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 กรมการค้าภายในขอความร่วมมือห้างตรึงราคาสินค้า

ช่วงสงกรานต์ และเตรียมสินค้าให้พอรองรับความต้องการท่ี

เพิ ่มขึ ้น พร้อมเปิดจุดขายสินค้าราคาถูกแบบถาวร ด้าน 

“ประยุทธ์” ไฟเขียวขึ้นราคาปุ๋ยหลังผู้ค้าชะลอนำเข้า 

 นายวัฒนศักดิ ์ เสือเอี ่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนนิยมเดินทางไปเที่ยว และมีการ

บริโภคเพิ่มขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้ส่ังการให้กรม

ติดตามดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อไม่ให้มีสินค้าขาด

แคลน และผู ้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน กรมจึงได้เชิญผู ้ประกอบการ

ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกและค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อมาหารือ โดยขอความร่วมมือไม่ให้ปรับ

ขึ้นราคาขายสินค้าโดยเด็ดขาด และให้เพิ่มสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ที่เพิ่มขึ้นโดยพบว่า ขณะนี้ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อเทียบกับ

ช่วงต้นปี 

 “ภายหลังการหารือ ผู้ประกอบการทุกรายยินดีให้ความร่วมมือเต็มท่ี รวมถึงเตรียมจัดโปร

โมชันลดราคาสินค้าอีกด้วย อีกทั้งยังขอให้เซเว่น-อีเลฟเว่น เตรียมอาหารพร้อมรับประทานให้

เพียงพอรองรับประชาชนที่เดินทาง นอกจากนี้ยังขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดออกตรวจสอบ 

และติดตามราคาสินค้า และปริมาณ เพื่อให้มั่นใจว่า ประชาชนจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้าน

ราคา และปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน” 

 สำหรับกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งลดความเดือดร้อนของ

ประชาชนนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนมาโดยตลอด และจะทำอย่าง

ต่อเนื่อง ล่าสุด เตรียมเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแบบถาวร ตามโครงการ “โมบาย

พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน” อีก 20 จุด จากปัจจุบันท่ีมีอยู่แล้ว 50 จุดท่ัวกรุงเทพฯ และมี

รถเคลื่อนที่ (รถพุ่มพวง) อีก 25 คัน นำสินค้าที่จำเป็นขายให้ประชาชนในราคาถูก เช่น ไข่ไก่ 

น้ำตาล ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่  ยาสีฟัน ฯลฯ รวมถึงสินค้า

เกษตร โดยขณะนี้ กำลังเลือกจุดท่ีจะตั้งแบบถาวรร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และการเคหะ

แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเข้าถึงแหล่งชุมชน ช่วยลดต้นทุนการเดินทางให้กับประชาชน ร่วมสร้างทำ

ให้ร้านค้าใกล้เคียงไม่กล้าฉวยโอกาสขึ้นราคาขาย 

 ส่วนการปรับราคาปุ๋ยเคมี ขณะนี้ มีผู้ประกอบการ 2 รายยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคา แต่ยัง

ไม่ได้อนุมัติให้ปรับราคา อยู่ระหว่างการพิจารณาต้นทุน แต่ได้ขอให้ผู้ประกอบการเร่งนำเข้าปุ๋ย 

เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนช่วงครึ่งแรกปีนี้ ผู้ประกอบการ

ยืนยันว่า มีปริมาณเพียงพอแน่นอน ขณะที่ราคาอาหารสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาลดต้นทุน

ให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ใช้ รวมถึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหาร

นายกไฟเขียวขึ้นราคาปุ๋ย “พาณิชย์” ฉุดไม่อยู่ได้แต่ขอความร่วมมือ 



สัตว์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ สำหรับห้างที่เชิญมาขอความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

สยามแม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส, ท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต, เซเว่น อีเลฟเว่น, ลอว์สัน, ซีเจ, ฟู้ดแลนด์

เพาเวอร์บาย ฯลฯ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5 เม.ย.

2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามความคืบหน้าของสถานการณ์

ปุ๋ยเคมีท่ีขณะนี้มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูง หลังมีสงครามรัสเซีย-ยูเครน จนทำให้ผู้นำเข้าปุ๋ยในประเทศ

ไทย ชะลอการนำเข้าเพราะราคาปุ๋ยในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่

อนุมัติให้มีการปรับขึ ้นราคาทำให้หากนำเข้ามาก็ขาดทุน พร้อมสอบถามข้อเท็จจริง และส่ัง

กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินการปรับเพิ่มราคาปุ๋ยเคมีในประเทศไทย แต่ต้องสำรวจสต๊อกปุ๋ยเคมี

เก่าก่อน ปุ๋ยราคาเก่าที่นำเข้ามาก็ให้ขายราคาเดิม ส่วนปุ๋ยใหม่ที่จะนำเข้าหลังราคาเพิ่มขึ ้นเกิน

เท่าตัวให้ปรับขึ้นได้ แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร ที่ปุ๋ยคือต้นทุนการทำเกษตรที่สำคัญ 
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 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที ่ปรึกษารมว.

พาณิชย ์ เป ิดเผยว ่า นายจ ุร ินทร์ ล ักษณวิศ ิษฎ ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ รับทราบความเดือดร้อน

ของประชาชนที ่ ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะ

สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และได้สั่งการให้กระทรวง

พาณิชย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับประชาชนในทุกมิติ 

 “โดยเฉพาะเรื่องสินค้าอุปโภค-บริโภค มีราคาแพงขึ้นซึ่งรองนายกฯจุรินทร์ทราบและไม่ได้

นิ ่งนอนใจ เพราะได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิดแบบรายวัน นอกเหนือจากนี้ยังได้สั่งการให้กำกับราคาสินค้า 18 

หมวดสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้คงตรึงราคาเอาไว้ ติดตามสถานการณ์สินค้า

ในทุกประเภทอย่างต่อเนื่องแบบรายวันแล้ว พร้อมท้ังส่ังการให้ทีมกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือ

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหาแนวทางลดต้นทุนในการผลิตในขณะท่ียังสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วน

ให้ได้รับผลกระทบท่ีน้อยท่ีสุดอีกด้วย” 

 ทั้งนี ้ที ่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการหารือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื ่อประเมิน

สถานการณ์ โดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกทดแทน และรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนว

ทางแก้ไข กรณีรัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศคู ่ค้า ซึ ่งรองนายกฯ ได้สั ่งการให้

ปลัดกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธาน โดยจัดประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 เวลา 

10.00 น.ซึ่งที่ประชุมได้เตรียมมาตรการรองรับร่วมกัน โดยเตรียมบุกตลาดอื่นทดแทน เช่น 

พาณิชย์ตรึงราคาสินค้า เคลียร์ปัญหาอาหารสัตว์แพง 



ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมทั้งหาโอกาสส่งออกไปยังตลาดที่รัสเซียและ/หรือ

ยูเครน ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น มันสำปะหลัง เพื่อส่งออกไปจีนทดแทนข้าวโพดยูเครน 

 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคใน

การนำเข้าสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าอย่าง

เหมาะสม โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน เพื่อให้การค้ายังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ในด้านโลจิสติกส์ก็ได้มีการรวบรวม 

ประสานและเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความชำนาญการส่งสินค้าไปยั งตลาด

รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS รวมไปถึงการร่วมมือกับสมาพันธ์และสมาคมโลจิสติกส์เพื่ออำนวย

สะดวกหากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์ อีกด้วย 

 สำหรับการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนั้นก็ได้กำกับดูแลและ

ติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคในห้างราคายังคงทรงตัวและมีการปรับ

ลดลงตามโปรโมชั่นของแต่ละห้าง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า

และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนกรณีที ่ผู ้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ปุ ๋ย อาหารสัตว์ 

กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ขอให้ภาครัฐ

ทบทวนมาตรการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุน ซึ่งต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยในวันท่ี 

7 เมษายน 2565 นี้ รองนายกฯจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร

จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการ

บริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีจะส่งผลไปต่อการเล้ียงสัตว์ซึ่งเป็นสินค้าบริโภคของประชาชน

ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนไทยต่อไป 


