลาดกลางประมูลข้าวสาร โดย
จัดตั้งตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งที่
2 ที่ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัด
สุ พ รรณบุ ร ี (ท่ า ข้ า วเขาใหญ่ ) เมื่ อ
วันที่ 5 ก.ค. 57 และจัดกิจกรรมประมูล
ซื้อขายข้าวสารที่ตลาดกลางข้าวและ
พืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ (ท่าข้าวก�านัน
ทรง) และตลาดกลางข้ า วและพื ช ไร่
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (ท่ า ข้ า วเขาใหญ่ )
เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบ
การค้าข้าวสารอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ปริมาณ 23,300 ตัน
มูลค่า 301.95 ล้านบาท ดังนี้
-ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัด
นครสวรรค์ (ท่าข้าวก�านันทรง)
จ�านวน 12 ครั้ง ปริมาณ 12,000 ตัน
มูลค่า 149.65 ล้านบาท
- ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัด
สุพรรณบุรี (ท่าข้าวเขาใหญ่)
จ�านวน 3 ครั้ง ปริมาณ 11,300 ตัน
มูลค่า 152.30 ล้านบาท

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดสดใน
ความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้เป็น
แหล่งรองรับผลผลิตจากเกษตรกร และ
เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที ่ ส ร้ า งความมั ่ น ใจให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคและ
หันมาใช้ตลาดสดมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้
มีการปิดป้ายแสดงราคาจ�าหน่ายสินค้า
จ�าหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม เครือ่ งชัง่
มีความเที่ยงตรง ปัจจุบันมีตลาดสด
ในความส่งเสริม จ�านวน 296 แห่ง โดย
มีผลการด�าเนินการ ดังนี้
(1) จั ด งาน “สิ น ค้ า เกษตร
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ระหว่างวันที่

ส่วนที่ 2

27-29 ม.ค.57 รวม 4 แห่ง ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ก�าแพงเพชร ขอนแก่น
และปทุมธานี
(2) จัดงานเทศกาล “ผักสด จากสวน
สู่ผบู้ ริโภค...เทศกาลกินเจ” ระหว่าง
วันที่ 5-13 ต.ค.56 และระหว่าง วันที่ 24
ก.ย.-2 ต.ค.57 รวม 7 แห่ง ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (2 แห่ง) ก�าแพงเพชร
ขอนแก่น ปทุมธานี (2 แห่ง) และปัตตานี

(3) ลงนามบันทึกความร่วมมือ
(MOU) ในการบูรณาการส่งเสริมและ
พั ฒ นาตลาดสดระหว่ า งกรมการค้ า
ภายใน กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร สมาคม
ตลาดสดไทย และเทศบาลนครนนทบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 19 ก.ย.57 ณ กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา

ตลาดสดให้สามารถอยู่รอด ในภาวะ
การเปลี่ยนแปลง และให้สามารถแข่งขัน
กับการค้าปลีกสมัยใหม่ อันจะส่งให้
ประชาชนผู้บริโภคได้รับบริการที่ดีจาก
ตลาดสด ที่มีความสะอาด สุขอนามัย
ตามมาตรฐานด้ า นสุ ข าภิ บ าล มี
ความปลอดภัยในอาหาร มีการแสดง
ราคาจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า และมี ป ริ ม าณ
สินค้าครบถ้วน รวมทั้งผู้ประกอบการ
มีจริยธรรมในการก�าหนดราคาจ�าหน่าย
3.3 ส่ง เสริม การซื้อ ขายในระบบ
ตลาดข้อตกลง
(1) ผลักดันให้มีการใช้สัญญาข้อ
ตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน
โดยเชื่อมโยงให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบ
การได้มีการท�าสัญญาข้อตกลงซือ้ ขาย
สินค้าเกษตร จ�านวน 11 สินค้า ได้แก่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วง
น�้าดอกไม้ ข้าวโพดหวานฝักสด เงาะ
มังคุด ลองกอง ทุเรียน สละ สับปะรด
และลิ้นจี่ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 20,488 ตัน
มูลค่าประมาณ 336.33 ล้านบาท
(2) จัดอบรมให้ความรูเ้ พื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ของการซื ้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรผ่ า น
ตลาดข้อตกลง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน
2 ครั้ง รวม 162 คน ที่จังหวัดสุโขทัย
และเพชรบูรณ์
(3) จั ด ท� า สื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
เผยแพร่ระบบตลาดข้อตกลง เพื่อสร้าง
การรับรู้และกระตุ้นการรักษาและคัด
แยกผลผลิต
3.4 ผลั ก ดัน และส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ และสร้ า งความเข้ า ใจ
เกี ่ ย วกับตลาดสิน ค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย โดย
(1) จั ด สั ม มนา “การก� า หนด
แนวทางการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)”
ให้แก่ผูป้ ระกอบการค้าข้าว เพือ่ ให้มี
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการ
ซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า และ
การประมูลข้าวแบบเสนอส่วนต่างราคา
(Basis) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.57 ณ จังหวัด
นนทบุรี มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 38 คน
(2) ระบายข้ า วสารจากสต็ อ ก
ของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วง
หน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยวิธี
ประมูลแบบเสนอส่วนต่างราคา (Basis)
เพื่อเป็นการสร้างกลไกราคาตลาดข้าว
ไทย ให้เป็นราคาชี้น�าที่ใช้อ้างอิงทั้งใน
ประเทศและในตลาดโลก โดยมีการ
ระบายข้าวผ่าน AFET รวม 11 ครั้ง
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 588,450.403 ตัน
มูลค่ารวม 6,316.87 ล้านบาท

(3) เผยแพร่ข้อมูลราคาล่วงหน้า
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและราคา
ตลาดจริงผ่านระบบ SMS บนมือถือ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อ งเป็นประจ�า
ทุกวันท�าการ ประมาณวันละ 2,186 ราย
3.5 พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล การ
ตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลระบบตลาดและเครื่องมือทาง
การตลาด ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ�านวน 4 ครั้ง รวม 215 คน
ที ่จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี
สระแก้ว และขอนแก่น
รายงานประจำาปี 2557
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4. การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์
4.1 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
โลจิสติกส์ให้กับกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น เพื่อสนับสนุนให้กิจการ
คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นมีมาตรฐาน
ในการจัดเก็บสินค้าเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยด�าเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
คลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน
ห้ อ งเย็ น โดยลงนามความร่ ว มมื อ
(MOU) เรือ่ ง “ความร่ ว มมื อ ด้ า น
การก�า หนดมาตรฐานคลั ง สิ น ค้ า
มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น”
ระหว่างกรมการค้าภายในกับส�านักงาน
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(สมอ.) เมื่อวันที่ 1 ส.ค.57 เพื่อพัฒนา

และยกระดับ มาตรฐานคลั ง สิ น ค้ า
มาตรฐานไซโลและมาตรฐานห้องเย็น
ที่เป็นมาตรฐานของกรมการค้าภายใน
ให้ เ ป็ น มาตรฐานระดับ ประเทศและ
เป็นสากล เพื่อให้สามารถลดต้นทุน
การบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผใู้ ช้บริการ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้
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(2) พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้อง
เย็น เพื่อให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC
โดยจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสของธุรกิจ
รับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี
AEC” ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค.57 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังการเปิดเสรี AEC โดยมีผู้เข้า
อบรมจ�านวน 25 คน
(3) มอบตราสัญลักษณ์คลังสินค้า
ไซโล และห้ อ งเย็ น โดยจั ด ท� า ตรา
สัญลักษณ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น เพื่อเป็นเครื่องหมายส�าหรับให้
ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโลและ
ห้องเย็นที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ใช้ประชาสัมพันธ์
กิจการให้เป็นทีร่ จู้ กั เพิม่ ขึน้ อย่างแพร่หลาย
ปั จ จุ บั น มี ก ารขอใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ฯ
จ�านวน 38 ราย
(4) พัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร
โลจิ ส ติ ก ส์ โดยพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
ตลาดกลาง ตลาดข้อตกลง ตลาดสด
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อให้
มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับระบบตลาดและ
กลไกในระบบตลาดทีค่ รอบคลุม และ
ทั น สมั ย ส� า หรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด
การด้านโลจิสติกส์ ผ่านทางเว็บไซต์
http://mwsc.dit.go.th

(5) ติดตามประเมินผลการด�าเนิน
งานและการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้า นการรั บ ฝากเก็ บ สิ น ค้ า รวมทั ้ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและแนวทางในบริหารจัดการ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ตาก ล�าพูน เชียงใหม่ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี
ชลบุรี และระยอง รวม 25 ราย
4.2 ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าเกษตร ณ จุดที่เป็น
ประตู ก ารค้ า โดยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนตลาดกลางผักและผลไม้ใน
ความส่งเสริมของกรมการค้าภายในทีม่ ี
ศักยภาพ มีความพร้อมและผลักดันให้

เป็ น ศู น ย์ ร วบรวมและกระจายสิ น ค้ า
เกษตร เพื ่อ เชื ่อ มโยงการค้ า ไปยั ง
ประเทศเพื่อ นบ้านทั้ง การน�า เข้าและ
ส่งออกและเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบันมี
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร
จ�านวน 3 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี (ตลาด
อุดรเมืองทอง) จังหวัดขอนแก่น (ตลาด
ศรีเมืองทอง) และจังหวัดราชบุรี (ตลาด
ศรีเมือง) (เปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.57)

ส่วนที่ 2

การดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า

กรมการค้าภายใน ได้ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกำากับ
ดูแลความเป็นธรรมด้านราคาให้กับทุกฝ่าย โดยดูแลราคาสินค้าในแต่ละ
ช่วงการค้าตั้งแต่ราคาต้นทาง (ราคา ณ โรงงาน) ราคากลางทาง (ราคา
ขายส่ง) และราคาปลายทาง (ราคาจำาหน่ายปลีก) ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม ไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา ปริมาณ
มีเพียงพอไม่ขาดแคลน และมีน้ำาหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง โดย
ดำาเนินการ ดังนี้

1. ก�าหนดสินค้าและบริการควบคุม
จ�านวน 43 รายการ (สินค้า 40 รายการ
บริการ 3 รายการ) และสินค้าและบริการ
ทีต่ ิดตามดูแล 225 รายการ (สินค้า
205 รายการ บริการ 20 รายการ) โดย
มีก ารติ ด ตามตรวจสอบราคาและ
สถานการณ์ของสินค้าอย่างสม�่าเสมอ
เป็นประจ�าทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกปักษ์
ทุกเดือนเพื่อคุม้ ครองประชาชนผูบ้ ริโภค
และมิใ ห้ มี ก ารฉวยโอกาสขึ ้น ราคา
เอาเปรี ย บผู้บริโภค
2. ดูแ ลราคาต้ น ทาง (ราคา ณ
โรงงาน) ให้สอดคล้องกับต้นทุนและ
เป็นธรรม โดยแบ่งการก�ากับดูแลสินค้า
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุม่ สินค้าที่ตอ้ งใช้วตั ถุดิบน�าเข้า
(2) กลุ ่ ม สิ น ค้ า ที ่ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ใน
ประเทศเป็นหลัก
(3) กลุ ่ ม สิ น ค้ า ที ่ใ ช้ วั ต ถุ ด ิบ ทั ้ง ใน
ประเทศและน�าเข้า
(4) กลุ่มอาหารสด
ซึง่ หากจ� า เป็ น ต้ อ งปรั บ ราคา
จะพิ จ ารณาให้ ป รั บ ราคาตามภาระ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง ส�าหรับหมวดอาหาร

สดเนื่องจากราคาขึ้นลงตามฤดูกาล จะ
มีก ารตรวจสอบราคาและเข้มงวดใน
การปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งการประกาศ
ราคาแนะน�า
3. ดูแลราคากลางทาง (ราคาจ�าหน่าย
ของตัวแทนจ�าหน่ายและผูค้ า้ ส่ง) โดยดูแล
ราคาจ�าหน่ายส่งให้มีการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับราคาต้นทาง (ณ โรงงาน)
เพื่อมิให้มกี ารฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ทั้งด้านราคาจ�าหน่ายและปริมาณ
4. ดูแลราคาปลายทาง (ราคา
จ�าหน่ายปลีก) โดยตรวจสอบติดตาม
ราคาจ� า หน่ า ยปลี ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ต้นทุนการผลิต และก�าหนดระดับความ
ส� า คัญ ของสิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ต ้ อ ง
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุก
เดือนจ�านวน 225 รายการ (สินค้า 205
รายการ บริการ 20 รายการ)
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
4.1 Sensitive List (SL) : สินค้าที่มี
ความอ่อนไหวพิเศษ ติดตามราคาและ
ภาวะเป็นประจ�าทุกวัน
4.2 Priority Watch (PWL) : สินค้า
ที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่าง

ผลการปฏิบัตราชการ

41

ใกล้ชิดเป็นพิเศษ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
4.3 Watch List (WL) : สินค้าที่
ติดตาม ภาวะและสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกปักษ์
5. ก�าหนดมาตรการในการดูแลราคา
โดยออกประกาศคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ ก�าหนด
มาตรการดูแลราคาให้เป็นธรรม เหมาะสม
สอดคล้องกับต้นทุน มิให้มกี ารเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ดังนี้
5.1 ก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย
ส� า หรั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารควบคุ ม
43 รายการ ได้แก่
(1) การก�าหนดราคาจ�าหน่าย
สูงสุด
(2) การปรับราคาสูงขึ้นต้องได้รับ
อนุญาต
(3) การให้แจ้งปริมาณ สถานที่
จัดเก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
(4) ห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธ
การจ�าหน่าย และประวิงการจ�าหน่าย
สินค้าควบคุม
5.2 ก�าหนดรายการสินค้าและ
บริการที่ตอ้ งปิดป้ายแสดงราคาจ�าหน่าย
ปลีก จ�านวน 285 รายการ (สินค้า 237
รายการ และบริการ 48 รายการ) และ
การปิ ด ป้ า ยแสดงราคารั บ ซือ้ สิ น ค้ า
เกษตร จ�านวน 30 รายการ
5.3 ก�าหนดอัตราเพิ่มลดราคา
หัวมันส�าปะหลังตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง
โดยก�าหนดให้ผปู้ ระกอบการลานมันและ
โรงแป้งปิดป้ายแสดงราคารับซือ้ หัวมัน
ส�าปะหลังสด โดยต้องระบุเปอร์เซ็นต์
เชื้อแป้งที่ 25% และอัตราเพิ่มลดตาม
เปอร์เซ็น ต์เชื้อ แป้ง ที่รับซือ้ ให้ชัด เจน
ณ สถานที่รับซื้อ โดยให้แสดงราคาต่อ
หน่วยเป็นกิโลกรัม
6. ก�ากับดูแลราคาจ�าหน่ายก๊าซ
หุงต้ม โดย
(1) ก�าหนดให้ผู้จ�าหน่ายแสดง
ราคาจ�าหน่ายปลีกให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
โดยแยกรายละเอียดของราคาน�้าก๊าซ
รายงานประจำาปี 2557
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หุงต้ม ค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของ
ผู้ซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ชัดเจน
ครบถ้วน
(2) ก�ากับดูแลราคาจ�าหน่ายปลีก
ก๊าซหุงต้มบรรจุถังในราคาทีเ่ หมาะสม
โดยให้มีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นตามที่
กระทรวงพลังงานก�าหนด (ปรับเพิ่มขึ้น
เดือ นละ 0.50 บาท/กก.) โดยไม่ มี
การฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค
7. ตรึงราคาจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค/อาหารปรุงส�าเร็จ เพือ่ ลดภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในการเลือก
บริโ ภคสิ น ค้ า และอาหารปรุ ง ส� า เร็ จ
รวมทั ้ง เป็ น กลไกชีน้ � า ราคาของ
ร้านอาหารทั่วไป ดังนี้
7.1 ขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการ
และห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ตรึงราคา
จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ที ่จ� าเป็ น 205 สิ น ค้ า
กว่า 1,000 รายการ เป็นเวลา 6 เดือน
(มิ.ย.-พ.ย.57) และติดตามการจ�าหน่าย
สินค้าตามที่ได้ให้ความร่วมมือตรึงราคา
จ�าหน่าย
7.2 ขอความร่วมมือศูนย์ราชการ
ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้า
ภายใน จ�านวน 164 ตลาด 1,027 ร้าน
ค้า (กรุงเทพฯและปริมณฑล 13 ตลาด
176 ร้านค้า ส่วนภูมิภาค 45 จังหวัด
151 ตลาด 851 ร้านค้า) ห้างค้าปลีกค้า
ส่งสมัยใหม่ 306 สาขา ลดราคาจ�าหน่าย
อาหารปรุงส�าเร็จ (อาหารจานเดียว) และ
ตรึงราคาจ�าหน่าย ในราคาจาน/ชามละ
25 - 35 บาท ซึง่ สามารถลดภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในการบริโภค
อาหารปรุงส�าเร็จ ประมาณ 5 บาท/จาน
8. ติดตามตรวจสอบมิให้มกี ารเอาเปรียบ
ผูบ้ ริโภค โดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบ
ราคา ปริมาณสินค้าและเครือ่ งชัง่ ตวงวัด
เป็ น ประจ� า ทุ ก วัน รวมทั ้ง ตรวจสอบ
ตามค�าร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569
ของกรมการค้ า ภายใน เพื ่อ มิ ใ ห้ มี
การเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค กักตุนสินค้า
และให้เครื่องชัง่ ตวงวัดมีความเที่ยงตรง
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ด� า เนิ น การทั ้ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยตรวจสอบผู้ประกอบ
การรวมทั้งสิ้น 297,953 ราย พบผิด
จ�านวน 131 ราย เปรียบเทียบปรับรวม
เป็ น เงิ น ทั ้ง สิ ้น 119,200 บาท และ
ตรวจสอบเครื ่อ งชั ่ง ตวงวั ด รวมทั ้ง สิ ้น
4,159,908 เครื ่อ ง/หี บ ห่ อ แบ่ ง
เป็ น การตรวจสอบให้ ค� า รั บ รอง
3,234,088 เครื่อง การตรวจสอบเครื่อง
ชัง่ ตวงวัดขณะใช้งาน 437,675 เครื่อง
และสินค้าหีบห่อ 486,145 หีบห่อ พบผิด
จ�านวน 22,601 เครื่อง/หีบห่อ (เครื่อง
ชัง่ ตวงวัด 8,391 เครื่อง สินค้าหีบห่อ
14,210 หีบห่อ) ด�าเนินการยึด ผูกบัตร
ห้ามใช้ และอายัด

9. สร้างการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
โดยจัดตั้งสมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟ้า
1569” เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชน
ที ่มี ส ่ ว นร่ ว มในการสอดส่ อ งดูแ ล
พฤติ ก รรมทางการค้ า ที ไ่ ม่ เ ป็ น ธรรม
สะท้อนปัญหา ให้ข้อคิดเห็น รวมทัง้
เป็ น กระบอกเสี ย งในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารให้กรมการค้าภายใน ปั จ จุ บั น มี
สมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น

5,550 คน แยกเป็นประเภทสมาชิกประจ�า
จ�านวน 550 คน และประเภทสมาชิก
อาสาสมัคร จ�านวน 5,000 คน โดยได้
จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาธงฟ้า 1569
เพื อ่ ให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยมี ค วามรู ้
ความเข้าใจและแนวทางในการเข้ามามี
บทบาทในการดูแลราคาและเฝ้าระวัง
พฤติ ก รรมทางการค้ า ที ไ่ ม่ เ ป็ น ธรรม
จ� า นวน 4 ครั้ ง ที ่จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
นครพนม นครศรีธรรมราช และชลบุรี
โดยมี ส มาชิ ก อาสาธงฟ้ า เข้ า ร่ ว ม
การสัมมนารวมทั้งสิ้น 583 คน
10. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ของผูบ้ ริโภค
โดย
(1) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส�านึกใน
การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค
ให้แก่เยาวชนในโรงเรียน จ�านวน 6 ครั้ง
รวม 61 โรงเรียน
(2) จั ด งาน “รวมพลเยาวชน
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ์ข องกรมการค้ า ภายใน
ประจ�าปี 2557” (DIT YOUTH AWARD)
เมื่อวันที่ 31 ก.ค.57 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการมอบรางวัลให้
แก่ผนู้ า� เยาวชนพิทกั ษ์สทิ ธิ์ จ�านวน 40 คน
(ระดับยอดเยี่ยม 5 คน ระดับ ดีเด่น
35 คน) และมอบเกียรติบัตรพร้อมธง
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ โ รงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
เยาวชนพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของกรมการค้าภายใน
จ�านวน 40 โรงเรียน
11. เสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนา
มาตรฐานทางการค้ า โดยดูแ ลให้
ประชาชนผู้บริโภค มีช่องทางเลือกซื้อ
สินค้าและบริการที่เป็นธรรม โดยส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค มีการประกอบการที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ �าหนด โดยด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
11.1 โครงการตลาดสดดีเ ด่ น
เพือ่ สรรสร้างและพัฒนาตลาดสดสูร่ ะดับ
มาตรฐาน มุง่ เน้นการปิดป้ายแสดงราคา

ส่วนที่ 2
ก�าหนดราคายุตธิ รรม มีเครื่องชั่งเที่ยงตรง
และมีสขุ ลักษณะที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับผู้บริโภค ในการใช้บริการตลาดสด
มากยิ่งขึ้น มีตลาดสดเข้าร่วมโครงการฯ
จ�านวน 294 ตลาด
11.2 โครงการร้านค้าก๊าซหุงต้ม
ชั้ น ดี เพื ่อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี ก าร
จ�าหน่ายก๊าซหุงต้ม ให้มีมาตรฐานและ
บริการที่ดีในราคาที่เป็นธรรม ปริมาณ
ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย
และมีการปิดป้ายแสดงราคา เพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจให้กับผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ�านวน 200 ราย
11.3 โครงการสถานี บ ริ ก าร
น�้ามันเต็มลิตร เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผบู้ ริโภคที่ใช้บริการซื้อน�า้ มันเชื้อเพลิง
จากสถานี บ ริก ารน� ้า มั น ที ่เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการว่า ได้รับปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ครบเต็มจ�านวนลิตรที่ซอื้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ�านวน 1,662 ราย

11.4 โครงการรับประกันคุณภาพ
สิ น ค้ า และบริ ก าร โดยส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการให้มีระบบการรับประกัน
คุณภาพสินค้า ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งประกัน
รับคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 52 ราย
12. ส่งเสริมการมีมาตรฐานทางการ
ค้ า ด้ า นสิ น ค้ า หี บ ห่ อ เพื ่อ เพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าที่บรรจุ
ในหีบห่อ และรักษาระดับความเชือ่ มั่น

ระหว่างการค้าขายสินค้าทีบ่ รรจุในหีบห่อ
ภายในประเทศและอาเซียน รวมทั้งเสริม
สร้างความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
สินค้าหีบห่อให้แก่บุคลากรด้านสินค้า
หีบห่อทั้งในประเทศและอาเซียน ดังนี้
12.1 จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่
บุ ค ลากรชั ่ง ตวงวั ด เพื ่อ เตรี ย ม
ความพร้อมในการเป็นผู้ประเมินระบบ
การรับรองปริมาณการบรรจุสนิ ค้าหีบห่อ
ให้แก่บุคลากรของผู้ประกอบการสินค้า
หีบห่อ จ�านวน 9 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วม การอบรม
จ�านวน 101 คน

12.2 จัดท�าคู่มือการตรวจสอบ
สินค้าหีบห่อ และอยูร่ ะหว่างจัดท�าระบบ
คุณภาพของหน่วยตรวจและห้องปฏิบตั กิ าร
มิติมวลและปริมาตร
12.3 จัดท�าระบบมาตรฐานหน่วย
ตรวจตามข้อก�าหนด ISO/IEC 17020
ในขอบข่ายการตรวจสอบสินค้าหีบห่อ
การตรวจสอบความเทีย่ งของอุปกรณ์ชดุ
เตรียมตรวจสอบสินค้าหีบห่อ เพื่อเตรียม
ขอรั บ รองมาตรฐานตามข้ อ ก� า หนด
จากส� า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.)

ผลการปฏิบัตราชการ
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การบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน
กรมการค้าภายในดำาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลด
ภาระค่าครองชีพ และเพิม่ ทางเลือก
ในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ใน
ราคายุติธรรม ต่าำ กว่าท้องตลาด
ทัว่ ไป เพิม่ ช่องทางการระบายสินค้า
ให้กบั ผู้ประกอบการ และเกษตรกร
มี ช่ อ งทางการจำ า หน่ า ยผลผลิ ต
และรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง
เป็นการกระตุ้นการบริโภค และให้
สินค้ามีการหมุนเวียน เกิดการผลิต
การจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยดำาเนินการ
ดังนี้
1. จั ด งานธงฟ้ า ราคาประหยั ด
จัดงานจ�าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า
อุ ป โภคที ่จ� า เป็ น ต่ อ การครองชี พ ของ
ประชาชน เช่น ข้าว น�้ามันพืช น�้าตาล
ทราย หมู ไข่ไก่ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ
20-40 ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�านวน 1,323
ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้
ประชาชนจ�านวน 5,535,401 คน (ส่วน
กลาง 803,986 คน และส่วนภูมิภาค
4,731,415 คน) คิดเป็นมูลค่า 606.86
ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2557

44
2. จัดงานจ�าหน่ายสินค้าที่จ�าเป็น
ต่อการครองชีพร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน
204 ครัง้ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้
ประชาชนจ�านวน 264,393 คน (ส่วนกลาง
112,392 คน และส่วนภูมภิ าค 152,001 คน)
คิดเป็นมูลค่า 14.79 ล้านบาท
3. โครงการร้ า นจ� า หน่ า ยอาหาร
ปรุงส�าเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้
ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) หรือ
“หนู ณิ ช ย์ . ..พาชิม ” โดยด� า เนิ น การ

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ร ้ า นจ� า หน่ า ยอาหาร
ปรุ ง ส� า เร็จ ในเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล และขยายการด�าเนินการไปยัง
ส่วนภูมิภาค จ�าหน่ายอาหารจานเดียว
ในราคาไม่เกินจาน/ชามละ 25-35 บาท
เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
และเป็นกลไกชีน้ า� ราคาอาหารจานเดียว
ของร้านอาหารทั่วไป เริ่มด�าเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ส.ค.57 มีผลการด�าเนินการ
ดังนี้
3.1 รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการฯ (ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-30 ก.ย.
57) รวมทั้งสิ้น 1,748 ร้าน (กรุงเทพฯ
และปริมณฑล 1,336 ร้าน ส่วนภูมิภาค
412 ร้าน)
ผลลัพธ์การด�าเนินการ สามารถ
ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
ในการซือ้ อาหารปรุงส�าเร็จได้ประมาณ
ร้อยละ 10-35 ของเงินค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ
1.49 ล้านบาท
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3.2 ประชาสัมพันธ์สนับสนุนร้าน
อาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบ
ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “หนู ณิ ช ย์ . ..พาชิ ม ”
เพื่อรับรองคุณภาพและราคา รวมทั้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทาง
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รบั ทราบในวงกว้าง
และเป็นการเพิ่มยอดจ�าหน่ายให้กับร้าน
อาหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
(1) Facebook Fanpage“หนูณชิ ย์...พาชิม”
(2) เว็บไซต์ www.kapook.com
(3) เว็บไซต์ Mthai.com
(4) เว็ บ ไซต์ ข องทุ ก หน่ ว ยงานใน
กระทรวงพาณิชย์
(5) ป้ า ยจราจรอั จ ฉริ ย ะ ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นส� า นั ก งานเขต
และป้ า ยของโรงพยาบาลในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
(6) ประชาสัมพันธ์รา้ นอาหารในรายการ
“ตี๋อ้วนชวนหิว”

3.3 สนับสนุนด้านวัตถุดบิ ราคาพิเศษ
โดยประสานผูผ้ ลิต ผูจ้ า� หน่ายให้จา� หน่าย
สิ น ค้ า ให้ กั บ ร้ า นอาหารที ่เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ในราคาพิเศษเพื่อลดต้นทุน
รวมทั ้ง ประสานผู ้ผ ลิ ต น้� า อั ด ลมเพื ่อ
สนับสนุนการตกแต่งร้านและจ�าหน่าย
น้�าอัดลมในราคาพิเศษ
3.4 สนับสนุนด้านเงินทุน โดย
ประสานธนาคารของรัฐในการพิจารณา
สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ กั บ ร้ า นอาหาร
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ เพื ่อ ให้ มี เ งิ น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

3.5 ประสานกระทรวงพลังงาน
ให้ร้านอาหาร “หนูณิชย์...พาชิม” ได้
เข้ า ร่ ว มโครงการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรั บ ราคาก๊ า ซหุ ง ต้ ม เพื่ อ
ให้ ร้ า นอาหารได้ซ อื ้ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ได้ใ น
ราคาเดิม ซึง่ ถู ก กว่ า ราคาจ� า หน่ า ย
ปั จ จุ บั น ที ่ไ ด้มี ก ารปรั บ ราคาสู ง ขึ ้น ไป
แล้ ว เป็ น เวลา 9 เดือ น (กั น ยายน
2556-พฤษภาคม 2557 และ คสช.
ตรึ ง ราคาไว้ ตั้ ง แต่ มิ ถุ น ายน 2557)
ร้านละ 10 ถัง/เดือน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ซื้อก๊าซหุงต้มของร้านค้าได้ เดือนละ
675 บาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.57 มีร้าน
“หนูณชิ ย์...พาชิม” ที่เข้าร่วม “โครงการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ
หุงต้ม” แล้ว จ�านวน 500 ราย ส่วน
ที่เหลืออยู่ระหว่างการด�าเนินการของ
กระทรวงพลังงาน
4. รณรงค์/ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
ร้านอาหารเข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้า
จ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จในราคาจาน/
ชามละ 25-35 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการบริโภคอาหารปรุงส�าเร็จให้แก่
ผู้บริโภค จ�านวน 6,177 ร้าน (ส่วนกลาง
601 ร้าน และส่วนภูมิภาค 5,576 ร้าน)
และด� า เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ
แนะน�าให้รา้ นอาหารธงฟ้าปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด
5. ขอความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินโครงการ
“ข้ า วกล่ อ ง 25 บาท ช่ ว ยคนไทย
ลดค่าครองชีพ” โดยจ�าหน่ายข้าวกล่อง
ธงฟ้าราคา 25 บาท ส�าหรับเมนูกะเพรา
ไส้กรอกและข้าวผัดหมู จ�านวน 4 ล้าน
กล่อง ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.56 จนถึงวัน
ที่ 25 พ.ย.56 และตรึงราคาจ�าหน่าย
ข้าวกล่อง 8 เมนู ในราคา 29-30 บาท
จนถึงสิ้นปี 2556 ได้แก่ ข้าวผัดไส้กรอก
สปาเก็ ต ตี ้ขี ้เ มาหมู ข้ า วกะเพราหมู
มักกะโรนีไก่ ข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ ข้าว
ไก่กระเทียม ข้าวหน้าหมูซีอิว้ ข้าวหมู
กระเทียมพริกไทย เป็นต้น
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การดูแลธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม
กรมการค้าภายในดำาเนินการในการส่งเสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรม และป้องกัน
การผูกขาดตัดตอนโดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

1. การก�ากับดูแลการแข่งขันทาง
การค้า
1.1 ติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์
โครงสร้า งธุร กิ จ และพฤติ ก รรมทาง
การค้า ในธุร กิ จ สิ น ค้า และบริ ก าร
เป้าหมาย จ�านวน 80 รายการใน 6 กลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่
(1) กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
(2) กลุ่มธุรกิจสินค้าปิโตรเคมีและ
เคมีเกษตร
(3) กลุ่มธุรกิจสินค้ายานยนต์
(4) กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง
(5) กลุ่มสินค้าอื่น ๆ
(6) กลุ่มธุรกิจบริการ
1.2 พิ จ ารณาเรื ่อ งร้ อ งเรี ย น
/ร้องทุกข์เกีย่ วกับพฤติกรรมการแข่งขัน
ทางการค้ า ตามกฎหมายแข่ ง ขั น
ทางการค้า ได้แก่ การตกลงร่วมกัน
ก�าหนดราคาจ�าหน่ายน้�าแข็ง การค้าที่
ไม่เป็นธรรมในธุรกิจเครื่องจักรปรับปรุง
คุณภาพผลิตผลการเกษตร
1.3 พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
การออกประกาศ กฎระเบียบและแนว

ปฏิบตั เิ กี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ได้แก่
(1) การทบทวนเกณฑ์ผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด
(2) จัดท�าร่างแนวปฏิบัติการรวม
ธุรกิจ (Merger Guidelines) ร่างแบบ
ค�าขออนุญาตรวมธุรกิจ และร่างแบบ
แจ้งข้อมูลการรวมธุรกิจ
1.4 ก�ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ด�าเนินการจัดระบบธุรกิจให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเป็นธรรม ดังนี้
(1) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บส� า นั ก งาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วย
แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
กับผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่าย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องธุรกิจค้าปลีก
(2) จั ด ท� า สั ญ ญามาตรฐาน
ทางการค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ระหว่ า ง Modern Trade ผู ้ ผ ลิ ต /
ผู้จ�าหน่าย (Suppliers)
(3) จัดท�าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

ธุรกิจแฟรนไชส์ตาม พ.ร.บ. การแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2542
2. เสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและ
สถาบันการศึกษา เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเกี ่ย วกั บ สาระส� า คั ญ ของ
กฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า และแนว
ปฏิบัติในการก�ากับดูแลตามกฎหมาย
ดังนี้
2.1 จัดวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชน จ�านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 130 คน
2.2 จัดอบรมให้แก่ผ้ปู ระกอบธุรกิจ
ในส่วนภูมิภาค รวม 6 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดระยอง หนองคาย เชียงราย
พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และสงขลา
มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 600 คน
2.3 จั ด อบรมสั ม มนาให้ แ ก่
สถาบั น การศึ ก ษา สาขานิ ติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม
5 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 960 คน
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2.4 จัดท�าบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ด้านการแข่งขันทาง
การค้ากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.57
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และแลกเปลี่ ย นความรู ้
ด้านการแข่งขันทางการค้า
2.5 จั ด ท� า จุ ล สาร “มองโลก
แข่ง ขัน ” เป็ น ประจ� า ทุ ก เดือ น เพื่ อ
เผยแพร่ค วามรู ้เ กี ่ย วกั บ กฎหมาย
แข่ง ขัน ทางการค้า ให้ แ ก่ ส ถาบั น
การศึก ษา รวมทั ้ง เผยแพร่ ใ ห้ กั บ
ผูส้ นใจผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน
คณะกรรมการแข่ง ขัน ทางการค้ า
(http://otcc.dit.go.th)
3. ให้ บ ริก ารค� า ปรึ ก ษา แก่ ผู้
ประกอบธุรกิจ นักกฎหมาย นักศึกษา
ประชาชนที่สนใจ ในประเด็นเกี่ยวกับ
ข้ อ กฎหมายตามมาตราในพระราช
บั ญ ญั ติ ก า ร แ ข ่ง ข ัน ท า ง ก า ร ค้ า
พ.ศ. 2542 ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ แ ละ
ที่ ส� า นั ก งาน เพื ่อ สร้ า งความเข้า ใจ
ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ลดหรือปกป้อง
มิให้เกิดพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้า
ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า
4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
4.1. ประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับ
องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรก�ากับ

DIT AUNUAL REPORT 2014

การแข่งขันต่างประเทศ เช่น ASEAN
Secretariat, OECD-Korea Policy
Centre, JFTC, ASEC, GIZ (Germany
International Cooperation) เป็นต้น
4.2 จั ด ตั ้ง เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงาน
ก�ากับดูแลด้านนโยบายการแข่งขัน เพื่อ
เป็นเวทีส�าหรับหารือและประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการแข่งขัน โดย
จัดตั้งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย
การแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Experts
Group on Competition : AEGC)
4.3 สนับสนุนแผนงาน/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถส�าหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนา
นโยบายการแข่งขันของแต่ละประเทศ
ดังนี้
(1) จั ด ท� า แนวปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ย
สมรรถนะหลักทีจ่ า� เป็นส�าหรับองค์กรก�ากับ
ดูแลด้านการแข่งขันของประเทศสมาชิก
อาเซียน (Guidelines on Developing
Core Competencies in Competition
Policy and Law for ASEAN) โดยมุ่งเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ภายในส� า หรั บ เจ้ า หน้ า ที ่ข ององค์ ก ร
ก�ากับการแข่งขันของแต่ละประเทศใน
อาเซียน
(2) จัดท�าคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย
และนโยบายการแข่งขันส�าหรับนักธุรกิจ
(Handbook on Competition Policy
and Law in ASEAN for Business) เพื่อ
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(3) จัดท�าเว็บไซต์ด้านการแข่งขัน
ของอาเซี ย นและสื ่อ ประชาสั ม พั น ธ์
(Work Group on Regional Competition
Advocacy : WG-Advocacy) โดยเปิดตัว
เว็บไซต์ www.aseancompetition.org
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ผลการดำาเนินงานตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมการค้าภายในได้ดาำ เนินการเพ�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน กรมการค้าภายใน ณ บริเวณชั้นล่างของตึกอาคาร (ห้อง 20301
ชั้น 3) เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมีผมู้ าใช้บริการ จ�านวน 19 ราย
2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน เพื่อให้ค�าแนะน�าและบริการข้อมูลแก่ประชาชนที่มา
ขอข้อมูล พร้อมทัง้ จัดท�าป้ายแสดงทีต่ งั้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร/ป้ายบอกทางให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงดัชนี
ข้อมูลข่าวสารและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบ โดยมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำาหนดผ่านทางเว็บไซต์ (www.dit.go.th) ในหัวข้อ “ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารเพื่อประชาชน” และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา โดยมีผใู้ ช้บริการ จ�านวน 4,028 ราย
4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามค�าสั่งที่ 94/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
ประกอบด้วย รองอธิบดีเป็นประธาน ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์ ผูอ้ า� นวยการส�านัก/ศูนย์ตา่ ง ๆ เป็นกรรมการ
และมีผอู้ า� นวยการส�านักกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาจัดวางระบบและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร การขอส�าเนา การรับรองส�าเนา ฯลฯ
5.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Audio Text) โปสเตอร์ จุลสาร แผ่นพับ วิทยุ เป็นต้น
6.เปดช่องทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ตู้รับฟังความคิดเห็น กระดานข่าว เป็นต้น โดยมีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569
จ�านวน 1,474 ราย
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• ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร : คาดการณ์ วางแผนการผลิต การตลาด
• จากสินค้าเกษตรชุมชน...สู่ห้างค้าส่งค้าปลีก
• การพัฒนาสถานีบริการน้ำามันเต็มลิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
• การตรวจสอบสินค้าหีบห่อ...สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
• เครือข่ายเยาวชนรวมพล คน. พิทักษ์สิทธิ์ (DIT YOUTH CAMP 2014)
• กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าไทย
จะก้าวไกลทันการแข่งขันธุรกิจโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร
• เสียงสะท้อนจากผู้บริโภค
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ปฏทินิฤดกูาลสนิคา้เกษตร

คาดการณ์ วางแผนการผลติ การตลาด

สนิคา้เกษตรเปน็สนิคา้ีทเ่ีกย่วขอ้งกบัเกษตรกรีทเ่ปน็ประชาชนสว่นใหญข่องประเทศกวา่ 4 ลา้นครวัเรอืนหรอืประมาณ
20 ลา้นคน โดยเปน็ัทง้สนิคา้ีทม่ฤีดกูาล สนิคา้ีทม่ผ
ี ลผลติออกตลอดัทง้ปี และสถานการณผ
์ ลผลติ มคีวามหลากหลาย
มีทั้งบางชวงที่ผลผลิตออกมากจนลนตลาดทําาใหราคาตกตํ่าา บางชวงที่ผลผลิตออกนอยจนขาดแคลนทําาใหราคาสูง
ดงัันน้ขอ้มลูด้านปรมิาณผลผลติ แหลง่ ืพน้ีทเ่พาะปลกูีทส่าำคญ
ั ฤดกูาี ลทผ
่ ลผลติออู กสต่ลาด และราคาสินคา้เกษตรใน
แตล่ะปฤีดกูาลผลติ จงึเปน็ขอ้มลูีทส่าำคญ
ั สาำหรบัใชใ้นการคาดการณก์ารวางแผนัทง้ดา้นการผลติและการตลาด ึซง่จะเปน็
ประโยชนต์อ่เกษตรกร ู ผป้ระกอบการ และสว่นราชการสามารถนาำไปใชใ้นการวางแผนและกาำหนดมาตรการตา่ง ๆ รวมั ทง้
เปน็ขอ้มลูใหแ้ก่ ูผส้นใจัทว่ไป
กรมการคา้ภายใน จงึไดจ้ดัทาำขอ้มลูดงักลา่วเผยแพรเ่ปน็ประจาำทกุปใีนรปูของ “ปฏทินิฤดกูาลสนิคา้เกษตร” ึ ซง่มี
ขอ้มลูี เกย่วกบัการคาดการณ์ ชว่ี งทผ
่ ลผลติจะออู กสต่ลาด ชว่งีทม่ปีญ
ั หาหรอืคาดวา่จะมปีญ
ั หา แหลง่ผลติที ส่าำคญ
ั
ปริมาณผลผลิตยอนหลัง 5 ป ผลผลิตและปริมาณความตองการใชของโลก การนําาเขา การสงออก โดยไดรับการ
สนับสนุนขอมูลจากสําานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดเผยแพรทั้งในรูปแบบเอกสาร
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล สำานักสารสนเทศและแผนงานการคา้ในประเทศกรมการคา้ภายใน
หมายเลขโทรศพ
ั ท์ 0-2507-5617 และโทรสาร 0-2547-5370

กรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย
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จากสินค้าเกษตรชุมชน...

สู่ห้างค้าส่ง ค้าปลีก
ปี 2552 กรมการค้าภายในได้เริ่ม
ด�าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือศูนย์
Farm Outlet เพื่อเป็นสถานที่จ�าหน่าย
สินค้าของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรใน
ท้ อ งถิ ่น รองรั บ ผลผลิ ต ของเกษตรกร
ในชุมชนทีส่ ามารถน�าผลผลิตที่ผลิตได้
เองและเหลือจากการบริโภคมาจ�าหน่าย
และเป็ น การอ� า นวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภคในท้องถิ่นในการซื้อขายสินค้า
บริโภคที่สดใหม่ใกล้บา้ น เป็นการประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ รักษาเสถียรภาพราคา
ผลผลิตเกษตร พัฒนาให้เกษตรกรมีการผลิต
สินค้าให้ได้คุณภาพสร้างตราสัญลักษณ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต ามความต้ อ งการ
ของตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตและช่อง
ทางการจ�าหน่าย รวมทั้งสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าเกษตรชุมชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะของ
อาชีพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
นั้น ๆ เช่น การผลิตผักปลอดสารพิษ
DIT AUNUAL REPORT 2014

ผลไม้แปรรูป ประมงแปรรูป หัตถกรรม
พื้นบ้าน บางแห่งก็มีลักษณะของการน�า
ผลผลิตมาฝากขาย เป็นต้น
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์
Farm Outlet เริ่มต้นจากการส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์ Farm Outlet โดยท�าการส�ารวจ
พื้นที่ที่เหมาะสม เน้นการจัดตั้งในแหล่ง
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว การเดินทางมี
ความสะดวก มีความพร้อมและความมุง่ มั่น
ตั้งใจในการด�าเนินการของทั้งเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ต้องมีการบูรณาการการประสานความร่วมมือ
เป็ น อย่ า งดี ข องเจ้ า หน้ า ที ่ที ่เ กี ่ย วข้ อ ง
ในพื้นที่ และเมื่อศูนย์ Farm Outlet ได้
จัดตั้งขึ้นแล้ว จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ

ด�ารงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบของศูนย์ Farm Outlet
ที่ได้มกี ารจัดตั้งมาแล้ว ตามความเหมาะสม
ของศูนย์ฯแต่ละแห่ง โดยด�าเนินการจัด
อบรมให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ Farm Outlet
เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงการจ�าหน่าย
สินค้าเกษตรชุมชนของศูนย์ Farm Outlet
มาจ�าหน่ายในงานธงฟ้าและงานเทศกาล
ต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง
ยังใช้ศนู ย์ Farm Outlet เป็นช่องทางใน
การจ�าหน่ายสินค้าที่จา� เป็นต่อการครองชีพ

ส่วนที่ 3

ในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชน เช่น ข้าวสาร น�า้ ตาล
ทราย น�้ามันพืช ไข่ไก่ อีกด้วย นอกจากนี้
กรมการค้ า ภายในได้ ส นั บ สนุ น ให้ มี
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ได้แก่การค้าภายในจังหวัด เกษตร
จังหวัด ธ.ก.ส. และเอกชนในท้องถิ่น
ได้แก่โรงสี สหกรณ์ และเกษตรกร โดย
การจัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงสี
กับเกษตรกรชาวนา อ�าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับซื้อข้าวเปลือก
หอมจังหวัด ในราคาตันละ 13,000 บาท
ณ ความชืน้ 15% เพื่อน�าไปสีแปรสภาพ
เป็ น ข้ า วสารบรรจุ ถุ ง คุ ณ ภาพดี เพื ่อ
จ�าหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคในราคาถูก
ภายใต้ช่อื “ข้าวหอมกาญจน์” สัญลักษณ์
Farm Outlet ภายใต้การส่งเสริมของ
กรมการค้าภายใน ซึ่งขณะนี้วางจ�าหน่าย
ในศูนย์ Farm Outlet สถานที่ราชการ
ร้านสะดวกซื้อ (TMK) Tops Market
ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการด�าเนินการนี้
จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถยกระดับ
รายได้ และมีการพัฒนา การผลิตข้าวให้
ได้คณุ ภาพมากขึ้น
ปัจจุบนั กรมการค้าภายในได้ขยาย
การส่งเสริมและสนับสนุนการจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรชุ ม ชนจากศู น ย์ Farm Outlet
ออกไปจ� า หน่ า ยยั ง ห้ า งค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก
(Modern Trade) โดยน�าสินค้าเกษตร เช่น
ข้าวหอมกาญจน์ ข้าวหอมนิล สินค้าเกษตร

แปรรูป ผักสดปลอดสารพิษ เป็นต้น
มาจ�าหน่ายที่ห้างท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ต
และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สนับสนุนให้
มีการจัดท�ากระเช้าของขวัญปีใหม่ โดย
บรรจุสนิ ค้าเกษตรชุมชนจาก Farm Outlet
ต่างๆ มาวางจ�าหน่ายให้แก่ห้างท็อปซูป
เปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เทคโนโลยีกองทัพบก
และบริษทั เอกชน ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์
สิ น ค้ า เกษตรชุ ม ชนให้ เป็นทีร่ ู้จักอย่าง
แพร่หลาย และเป็นการยกระดับสินค้า
เกษตรชุมชนไปยังตลาดระดับบน (Highend market) และส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง
ผลการด� า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาจนถึ ง
ปีงบประมาณ 2557 กรมการค้าภายใน
ได้พฒั นาและส่งเสริมศูนย์ Farm Outlet
ไปแล้วในพืน้ ที่ 14 จังหวัด รวม 20 แห่ง
ได้แก่ เชียงใหม่ (3 แห่ง) นครสวรรค์
ชัยนาท สมุทรสงคราม จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี (5 แห่ง) ขอนแก่น
นครราชสีมา ศรีสะเกษ มุกดาหาร
นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี
โดยในปีงบประมาณ 2558 กรมการค้าภายใน
มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์ Farm Outlet ดังนี้
(1) จัดตัง้ ศูนย์ฯ แห่งใหม่ จ�านวน
2 แห่ง
(2) พัฒนาศูนย์ฯ เดิม ทีต่ ง้ั ขึน้ มา
ตัง้ แต่ปี 2552-2557 จ�านวน 20 แห่ง
(3) จัดจ้างทีป่ รึกษา เพือ่ ด�าเนินการ
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คัดเลือกศูนย์ฯที่มีอยู่มาเพื่อพัฒนาให้เป็น
ศูนย์ฯ ต้นแบบ ซึง่ จะได้เป็นแรงผลักดัน
ให้ศนู ย์ฯ แห่งอืน่ มีการพัฒนาศักยภาพ
การผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ารแปรรู ป สิ น ค้ า
การบริหารจัดการให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไป
(4) จัดงานการเชื่อมโยงการจ�าหน่าย
สิ น ค้ า ในเทศกาลต่ า งๆ เพื ่อ เป็ น
การประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
(5) จัดอบรมสัมมนาให้ความรูแ้ ละ
ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่ดี แู ลศูนย์ฯ และเกษตรกร
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะมุ่งเน้น
การปรับบทบาทศูนย์ Farm Outlet โดย
สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้อง
และตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เพื่อให้
ศูนย์ฯ สามารถสร้างศักยภาพในการดูแล
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป
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การพัฒนาสถานีบริการน้ำามันเต็มลิตร
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
กรมการค้า ภายในค� า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ประชาชนผู้บริโภคเป็นหลัก จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ
“พัฒนาสถานีบริการน้ำามันเต็มลิตร” เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบใน
ด้านปริมาณจากการใช้มาตรวัดน้� า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
เกิ ด ความเป็ น ธรรมและมี คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ดมี ีความ
สะอาดถูกสุขอนามัย
โดยได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวกพร้อมมอบป้าย/
สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โครงการฯ และประกาศนียบัตรให้
กั บ สถานี บ ริ ก ารน้ � า มั น เชื ้ อเพลิ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บการคั ด เลือ กให้
เข้ า ร่ ว มโครงการฯแห่งแรก ณ บริษัท บางจาก กรีนเนท
จ�ากัด สาขาวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร
ส�าหรับโครงการก“พัฒนาสถานีบริการน้�ามันเต็มลิตร”
เป็นการต่อยอดจากโครงการ “สถานีบริการน้�ามันเต็มลิตร”
เดิม ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดย
สถานีบริการน้�ามันฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขในการบ�ารุงรักษา ตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้�ามัน
เชื้อเพลิงอย่างสม่�าเสมอ และรายงานผลการตรวจสอบให้
กรมการค้าภายในทราบทุกครั้ง หากพบว่าสถานีบริการ
น้�ามันฯ รายใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ได้
ก�าหนดไว้ จะเพิกถอนตราสัญลักษณ์ทันที นอกจากนี้ยังได้
จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบสถานีบริการน้�ามันฯ
ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่�าเสมอ ซึ่งโครงการ “พัฒนา
สถานีบริการน้�ามันเต็มลิตร” เป็นการพัฒนาโดยให้เพิ่มการ
ก�ากับดูแลตรวจสอบสถานีบริการน้�ามันฯ ให้มีคุณภาพการ
บริการที่ดี และมีความสะอาดถูกสุขอนามัย นอกจาก
การดูแลตรวจสอบความถูกต้องในด้านปริมาณของมาตรวัด
น้�ามันเชื้อเพลิง ท�าให้ผู้บริโภคสนใจและถูกใจในการใช้
บริการสถานีบริการน้า� มันฯ โดยพิจารณาคัดเลือกสถานีบริการ
น้�ามันฯ ที่ได้รับการรับรองในด้านคุณภาพน้�ามัน จาก
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือบริษัทที่เป็น
เจ้าของสถานีบริการน้�ามันฯ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้เริ่มด�าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีสถานี
บริการน้�ามันฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจ�านวน
400 ราย เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการตรวจสอบแล้ว จ�านวน
300 ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ก�าหนด จ�านวน 253 ราย
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โดยเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 200 ราย และต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2559 จะเริ่มเปิดตัวโครงการฯ
ไปทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จะคัดเลือกสถานีบริการน้�ามันเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน
500 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จะคัดเลือกเพิ่มอีก
จ�านวน 800 ราย รวมทั้งสิ้น จ�านวน 1,500 ราย
การด�าเนินโครงการ “พัฒนาสถานีบริการน้า� มันเต็มลิตร”
ของกรมการค้าภายในจะเป็นการพัฒนาทางด้านการตลาด
ท�าให้สถานีบริการน้�ามันเชื้อเพลิง มีน้�ามันที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีการบริการทีด่ ี และมีความสะอาดถูกสุขอนามัย
น่าใช้บริการ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในด้านปริมาณและมาตรฐานการชั่งตวงวัดอีกด้วย
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การตรวจสอบสินค้าหีบห่อ...
สร้างความเป็นธรรมแก่ผ้บู ริโภค
ปัจจุบนั สินค้าหีบห่อเป็นสินค้าที่ ใกล้ตวั กับประชาชน โดยมีการผลิตสินค้าหีบห่อออกมาเป็นจำานวนมาก เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งสินค้าหีบห่อที่ส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ ทำาให้มีการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการบรรจุสินค้าหีบห่อที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาดการบรรจุ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านปริมาณการบรรจุสินค้า
หีบห่อ กรมการค้าภายในจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกสุ่มตรวจสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อตรวจสอบปริมาณ
สินค้าในบรรจุภัณฑ์ว่าตรงตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือไม่ เป็นประจำาอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อร้องเรียนจาก
ผู้บริโภคเรื่องสินค้าอุปโภคและบริโภคว่า มีการบรรจุปริมาณไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือมีปริมาณไม่ครบถ้วน น้อยกว่า
ปริมาณจริง แต่จำาหน่ายในราคาเดิม

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ให้ความส�าคัญ
ในการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ย วกั บ แนวทางของ
กฎหมายที่ใช้ก�ากับดูแลสินค้าหีบห่อให้กับผู้ประกอบการ
ซึง่ จะท�าให้การบรรจุสินค้าหีบห่อมีปริมาณครบถ้วนถูกต้อง
และเกิด ความเป็ น ธรรมแก่ ผู ้ บ ริ โ ภค โดยได้ จั ด อบรม
ผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเพื่อเตรียมความพร้อมรับรอง
ปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อเรื่อง “การตรวจสินค้าหีบห่อ”
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ประกอบการผลิต น�าเข้า
และขายสินค้าหีบห่อเข้าร่วมอบรม จ�านวน 19 ราย จ�านวน
34 คน ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�าให้
ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง ดังนี้
(1)บรรจุสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ที่ใช้ก�ากับดูแลสินค้าหีบห่อ
(2)ผู้ประกอบการสามารถตรวจปริมาณสุทธิของ
สินค้าหีบห่อด้วยวิธีการตามแนวทางที่กฎหมายก�าหนดว่า
ถูกต้องหรือไม่ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบการ
ด้วยวิธีเดียวกันกับที่ภาครัฐใช้ก�ากับดูแล ซึ่งเป็นผลให้
ผู้บริโภคได้รับสินค้าหีบห่อมีปริมาณครบถ้วน
(3)สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า

หีบห่อในประเทศไทยส่งสินค้าหีบห่อไปขายยังประเทศใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยสินค้า
หีบห่อที่ส่งไปขายนั้น จะต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง
ของปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อจากประเทศต้นทางก่อน
จึงจะสามารถขายไปยังประเทศปลายทางได้เลยโดยไม่ต้อง
มีการตรวจอีก
การด�า เนิ น การของกรมการค้ า ภายในดั ง กล่ า ว
ข้างต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการซือ้ สินค้าได้ในปริมาณที่ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ งและในขณะเดีย วก็ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี
การประกอบการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด รวมทั้ง
เสริมสร้างจริยธรรมทางการค้าให้กับผู้ประกอบการควบคู่กัน
ไปด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนเอง ก็ควรให้
ความสนใจในการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องตนเองใน
การจับจ่ายซื้อสินค้า โดยการดูป้ายราคา เปรียบเทียบราคา
ปริมาณ และคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และหากพบ
การกระท�าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน
กรมการค้าภายใน 1569 เพื่อที่กรมการค้าภายในจะได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและด�าเนินการกับผู้กระท�าผิดตาม
กฎหมายต่อไป
รายงานประจำาปี 2557
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หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินค้าหีบห่อ
หีบห่อเพื่อน�ามาตรวจสอบ (จ�านวนการสุ่มสินค้าก�าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์
1 สุเรื่มอ่ สิงนก�ค้าาหนดชนิ
ดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธี การแสดงปริมาณของสินค้า และอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ.2550) เช่น ในกรณี สินค้ามีจ�านวนมากกว่า 3,200 หีบห่อ จะสุ่มตรวจ
จ�านวน 125 หีบห่อ

2

ชั่งน้�าหนักภาชนะเปล่าหรือสิ่งหุ้มห่อที่ใช้บรรจุสินค้าหีบห่อนั้น ๆ
แล้วบันทึกค่าเป็นน้�าหนักภาชนะเปล่า

3

ชั่งน้�าหนักสินค้า (สินค้ารวมทั้งภาชนะหรือสิ่งห่อหุ้ม)
แล้วบันทึกค่าน้�าหนักสินค้า

4

พิจารณาน้�าหนักสุทธิของสินค้า โดยน�าน้�าหนักสินค้าที่ได้ตามขั้นตอนที่ 3
ลบด้วยน้�าหนักของภาชนะเปล่าตามขั้นตอนที่ 2
จากสินค้าตัวอย่าง แสดงปริมาณน้ำาหนักสุทธิ 9,000 กรัม
ดังนั้น น้ำาหนักสินค้าที่ชั่งได้ (9,149.4 กรัม)
ลบด้วยน้ำาหนักภาชนะห่อหุ้ม (8.4 กรัม) จะได้น้ำาหนักสุทธิ
เท่ากับ 9,149.4 – 8.4 = 9,141.0 กรัม
ซึ่งมากกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง เป็นจำานวน 141.0 กรัม

5
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ด�าเนินการตรวจสอบสินค้าหีบห่อทั้งหมด 125 หีบห่อ ตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
และพิจารณาน้�าหนักสุทธิของสินค้า (ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องก�าหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ.2550)
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เครือข่ายเยาวชนรวมพล คน.พิทักษ์สิทธิ์
ท่ า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงทางการค้ า
ที่รวดเร็วและสลับซับซ้อน มีการนำากลยุทธ์ทางการตลาด
เยาวชน คือพลังผู้บริโภค
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อชิงความได้เปรียบหากผูบ้ ริโภครูไ้ ม่เท่าทัน
ที่สำาคัญในอนาคต หากรู้เท่าทัน และ
และเข้าไม่ถึงข้อมูลแล้ว อาจทำาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
มีจิตสำานึกในการบริโภคที่เหมาะสม
ในการซื้อสินค้าและบริการได้ การที่กรมการค้าภายในซึ่งมี
ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประโยชน์ของ
ภารกิจรับผิดชอบในการดูแลให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความเป็นธรรม
ตนเอง แต่ยังสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านราคาและปริมาณ ซึ่งต้องดูแลสร้างความเป็นธรรม
ให้คนใกล้ตัวและครอบครัวในการดูแลตนเอง ให้แก่ผู้บริโภคที่มีกว่า 65 ล้านคน ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ได้นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านอัตรากำาลัง
ให้ได้รับความเป็นธรรม
และทรัพยากร ดังนั้นการเปดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าและบริการ
ซึ่งสัมผัสปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการคุ้มครองตนเอง โดยภาครัฐเป็นผู้ติด
อาวุธทางปัญญาให้ จะทำาให้การรับรู้และแก้ไขปัญหาเป็น
ไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงนำามาซึ่งแนวคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้บริโภคให้เข้ามามีบทบาท
ในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็น
เยาวชน เพราะจะกลายเป็นกลุ่มพลังที่สำาคัญในอนาคต

1. เริ่มต้นที่เยาวชน... คนที่จะเปนพลังในอนาคต
จากแนวคิดของการมีอาสาสมัครภาคประชาชนระดับ
เยาวชน น�ามาซึง่ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สิท ธิของ
กรมการค้าภายใน” ตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องจนถึงปี
2557ซึง่ เป็นปีสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนและภูมิภาคจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียว อันจะก่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างเสรี ซึ่ง
สินค้าและบริการจะเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น จ�าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
โดยเริ่มต้นที่กลุ่มเยาวชน เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะกลาย
เป็นพลังผู้บริโภคส�าคัญในอนาคต และหากต้นกล้ากลุ่มนี้ได้
รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้องแล้ว
ก็จะ
สามารถน�าไปใช้เป็นภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบและ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม นอกจากการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองแล้ว ยังสามารถน�าความรูไ้ ปบอกต่อให้
คนใกล้ตัวภายในครอบครัวและชุมชนให้รับรู้ได้
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2. จุดประกายความคิด... ปลูกจิตสํานึกรักษาสิทธิ์

การสร้าง
เยาวชนเครือข่าย

1
3

คัดเลือกโรงเรียน
และเยาวชนแกนนํา
นําไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน
และบอกต่อคนรอบข้าง

5

2
4

ติดอาวุธทางปญญา
การรักษาสิทธิ์
โรงเรียนนําสาระไปใช้
ในการเรียนการสอน

สร้างสัมพันธภาพของเครือข่าย
และขยายผลในวงกว้าง

ในการติดอาวุธทางปัญญาและปลูกจิตส�านึกให้แก่กลุม่ เยาวชนพลังคนรุน่ ใหม่ ได้คดั เลือกเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมปลาย
ของจังหวัดในทุกภาค จ�านวน 20 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวมประมาณกว่า 200 คน ในแต่ละปี เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
โดยในปี 2557 ได้ต่อยอดโครงการจากเดิมภายใต้ชื่อ “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ของกรมการค้าภายใน สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (DIT YOUTH CAMP 2014) เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้และจิตส�านึกในการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าและบริการ การมีจิตสาธารณะในการบอกต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนรอบข้างในครอบครัวและชุมชน เยาวชน
แกนน�ากลุม่ นี้นอกจากจะได้รบั ความรูท้ ่หี ลากหลายจากวิทยากรค่าย ทั้งความรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด
บทบาทและมาตรการของกรมการค้าภายในที่น�ามาใช้ในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ทั้งด้านการดูแลราคาสินค้า
และบริการ การดูแลน�้าหนักที่เที่ยงตรงและปริมาณที่ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งบริการต่างๆ ที่กรมจัดให้เพื่อดูแลค่าครองชีพ
ของผู้บริโภค เช่น งานธงฟ้าราคาประหยัด หนูณิชย์…พาชิม ร้านอาหารส�าเร็จรูปทางเลือกของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่ง
ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ “เยาวชนที่เป็นปัจจุบันของชาติและ
เป็นอนาคตของอาเซียน” ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถน�าความรู้ไปใช้ปรับตัวในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
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3. เวทีแลกเปลี่ยนความคิด... สร้างสรรค์ชีวิตวิถี ไทย
นอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรด้วยแล้ว ยังมีฐานกิจกรรมที่จะท�าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความ
คิดและมีการสอดแทรกทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนซึ่งปัจจุบันด�ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมบริโภคหรือวัตถุนิยม และใช้
ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก ได้มีโอกาสฉุกคิดและหันกลับมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดความฟุมเฟอย
และเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในค่าย เช่น การโต้วาที “ตลาดชุมชนน่าสนไม่น้อยกว่า
โมเดิร์นเทรด” การท�าโครงงาน ”กินอยู่อย่างไทยน่าภูมิใจไม่น้อยเลย” การใช้เทคนิคแผนผังความคิด (mind Map) เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางการส่งเสริมร้านโชห่วยใกล้บ้าน ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวสามารถดึง
ความคิดของเด็กให้เห็นความส�าคัญของการใช้ชีวิตแบบวิถีไทยซึ่งเป็นรากเหง้าและอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะ
เป็นข้อดีของตลาดสด ที่มีสินค้าให้เลือกสามารถต่อรองราคาได้ แบ่งซื้อสินค้าได้เท่าที่เงินมีพอ ได้เห็นผลดีของการบริโภค
สินค้าไทยที่จะท�าให้เงินอยู่ในประเทศและเกิดการจ้างงาน สร้างความคิด “ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้” รู้จักเลือกซื้อแบบมีเหตุผล
ไม่สนใจกระแสนิยม รู้จักเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อและรู้จักใช้ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การซื้อสินค้าและบริการผ่านฮอตไลน์ (สายด่วน 1569) เป็นต้น ความรู้และความคิดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมค่าย จะน�าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนแกนน�า และการบอกเล่าให้คนใกล้ตัวได้รับรู้และน�าไปใช้ประโยชน์
DIT AUNUAL REPORT 2014
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4. เครือข่ายเยาวชน... ชุมชน คน.รักสิทธิ
เมื ่อ ผ่ า นการเข้ า ค่ า ยกิ จ กรรมของกรมการค้ า ภายใน
เยาวชนจะได้รับโล่ห์และทุนการศึกษา ส่วนโรงเรียนต้นสังกัด
จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การกระตุ้นความคิดและ
สร้างจิตส�านึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของกรมการค้าภายใน
ไม่ได้ส้นิ สุดลงที่วนั ปิดค่าย หากแต่ได้วางกิจกรรมเพื่อสานต่อ
ความสัมพันธ์และการน�าไปสู่การปรับทัศนคติและวิถีการ
บริโภคให้มีความยั่งยืนในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
ท�าฐานทะเบียนข้อมูลเยาวชนแกนน�า ครูพี่เลี้ยง การมอบสื่อ
เรียนรู้เพือ่ ให้ครูพี่เลี้ยงน�าไปสอดแทรกสาระในวิชาเรียนใน
กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง และโดยที่ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (SocialMedia) เข้ามารับบทบาทในชีวิตประจ�าวันของผู้คนค่อน
ข้างมาก กรมการค้าภายในจึงได้จัดท�าเว็บไซต์ เว็บเพจ ค่ายเยาวชน… คน.พิทักษ์สิทธิ และเฟสบุค เพื่อเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบรรดาสมาชิก เพราะตระหนัก
ดีว่าหากไม่มีช่องทางติดต่อสื่อสารและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องแล้ว จะเป็นการลดทอนความแน่นแฟ้น และพลังของเครือข่าย
ในที่สุด

5. พัฒนาต่อเน�อง ขับเคล�อนด้วยพลังที่เข้มแข็ง
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การส่งเสริมกลุ่มเยาวชนแกนน�าที่เป็นกลุ่มพลังเครือข่ายของกรมการค้าภายใน กล่าวได้ว่า
สามารถด�าเนินการได้ในพื้นที่กว่า 40 จังหวัด ในทุกภาค แน่นอนว่าความคาดหวังของโครงการที่จัดท�า ก็เพื่อสร้างพลัง
คนรุ่นใหม่ให้มีจิตส�านึกที่ถูกต้องในการพิทักษ์ความเป็นธรรมแก่ตนเอง และเติบโตเป็นผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็ง หรือ
หากเป็นผูป้ ระกอบการก็เป็นผูท้ ่มี คี วามเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ เหนือสิ่งอื่นใดก็คอื ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนา
เป้าหมายในการท�างานจึงไม่เพียงแต่การขยายผลไปยังกลุ่มเยาวชนที่เหลือ และการประเมินประสิทธิผลของกลุ่มเดิมที่มี
บทบาทในฐานะพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์แก่รุ่นน้อง หากแต่ยังต้องมีการผลักดันให้โรงเรียนบูรณาการเนื้อหาการรักษา
ประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
เพราะเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้พลังของผู้บริโภคมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
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กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าไทย

จะก้าวไกลทันการแข่งขันธุรกิจโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร
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ในปัจจุบันมีประเทศที่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า/
ปองกันการผูกขาด ประมาณ 130 ประเทศ
หากเทียบกับองค์การการค้าโลก หรือ WTO ที่มีสมาชิก
จำานวน 160 ชาติในปี 2557 นับว่า แต่ละประเทศ
ให้ความสำาคัญกับกฎหมายนี้มาก แม้การบังคับใช้
จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปก็ตาม

ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2542 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่ากฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้ า ซึง่ ได้ บัง คับใช้ ม าเป็ น ระยะเวลา 15 ปีพอดี
ในปี 2557 หากเป็นคนก็เข้าสู่วัยรุ่นที่นับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่
ส�าคัญ แต่ดว้ ยลักษณะกฎหมายฉบับนี้ท่มี ปี ญั หาด้านการบังคับ
ใช้ท�าให้ขาดความคล่องตัว เนื่องจากมีความซับซ้อนและ
จุดอ่อนหลายประเด็นในตัวบทกฎหมาย โดยในรอบ 15 ปี
ที่ผา่ นมามีสถิตเิ รื่องร้องเรียน รวม 93 เรื่อง โดยไม่พบความผิด
83 เรื่อง อยู่ระหว่างด�าเนินการ 9 เรื่อง มีเพียงเรื่องเดียวที่
สามารถส่งส�านวนให้พนักงานอัยการ คือ กรณีบริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จ�ากัด ซึง่ ได้ส่งส�านวนตั้งแต่ปี 2546 แต่ในที่สุด
ปี 2556 อัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องและยุติด�าเนินคดี นับเป็น
เวลาร่วม 10 ปี เท่าอายุความ
การประกอบธุรกิจปัจจุบันเป็นแบบไร้พรมแดน ต่างชาติ
ได้เข้ามาแสวงหาก�าไรสูงสุด และได้รุกเข้าไปสู่ประเทศ
ต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค โลก เช่น
GMS ASEAN EU APEC ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องกลับมา
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั ง้ ให้ มี ค วามทั น สมั ย พร้ อ มรั บ กั บ การเปลี ย่ นแปลง
กลยุทธ์และนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจที่ได้เข้ามาถึง
อย่างรวดเร็วได้มีกฎเกณฑ์กติกาก�ากับดูแลให้มีการแข่งขัน
อย่างเสรี เป็นธรรมและเป็นสากล มีความเข้ากันได้กับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยอาเซียนได้ก�าหนดว่าในการเข้าสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 ประเทศสมาชิก
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ต่างๆ จะมีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพร้อมกัน ซึ่งจะ
ท�าให้ผู้ลงทุนประกอบธุรกิจมีความมั่นใจในการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจให้มี
ความทันสมัย สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ท บทวนการแก้ ไ ข
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
กรมการค้าภายใน_จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญจัดงาน “สัมมนา
รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า”
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการสัมมนาได้
น�าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่
ระหว่างด�าเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนส่งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามขั้นตอน ประกอบด้วย
10 ประเด็น ดังนี้
1.ให้รัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน
อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ เพราะปัจจุบันได้รับการยกเว้น
2.ยกระดั บ องค์ ก รก� า กั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็น
หน่วยงานอิสระ
3._ปรั บ แก้ ไ ของค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า_ให้มีขนาดเล็กลงกว่าปัจจุบัน_และ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควรปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
4.ปรับแก้ค�านิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจ” ในมาตรา 3 ให้

ส่วนที่ 3
ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ
5.ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีอ�านาจออก
ประกาศแนวทางปฏิบัติเรื่องต่างๆ (Guidelines) เพื่อให้มี
สภาพบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
6.ปรับแก้ไขมาตรา 26 : การรวมธุรกิจ ให้มีความเป็น
สากลเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๏_ห้ามผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินธุรกิจอันอาจก่อให้เกิด
การลดการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญ หรืออาจก่อให้เกิด
การผูกขาด
๏_การก�า หนดกรอบการรวมธุ ร กิ จ ให้ เ พิ่ ม ปั จ จั ย
การพิจารณา ขนาดของผู้ประกอบธุรกิจ (Size of Party)
และขนาดของธุรกิจ (Size of Transaction)
7.ก�าหนดให้มีมาตรการลดหย่อนผ่อนโทษ (Leniency
Program)_ส� า หรั บ ผู ้ ก ระท� า ผิ ด ที่ ส มั ค รใจเปิ ด เผยข้ อ มู ล
หลักฐาน_เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบั ง คั บ ใช้กฎหมาย
และสอดคล้องกับนานาชาติที่มีแนวโน้มน�ามาตรการนี้มาใช้
เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย
8.ปรั บ บทก� า หนดโทษ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมใน
การกระท�าผิดกล่าวคือ ในการฝาฝนมาตรา 25 มาตรา 26
มาตรา 27 (5) - (10) เป็นโทษปรับทางอาญา ส่วนมาตรา 29
ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง แต่กรณีความผิดตามมาตรา 27
(1) - (4) ยังคงมีโทษจ�าคุกและโทษปรับทางอาญาเช่นเดิม
ทั้งนี้อตั ราโทษควรปรับให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
9.เพิ ่ม บทบั ญ ญั ติ เ รื ่อ งสภาพการบั ง คั บ ใช้ น อกราช
อาณาจักร_(Extraterritorial_Jurisdiction)_ในกรณีการกระท�า
ที ่เ กิด ขึน้ ในต่ า งประเทศและมี ผ ลกระทบเกิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทย_จากเดิมไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย_ควรน�ามา
ก�าหนดไว้ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มคี วามชัดเจน
10.เพิ ่ม อ� า นาจหน้ า ที ่ข องคณะกรรมการการแข่ ง ขั น
ทางการค้า ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ให้คณะ
กรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอ�านาจฟ้องได้เอง และ
แก้ไขมาตรา 31 ในบรรทัดแรก โดยเพิ่มถ้อยค�าว่า“หรืออาจ
ฝาฝน” ต่อท้ายค�า “ผู้ประกอบธุรกิจ” เป็น “ในกรณีที่คณะ
กรรมการเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจฝาฝน หรืออาจฝาฝน”
มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 หรือมาตรา 29
เพื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีอ�านาจชัดเจน
ที่จะออกค�าสั่งต่างๆภายใต้ข้อกฎหมายได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ หากการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
สามารถด�า เนิ น ไปตามกลไกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลแล้ว จะท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ด�าเนินกิจการได้
รับความเป็นธรรมและเสมอภาคในการแข่งขันไม่ว่ากิจการ
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ขนาดเล็กและใหญ่_สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิต
และจ�าหน่ายได้_ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดได้ ง ่ า ยขึ ้น _การพั ฒ นาเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ก็ จ ะตามมาในขณะที ่ภ าพรวมระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จะมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ_ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มภายในประเทศ
อย่างกว้างขวางท�าให้เศรษฐกิจขยายตัว มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่และส่งผลสุดท้ายถึงครัวเรือนที่จะมีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานประจําป 2557
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เสียงสะทอนจากผูบริโภค
เม�อคนทานข้าวถ้วยละร้อยโทรแจ้ง สคบ.
ผลที่ ได้คือ...
สวัส ดีครับ ผมเป็น เจ้า ของกระทู้ข้า วถ้ วยละร้ อย http://pantip.com/topic/33043725 เมือ่ ปลายปี
ที่ผา่ นมาหลังจาก ที่เรื่องได้ถูกสื่อตีขา่ วในวงกว้าง (มากกกก) ท�าให้ผมสงสารร้านคูก่ รณีจริงๆครับ เพราะชื่อเสียงทีเ่ สียไป
มันมากจริงๆ (ขอโทษร้านด้วยนะครับ อโหสิกรรมให้ผมด้วย) จนตอนแรกก็ว่าจะปล่อยให้เรื่องจบไป แต่มีหลายคน
ทวงถามว่าได้แจ้ง สคบ. รึยัง อยากให้ร้านได้รับบทลงโทษที่เป็นรูปธรรม เราก็เห็นด้วยว่าจริงแฮะ ถ้าคนอื่นๆรู้ว่าฟ้อง
สคบ. แล้วได้อะไรน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกจ�านวนมาก คิดได้งนั้ ก็กด 1166 สายด่วน สคบ. ครับ ก่อนโทร
ผมก็เตรียมหลักฐานไว้หมดครับ ทั้งโหลดฟอร์มร้องเรียน ใบเสร็จ รูปถ่าย ข่าวจากสื่อต่างๆ ครบครับ เมือ่ มี จนท.
รับสายปุ้ป
จนท. : สวัสดีครับ ร้องเรียนเรื่องอะไรครับ
ผม : ไปทานอาหารแล้วร้านไม่ติดราคาครับ
จนท. : ติดต่อ 1569 กรมการค้าภายในเลยครับ
เรื่องแรกคือ ถ้าจะร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าไม่เป็นธรรมทุกกรณี ต้องแจ้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ครับ
กด 1569
จนท. : สวัสดีครับ ร้องเรียนเรื่องอะไรครับ (ประโยคเดียวกัน)
ผม : ร้านอาหารไม่ติดราคาครับ
จนท. : ร้านชื่ออะไร อยู่ที่ไหน แล้วเหตุการณเป็นยังไงครับ
ผม : ร้านxxx อยู่ที่ xxx ครับ (เหตุการณ์ตามกระทู้เก่า) ผมเตรียมหลักฐานให้แล้วครับต้องใช้อะไรบ้าง
จนท. : ไม่ต้องครับ ขอชื่อผู้ร้องเรียนและเบอรติดต่อพอครับ
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ผม : แค่นี้หรอครับ?? (อารมณ์เหมือนโฆษณาสินเชื่อ สมัครง่ายอนุมัติไว)
จนท. : ทางเราไปตรวจสอบเสร็จแล้วจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 วันครับ
ผมคิดในใจครับว่าถ้าราชการนี่คงต้องเผื่อใจไว้เลยว่า 7 วันupแหงๆ แถมไม่รดู้ ว้ ยว่าจะติดต่อมารึเปล่า เพราะช่องทาง
การติดตามผลก็ไม่มี วันที่โทรเป็นวันจันทร์ครับถัดมาอีก 2 วัน มี จนท.จากกรมการค้าภายในโทรมาครับ ตอนแรก
ผมติดสายอยู่เลยไม่ได้รับ (เพราะเห็นเป็นเบอร์แปลก) แต่พี่แกโทรกระหน�่ามากครับ เหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก
(4misscall) ผมเลยรีบโทรกลับครับ เมื่อรับสาย
จนท. : คุณxxx นะครับ ตอนนี้ทางผมเข้าไปตรวจสอบร้าน xxx มาแล้ว พบว่าไม่มีการติดราคาจริง เลย
ประสานงานให้ผู้มีอำานาจปรับไปดำาเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหหหหห สุดยอดเลยครับ!! ทีมกรมการค้าภายในท�างานเร็วมากๆ ตรวจปัปปรับ โทรแจ้งผลทันที
จนท. : ยอดเงินที่ปรับจำานวน 6,000 บาทครับ (ไม่ติดเมนูเดียว เลยปรับตามนี้) ทีนี้คุณ… มีสิทธิ์มาแสดงตัว
เพื่อ “ขอรับสินบนนำาจับ” 25% ครับ
นี่ละครับ!! ที่ผมอยากให้ผู้บริโภคทุกคนรับรู้ สรุปเป็นข้อๆตามนี้นะครับ
1. ผู้บริโภคสามารถรัองเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหลักฐาน ขอแค่ชี้เบาะแสให้ จนท.รู้แล้วเค้าจะเข้าไปตรวจสอบเอง
2. ผู้แจ้งไม่ใช่แค่แจ้งเฉยๆแล้วจบกัน แต่มีสิทธิ์ได้รับสินบนนำาจับด้วย 25% จากยอดปรับ (กรณีผมคือ 1,500 บาท)
3. ผู้แจ้งไม่จำาเป็นต้องเป็นเจ้าทุกขครับ*** อันนี้ผมว่าสำาคัญมาก เพราะแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่าคนที่มีสิทธิ์รัองเรียนต้อง
เป็นผู้เสียหายเท่านั้น เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาคนทั่วไปก็จะคิดว่าถ้าผู้เสียหายไม่เอาเรื่องขึ้นมาก็จบ แต่ไม่ใช่เลยครับ
แค่เราเป็นเพื่อน คนรู้จัก หรือแค่คนนึงที่รู้เรือ่ งก็สามารถโทรแจ้งกรมการค้าภายในได้เลยยย นอกจากจะได้ลงโทษ
คนผิดแล้วยังได้เงินด้วยนะเอ้อ!
หลังจากนี้ก็ตามขั้นตอนครับ คือผมต้องเข้าไปกรอกฟอรมเพื่อรับสินบนนำาจับ แล้วรออนุมตั เิ งินภายใน 2 อาทิตย
ก็เป็นอันเรียบร้อย
อีกนิดครับ ในกระบวนการทำางานของกรมการค้าภายในจะมี จนท. ลงพื้นที่ทุกวันแบบสุ่มตรวจอยู่แล้ว แต่ถ้ามี
คนชี้เบาะแสให้จะเป็นประโยชนกับเค้ามากๆ เพราะสามารถพุ่งเปาได้เลย จนท. เลยอยากฝากให้ผู้บริโภคทุกคนช่วยกัน
นะครับ พบเห็นร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภครีบโทรแจ้งทันที 1569 สายด่วนกรมการค้าภายในครับ
ขอบคุณครับ
ที่มา : เว็บไซต์ www.pantip.com
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สวนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน
• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบรายได้ค่าใช้จ่าย
• รายงานรายได้แผ่นดิน
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กรมการค้าภายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย : บาท)

กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

DIT AUNUAL REPORT 2014

21,986,764.42
11,815,763.98
0.00
450.00
1,173,226.12
0.00
34,976,204.52
0.00
0.00
301,025,493.14
32,547,316.48
0.00
333,572,809.62
368,549,014.14

ส่วนที่ 4
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กรมการค้าภายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย : บาท)
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกู้ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน
รายได้สูง/(ต่�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ก�าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

48,014,208.16
0.00
14,794,809.55
58,552.32
62,867,570.03
0.00
3,800,000.00
0.00
0.00
0.00
3,800,000.00
66,667,570.03
95,771,110.02
206,110,334.09
0.00
301,881,444.11
368,549,014.14
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กรมการค้าภายใน
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย : บาท)
รายได้

รายได้จากงบประมาณ
รายได้แผ่นดินนอกจากภาษี
รายได้อื่น
ข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงเงินฝากคลัง
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน

2,390,148,232.89
8,975.89
40,000.00
0.00
2,390,197,208.78

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

397,432,201.89
22,872,765.63
58,084,684.68
108,644,820.57
595,216,732.93
39,967,330.00
1,083,337,248.20
369,929.76
2,305,925,713.66

กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

DIT AUNUAL REPORT 2014

84,271,495.12
0.00
84,271,495.12

ส่วนที่ 4
กรมการค้าภายใน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม
ภาษีอื่น
รวมรายได้ - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้ - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฏหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย
รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดิน
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(หน่วย : บาท)

0.00
0.00
0.00
0.00
93,605,618.49
4,691,871.37
98,297,489.86
98,298,989.86
-1,000.00
0.00
98,299,989.86
(98,302,084.86)
(2,095.00)
2,095.00
0.00
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