
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

1.1 ปรชัญาและแนวคิดของรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

  “ปากท้องและแนวคิดของรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต” 

1.2 วตัถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 

• ดําเนินการพฒันาเครือข่ายช่องทางการตลาดและตลาดร่วมกับภาคเอกชน 

• เพื่อเป็นช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร 

แผนวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

(ฉบบัปรบัปรุง 3 ) ทบทวนปี 2560 จดัทําขึน้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายผู้ ถือหุ้ นภาครัฐ (SOD) ที่ กําหนด

โดยคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลังแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.

รวมทัง้ ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ เปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อนํามา

ประกอบการพิจารณาขีดความสามารถ จุดแข็งและปรบัเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานของ  “องค์การตลาด 

หรือ อต.” เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ พฒันาการองค์การตลาดให้เป็นองค์กรที่ เป็นท่ีรู้จ ักของ

ประชาชน ปรบัเปล่ียนบทบาทองค์การตลาดให้สามารถแข่งข ันได้ในสภาวะท่ีการแข่งข ันทางธุรกิจทวีความ

รุนแรงขึน้ ขณะที่ยงัรกัษาไว้ซ่ึงพนัธกิจในการ “ส่งเสริมการตลาด และการเป็นศูนย์รวมและกระจาย

ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตวัร้อยละ 2.8 – 3.8 เร่งตวัขึน้จากในปี 2560 โดยมีปัจจัย

สนบัสนุนจาก 

 (1) การเร่งขึน้ของเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครฐั  

 (2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รฐับาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2559 – 

มกราคม 2560 

 (3) แนวโน้มการอ่อนคา่ของเงินบาท ซ่ึงจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทมีการขยายตัว

และส่งผลให้รายรบัและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึน้  

(4) ราคานํา้มัน ที่คาดว่าจะ อยู่ใน ระด ับตํ่ าแ ละส นับสนุน การฟื ้นต ัวของเศ รษ ฐกิจ แล ะ  

                    (5)  การขยายตวัอย่างตอ่เนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทัง้ นี  ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะ

ขยายตวัร้อยละ 1.2 การบริโภคของครวัเรือนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.7 และร้อยละ  4.9 ตามลําด ับ 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุล ร้อยละ  8.2 ของ  GDP นโยบาย

เศรษฐกิจในปี 2560 ประกอบด้วย 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

1. การขบัเคล่ือนโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่สําคญัของภาครฐัโดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐานขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบตัิการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ .ศ . 2560 ที่มีความพร้อม

ประกวดราคาและจะเร่ิมเบิกจ่ายได้ภายในปี 2560 โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ 

ระยะเร่งดว่น และโครงการพฒันาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้ น

เศรษฐกิจ ระยะท่ีสอง  

2. การดําเนินการตามมาตรการภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วเพื่อดูแล

ฐานรายได้เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

3. การสนบัสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยการผลักด ันและส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิประโยชน์จาก

มาตรการที่คณะรฐัมนตรีได้อนุมตัิไปแล้ว และดําเนินมาตรการเชิง รุกในการชักจูงนักลงทุนในสาขา

เป้าหมายการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการท่ีสําคญัๆ สําหรบัการพฒันาประเทศในอนาคต 

4. การดูแลและขบัเคล่ือนภาคการส่งออกตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์  

ปี พ.ศ. 2559 – 2564 โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงการค้าชายแดนกับ CLMV และประสานความร่วมมือ

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาดศักยภาพใหม่ๆ ตลอดจนลดความล่าช้าและ

ข้อจํากดัในกระบวนการทํางานและระเบียบปฏิบตัิของภาครฐั 

5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศและจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยในกลุ่มการ

ท่องเที่ยวที่สําคญัและการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวร่วมกนักบัประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้การ

แก้ไข ปัญห าเช่ น ปัญ หาการเอารัด เอา เปรียบนักท่อง เท่ียว แล ะการดูแ ลความปล อดภัยของ

นกัท่องเท่ียว 

การใช้จ่ายภาคครวัเรือน ขยายตวัร้อยละ 2.5 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ1.8ในไตรมาสก่อนหน้า 

โดยได้รบัปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตวัตอ่เน่ืองของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน และการหดตัวช้าลงของ

รายจ่ายในหมวดรถยนต์นัง่ สอดคล้องกบัการขยายตัวเร่งขึน้ของการใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณการจําหน่าย

นํา้มนัดีเซล และปริมาณการจําหน่ายนํา้มนัเบนซินและแก๊สโซฮอล์  ในขณะท่ีปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นั่ง

ลดลงร้อยละ 11.9 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 24.6  ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเร่ง ซือ้

รถยนตก่์อนการปรบัขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีผลบังค ับใช้ในวันท่ี 1  มกราคม 2560  ความเช่ือมั่นของ

ผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัดีขึน้มาอยู่ท่ีระดบั 63.6 จากระดบั 61.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 

          รวมทัง้ ปี 2559  การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.1เทียบกบัการขยายตัวร้อยละ 0.6 

ในปี 2558 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.8 ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 1.0  ในไตรมาส

ก่อนหน้า กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขยายตวั ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ปิโตรเลียม อาหารและ

เคร่ืองดื่ม ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ อตัราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 63.4 

รวมทัง้ปี 2559 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 0.3 อตัราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 64.7 

1. สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ  3.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ  5.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 

เน่ืองจากผลผลิตพืชเกษตรสําคญัลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง  พืชผลสําค ัญท่ีลดลง  ได้แก่ ข้าวเปลือก 

ยางพารา ปาล์มนํา้มนั อ้อย และไม้ผล สําหรบัราคาสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ  5.8 เม่ือรวมกับการ

ลดลงของปริมาณผลผลิตส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 8.8  

รวมทัง้ปี 2558 การผลิตสาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกบัดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร 

ราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 5.3 ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 10.8 ตามลําดบั 

การทบทวนผลการดําเนินงานขององค์การตลาด และแนวโน้มในอนาคต   

การดําเนินงานโดยรวมขององค์การตลาดในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2554-2559  

มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องจากที่ มีรายได้รวม 139.35 ล้านบาท ในปี 2557 ได้เพิ่มมาเป็น 2.48 ล้านบาท  

ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของรายได้ พบว่า ธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้องค์การตลาดกลับเป็นการ

จําหน่ายข้าวสาร อาหารดิบ และเชือ้เพลิงให้หน่วยงานรัฐ ไม่ใช่ธุรกิจการบริหารตลาดสาขาที่ เป็นภารกิจหลักของ

องค์การตลาด โดยการจําหน่ายข้าวสาร อาหารดิบฯ  

- การดําเนินงานตลาดสาขาปากคลองตลาด 

ปัจจุบัน  องค์ การตล าด ไ ด้ทําสัญ ญาให้ เช่าระ ยะยาว 30 ปี (พ.ศ . 2556-2585)  กับบริษั ท 

ปากคลองตลาด (2552) จํากดั ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยอดพิมาน จํากดั ซ่ึงเป็นเจ้าของตลาดยอดพิมาน

หรือตลาดขายดอกไม้ขนาดใหญ่บริเวณปากคลองตลาด ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการพืน้ที่ตลาด

ดงักล่าว โดยองค์การตลาดได้รบัค่าเช่าที่ดินเดือนละ1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปรับเพิ่มร้อยละ 5 

 ทุก 5 ปี เป็นผลให้ตลาดสาขาปากคลองตลาดเร่ิมมีกําไรสูงขึน้หลังจากเปล่ียนจากการบริหารเองมาเป็นการให้เช่า

ระยะยาว  
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- การดําเนินงานตลาดสาขาหนองม่วง 

ตลาด หนองม่วงต ัง้ อยู่ ริ มถน นพห ลโยธิ น อําเภอห นอง ม่วง  จัง หวัด ลพบุ รี  บนท่ี ดิ นของ 

องค์การตลาดที่ ประชาชนบริจาคให้ โดยมี เง่ื อนไขให้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมการตลาด  

ปัจจุ บัน องค์ การตลาด ได้ ทํ าสั ญญาให้ เช่ าระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2569)  กับห้ าง หุ้ นส่ วนสามัญ  

รัตนมาร์ เก็ตติง้  โดยห้ างหุ้ นส่ วนฯ ให้ผลตอบแทนแก่ องค์ การตลาด เป็นค่ าเช่าที่ ดิน ปีละ 960,000 บาท  

(ไม่รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ม)ปรับเพิ่ มร้อยละ10 ทุ ก 5 ปี  ปัจจุ บัน ตลาดสาขาหนองม่วง มีอาคารตลาดใหญ่ 

ชัน้เดียวให้เช่าเป็นพืน้ที่ขายสินค้าถาวร และจัดพืน้ท่ีให้เป็นตลาดนัดขายสินค้าทุกวันพุธ  ศุกร์ และเสาร์ 

ของทุกสัปดาห์ โดยพืน้ที่ขายสินค้าถาวรนัน้ มีผู้เช่าประมาณร้อยละ50  ของพืน้ที่  เพราะในละแวกเดียวกัน 

มีคู่แข่งค่อนข้างมาก โดยในระยะรศัมี 1กิโลเมตร มีตลาดสดของเอกชนรายอ่ืนอีก 1แห่ง และมีร้านค้าสมัยใหม่ 

ได้แก่ 7-Eleven จํานวน 2 แห่ง Big C และ Tesco Lotus อย่างละ 1 แห่ง ขณะที่ตลาดหนองม่วงอยู่ในทําเล 

ท่ีเ สี ย เป รียบกว่า เพ ราะ ไม่ ไ ด้ อยู่ติ ด ถน น  ส่ วน พื น้ ท่ี ตล าด นัด  แม้จ ะ เ ป็น ท่ีนิ ยมแ ล ะ สร้าง รายได้ 

ให้กบัห้างหุ้นส่วนฯ ได้มากกว่า แต่ก็ยงัไม่เพียงพอสําหรับการชําระค่าเช่าให้องค์การตลาด ทัง้นี  ้ เม่ือปลาย 

ปี 2556 คณะกรรมการบริหาร องค์การตลาด ได้มีมติอนุมัติให้ห้าง หุ้นส่วนฯ ปรับเวลาการชําระเงินจาก 

ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 480,000.- บาท เป็นการชําระรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท  

- การดําเนินงานตลาดสาขาบางคล้า 

ปัจจุบนัตลาดสาขาบางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา มีการดําเนินธุรกิจ 2 ประเภทหลักอยู่ในพืน้ที่  ได้แก่ 

ธุรกิจพืน้ที่ตลาดให้เช่าเพื่อการค้าส่งปลานํา้จืดและธุรกิจอาคารที่อยู่อาศ ัยให้เช่า ทัง้สองธุรกิจมีการบริหาร

จดัการโดยองค์การตลาดเอง โดยธุรกิจพืน้ที่ตลาดให้เช่า จะมีการทําสัญญาให้เช่าพืน้ท่ีรายละ 3 ปี และปรับ

ขึน้ค่าเช่าร้อยละ 15 ทุกครัง้ท่ีต่อสัญญา ส่วนธุรกิจอาคารท่ีอยู่อาศยัให้เช่า จะทําสัญญาแบบปีต่อปี นอกจากนี ้

จะเป็นรายได้อ่ืนๆ เช่น การประมูลเข้ามาให้บริการนํา้แข็งสําหรับการขนส่งปลา ค่าใช้บริการห้องนํา้ เป็นต้น 

ตลาดสาขาบางคล้าเป็นตลาดที่มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลาดสูงที่สุด เม่ือเทียบกบัอีก 2 ตลาดสาขาท่ีบริหารงาน

เองโดยองค์การตลาด โดยในส่วนของพืน้ท่ีตลาด ซ่ึงประกอบด้วยบริเวณที่วางแผงขายปลาและบริเวณท่ีใช้

สําหรบัการบรรจุปลาขึน้รถเพื่อขนส่งออกจากตลาดนัน้ มีผู้ เช่าร้อยละ 85 ส่วนธุรกิจอาคารที่อยู่อาศ ัยให้เช่า 

มีอตัราการเช่าไม่ถึงร้อยละ 50 เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีกล่ินเหม็นท่ีส่งมาจากตลาดค้าปลา สําหรับผลการ

ดําเนินงานด้านการเงินนัน้ ตลาดสาขาบางคล้ามีขาดทุนต่อเน่ืองมาต ัง้แต่ปี 2555 เพราะต้นทุนค่าเส่ือมราคา 

ที่สูงของอาคารที่อยู่อาศยั และยงัมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงต่อเติมอีกเป็นระยะเช่น การสร้างรัว้ การเปล่ียน

กระเบือ้งหลังคา การจดัทําห้องสุขภิบาล เป็นต้น ทําให้ต้นทุนค่าเส่ือมราคาย่ิงเพิ่มสูงขึน้  
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ปัญหาในการดําเนินงานของตลาดสาขาบางคล้าได้แก่ การที่ตลาดไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

เน่ืองจากในตอนก่อสร้างตลาดนัน้ไม่ได้วางแผนจะให้เป็นตลาดค้าปลาและสัตว์นํา้ ระบบสาธารณูปโภคจึงไม่

รองรบักบัการบําบดักล่ินและนํา้เสียจากตลาด นอกจากนี ้ธุรกิจอาคารที่อยู่อาศยัให้เช่ายังไม่ได้เป็นธุรกิจที่ตรง

ตามวตัถุประสงค์ของการก่อต ัง้องค์การตลาด และยังเป็นธุรกิจท่ีทําให้องค์การตลาดมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุน เน่ืองจากต้นทุนค่าเส่ือมราคาที่สูง ขณะที่มีอัตราการเช่าตํ่าเน่ืองจากกล่ินเหม็นที่ ส่ งมารบกวนจาก

พืน้ท่ีตลาดปลา 

- การดําเนินงานตลาดสาขาลําพูน  

ในปัจจุบนั ตลาดสาขาลําพูนดําเนินกิจการให้เช่าพืน้ที่ตลาดสดเพื่อขายสินค้า ในราคาค่าเช่า

ใกล้เคียงกบัตลาดของเอกชนรายอ่ืนในบริเวณพืน้ที่ใกล้ เคียง คือราคาเฉล่ียวันละ 10 บาท โดยทําสัญญา 

เช่า 3 ปี ชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนทุกสิน้เดือน นอกจากนี ้ก็มีให้เช่าพืน้ท่ีบริเวณลานจอดรถเพื่อทําแผงการค้า

ชัว่คราวหรือตลาดนดัสัปดาห์ละ 2 ครัง้  (วันพุธและวันเสาร์)  โดยคิดค่าเช่าตารางเมตรละ 10 บาทต่อวัน  

ส่วนท่ี ดิน เป็นกรรมสิ ทธ์ิ ของกรมธน ารักษ์  องค์ การตล าด ทําสัญ ญาเช่ าค ราวล ะ 3 ปี  ค่ าเ ช่าราค า 

ปีละ 120,000.- บาท สัญญาเช่าฉบับล่าสุดจะครบกําหนดในปี 2559 ทัง้ นี  ้ตลาดสาขาลําพูนมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาโดยตลอด ปีละ 1.1-1.5 ล้านบาท ในระหว่างปี 2556 – 2557 เน่ืองจากค่าใช้จ่าย

เงินเดือนที่สูงของพนกังานที่มีอายุงานสูง โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายพนกังานรวมแล้วสูงกว่ารายได้รวมของทัง้ ปี 

ท ัง้นี ้ในปี 2554-2555 ตลาดสาขาลําพูนมีรายได้เพิ่มเติมจากการเป็นต ัวแทนขายข้าวสาร อาหารดิบ และ

เชือ้เพลิงให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้วย จึงมีรายได้เพิ่มขึน้ แต่ธุรกิจด ังกล่าว องค์การตลาดมีกําไรข ัน้ต้น  

(profit margin) ในอตัราร้อยละ 3 ของมูลค่าสินค้า และในกรณีของการขายข้าวสารคือกระสอบละ 25 บาท 

 ซ่ึงเม่ือหกัค่าใช้จ่ายรวมแล้ว ตลาดสาขาลําพูนก็ยงัคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

- การดําเนินงานตลาดสาขาตล่ิงชัน 

ตลาดสาขาตล่ิงชนัเป็นการก่อสร้างท่ีดําเนินการร่วมกบัเอกชนคือ บริษัท ปิยยรรยง จํากัด ซ่ึง เม่ือ

ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงต้องมีการแบ่งพืน้ท่ีบางส่วนให้เอกชนใช้ประโยชน์ ธุรกิจส่วนใหญ่ของตลาดสาขาเป็นการ

ให้เช่าท่ีอยู่อาศ ัยซ่ึงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การก่อต ัง้องค์การตลาด แม้ว่าพืน้ที่ให้เช่าสําหรับที่อยู่อาศ ัย 

จะมีผู้เช่าเต็มแต่ด้วยอัตราค่าเช่าท่ีตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด รายได้จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  

เช่น ค่าเช่าที่ดิน (เดือนละ 2.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเส่ือมราคา นอกจากนีย้ัง มีปัญหาการ

จดัเก็บค่าเช่า โดยมียอดหนีส้งสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนมากในงบกําไรขาดทุน ในขณะท่ีพืน้ท่ีให้ 

เช่าทําร้านค้าบริเวณชัน้ 1-2 ของอาคาร 6 ชัน้ มีจํานวนไม่เกิน 10 ร้านค้า และพืน้ท่ีจอดรถบริเวณชัน้ 3  

ก็ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ การดําเนินงานของตลาดสาขาตล่ิงชนัจึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง  

- การดําเนินงานการขายอาหารดิบแก่หน่วยงานภาครัฐ 
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การดําเนินธุรกิจเป็นตวักลางในการจัดส่งอาหารดิบ และเชือ้เพลิง (ไม้ฟืน แกลบ) ให้แก่ส่วน

ราชการ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาล และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโห ม  

โดยมีตวัแทนชุมชนและเอกชนเป็นผู้ดําเนินการจดัหาและจัดส่งสินค้าให้แก่หน่วยงานต่างๆ ด ังกล่าว และ

องค์การตลาดหกัส่วนลดจากการจดัจําหน่ายในอตัราร้อยละ 3 ของมูลค่าสินค้า และหักส่วนลดในกรณีของ

การขายข้าวสารกระสอบละ 25 บาท นัน้ เป็นกิจการที่แม้อตัรากําไรข ัน้ต้นจะไม่สูง แต่ด้วยปริมาณการขายท่ี

มากจึงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักและผลกําไรให้แก่องค์การตลาดอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม รายได้จาก

ธุรกิจนีก็้ขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละหน่วยงานซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่เป็นระยะ นอกจากนี  ้ในปัจจุบันรัฐบาล

เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการจดัส่งข้าวสารและอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้ด้วยการประมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซ่ึงหากหน่วยงานรฐัใดมีนโยบายจัดซือ้สินค้าด้วยวิธี  e-Auction เอกชนก็จะ

สามารถเข้ามาร่วมเสนอราคาแข่งขนัได้โดยตรง ทําให้การแข่งข ันในธุรกิจนีมี้แนวโน้มรุนแรงมากขึน้สําหรับ

คู่แข่งทางตรงในธุรกิจนีข้ององค์การตลาด ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตร (อตก.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) 

และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์เดียวกนัและมีความสามารถในการส่งสินค้าให้แก่หน่วยงานของ

รฐัใกล้เคียงกนั โดยปัจจุบนั อตก. เป็นหน่วยงานท่ีหกัส่วนลดจากการจดัจําหน่ายจากผู้ ส่งสินค้าในอัตราที่ สู ง

ที่สุดคือร้อยละ 5 รองลงมาคือ อคส. และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 3 และ 2.5 ตามลําดบั 

ปัจจุบนัทางองค์การตลาดกระจายความเส่ียงในการดําเนินงานส่วนของการจําหน่ายอาหารดิบ 

โดยเพิ่มการสร้างความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนในการนําสินค้า OTOP ไปจําหน่ายใน  Modern Trade 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและในอนาคตด้วยมูลค่าตลาด

ผลิตภณัฑ์ OTOP ประมาณ 100,000  ล้านบาท อาจจะกลายเป็นธุรกิจท่ีสามารถนํารายได้อย่างยั่ง ยืนสู่

องค์การตลาด 

- การดําเนินงานร้านค้าชุมชนยิม้ และโครงการคาราวานสินค้า 

การดําเนินงานของโครงการร้านชุมชนยิม้ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน โดยหลังจากเปิดตวั 

ในปี 2556 ก็มีร้านค้าสมาชิกจํานวนสูงที่ สุดเพียง 11 สาขา เนื่องจากเอกชนที่ เป็นผู้รับจัดหา

สินค้าเข้าร้านมีปัญหาเร่ืองต้นทุนการขนส่งสินค้าประเภทผักและผลไม้ เน่ืองจากไม่มีแหล่งผลิตหรือคลังสินค้า

ทัว่ถึงเพียงพอสําหรบัการขนส่งสินค้าไปยงัร้านชุมชนยิม้ ทําให้การขนส่งสินค้าแต่ละครัง้ มีต้นทุนที่ สู ง  ส่วน

สินค้าประเภทวสัดุอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร ปุ๋ย และพนัธ์ุพืช ต้องเผชิญกับแข่งข ันที่ สู งจากร้านค้าใน

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นร้านค้ารายใหญ่และขายสินค้าดงักล่าวโดยเฉพาะ และสินค้าอุปโภคบริโภคก็เจอกับการแข่งข ัน

กบัร้านสะดวกซือ้ในชุมชน ทางบริษัทเอกชนผู้รบับริหารโครงการก็ไม่สามารถมีผลกําไรจากโครงการ จึงได้ขอ

ยกเลิกสัญญากบัองค์การตลาด ใน ปี 2558 องค์การตลาดได้ยกเลิกสัญญาท่ีทํากบับริษัทเอกชน และโครงการ
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ร้านชุมชนยิม้ก็ได้ชะลอการขยายสาขาเพิ่ม ส่วนร้านชุมชนยิม้ท่ีมีผลขาดทุนก็ได้ปิดต ัวลง ล่าสุดได้ดําเนินการ

ยกเลิกโครงการดงักล่าวแล้ว 

สําหรบัการดําเนินงานของโครงการคาราวานสินค้าฯ เป็นกิจกรรมท่ีเพิ่ง เร่ิมต้นในปี 2556 แม้จะ

สร้างรายได้ให้องค์การตลาดแต่ก็ยงัไม่มากนกั โดยในปี 2557 มีการจดังานรวมทัง้สิน้ 15 ครัง้  แต่ก็เป็นธุรกิจที่

มีโอกาสเพิ่มยอดขายได้อีกในอนาคต หากดําเนินงานในเชิง รุกมากขึน้ ปัจจุบันอยู่ในช่วงการทบทวนรูปแบบ

การดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

โครงการในอนาคต 

1. การพฒันาพืน้ที่ตลาดให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั 

1.1 การศึกษาพฒันาพืน้ท่ีตลาดให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั 

- การจดัทําตลาดนํา้ในพืน้ที่ 

- การจดัทํา Night market 

- การจดัทําตลาดประมูลดอกไม้สด 

- โครงการศูนย์ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

       1.2 การศึกษาพฒันาพืน้ท่ีตลาดบางคล้า 

- การศึกษาใช้ประโยชน์จากอาคารทรงไทย 

- การศึกษาใช้ประโยชน์จากอาคารพาณิชย์ 

- โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยัภาคตะวนัออก 

      1.3 การศึกษาพืน้ที่ตลาดลําพูน 

                    - ศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารด้านหน้าร่วมกับโครงการประชารฐัและกรมพฒันาชุมชน 

- การจดัแบ่งกลุ่มแผงค้าให้เป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- โครงการพฒันาปรบัปรุงตลาดสาขาลําพูนให้เป็นศูนย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

 1.4 แผนการพฒันาธุรกิจการจดัส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 

- แผนการเพิ่มจํานวนหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 

1.5 แผนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การตลาด 

             - สร้าง BRAND AWARENESS 

 1.6 แผนการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

- การตอบสนองนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย 
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- การสร้างความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการร่วม 

ส่งเสริมตลาด(Promoter) เช่น การสร้างตลาดชุมชน เป็นต้น 

- โครงการส่งเสริมการกระจายผลผลิตทางการเกษตรขององค์การตลาดร่วมกับ 

เครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ ยืน 

- โครงการจดังานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย 

1.7 แผนผลักดนัองค์การตลาดก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

- ศึกษาการนํานวตักรรมมาบูรณาการการบริหารการจดัการองค์การตลาด 

- ศึกษาการนําOnline Platform มาจําหน่ายสินค้าในเครือข่าย เช่น OTOP 

และสินค้าราชทณัฑ์ 

บทสรุป 

องค์การตลาดตระหนกัดีว่าภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานของความสําเร็จขององค์การ

ตลาดในการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต องค์การตลาดจึงมีทิศทางมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและ 

การยอมรบัเช่ือถือจากสังคม โดยเผยแพร่ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การปรับปรุงภาพลักษณ์ตลาดโดยทําการ

สร้างป้ายเอกลักษณ์ตลาด การสร้างธุรกิจใหม่ท่ีมีวตัถุประสงค์ท ัง้ในเชิงพาณิชย์และสังคมในการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและเกษตรกร และการเป็นศูนย์กลางในการประสานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพทางการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสรุปกลยุทธ์ องค์การตลาดได้พฒันาแผนท่ีกลยุทธ์ที่แสดงการขับเคล่ือนโครงการ

ต่างๆ และแสดงความสัมพนัธ์ และความเช่ือมโยงในโครงการต่างๆท่ีสนับสนุนและเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกัน 

และกนัตามหลักการของ Balanced Scorecard ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี ้พร้อมทัง้ต ัง้วัตถุประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 23 ข้อ ตลอดทัง้มาตราวดัแห่งความสําเร็จ (KPIs) เพื่อเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติงานของทุก

ส่วนในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย SOD และกลยุทธ์ต่อไป 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดาํเนินงาน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์การตลาดนัน้สามารถ

วิเคราะห์ออกได้เป็นสองส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร  

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนัน้คือ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจขององค์การตลาด ซ่ึงเกิดขึน้จากต ัวแปรภายนอกองค์กร โดยสามารถท่ีจะแบ่งระด ับของการ

วิเคราะห์ออกได้เป็นสองส่วนหลักคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระด ับมหาภาค และการวิเคราะห์ในระด ับ

อุตสาหกรรมการค้าปลีก 

2.1.1 สภาพแวดล้อมระดับมหาภาค 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดบัมหาภาคนัน้จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีคาดว่าจะ

ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการดําเนินงานขององค์กรผ่านสามปัจจยัที่สําคญัคือ 

a. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย 

1.1.1 ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึน้ 

1.1.2 ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 

1.1.3 การเปิดเสรีมากขึน้ของอาเซียนภายหลังปี 2558 

1.1.4 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึน้และ

มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายขึน้ 

1.2 การวิจยัและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสําค ัญ

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวยั 

1.2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ท่ีผสมผสานการใช้เทคโนโล ยี

สมยัใหม่หลากหลายสาขา 

1.2.2 มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากดั 

1.2.3 การแย่งชิงแรงงานท่ีมีทกัษะด้านเทคโนโลยีระดบัสูงมีความสามารถเฉพาะทาง

หรือมีทกัษะหลายด้าน ในตลาดแรงงานสูงขึน้ 

1.2.4 เกิดความเหล่ือมลํา้ในมิติต่าง ๆ  
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 1.3 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก 

  1.3.1 การเข้าสู่สังคมสูงวยัของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

  1.3.2 การเล่ือนไหลของกระแสวฒันธรรมโลกที่ผสมผสานกบัวฒันธรรมท้องถ่ินส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

 1.4 สถานการณ์และแนวโน้มส่ิงแวดล้อมโลก  

  1.4.1 วาระการพฒันาที่ยัง่ยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพฒันาของโลกหลัง 

ค.ศ. 2015  

  1.4.2 ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ

เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ไทยต้องดําเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจงั 

  1.4.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง

มากขึน้ ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมัน่คงด้านนํา้และอาหาร 

 1.5 สถานการณ์ความมัน่คงโลก 

  1.5.1 ประเทศมหาอํานาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

  1.5.2 ความขดัแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทัง้ ด้านอาณาเขตทางบก การอ้าง

สิทธิทบัซ้อนทางทะเล และภูมิรฐัศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรพัยากร 

  1.5.3 อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตวัและควบคุมได้ยาก มีการเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคและพฒันาการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

  1.5.4 การก่อการร้ายกําลัง ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมี

ความถ่ีมากขึน้ 

   

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจ 

- ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 

1. ภาคการท่องเที่ยวยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ และการจดัต ัง้เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษตามแนวชายแดน 

                                             3.   การดําเนินนโยบายการเงินผ่านการใช้อัตราดอกเบีย้นโยบาย (RP 1 วัน) 
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ในระดบัตํ่าใกล้เคียง 1.50%จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

                                              4.     มาตรการกระตุ้นการบริโภค/การลงทุนจะเห็นผลชดัเจนต ัง้แต่ไตรมาสท่ี 

3/2559 ต่อเนื่องปี 2560 

      5.     การปรบัโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลทําให้กลุ่มคนท่ีเสียภาษีเงิน

ได้ฯ มีกําลังซือ้เพิ่มมากขึน้ 

                                 6.   การฟื ้นต ัวของ เศรษ ฐกิจประเท ศท่ีพ ัฒ นาแล้ ว โด ยเฉพ าะประเท ศ

สหรฐัอเมริกา 

      7.    ราคายางพารามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ มีผลทําให้กําลังซือ้ของเกษตรกรชาว 

สวนยางเพิ่มสูงขึน้ 

      8.    สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ 

- ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 

  1. การขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ จะมีผลทําให้ตลาดเงินเกิดความ 

ผันผวน และมีความกดดนัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 

                                            2. สัดส่วนหนีสิ้นของภาคครวัเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูงมีผลทําให้อํานาจซือ้ของภาค

ครวัเรือนลดตํ่าลง 

 3. ปัญหาภยัแล้งที่ยาวนาน และราคาสินค้าเกษตรตกตํ่ามีผลทําให้กําลังซือ้ของ 

เกษตรกรหดหายไป 

     4. สถาบนัการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ มีความกงัวลเก่ียวกบัต ัวเลข NPLs 

 

5. ต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพมีแนวโน้มปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 

6. การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนจากการปรบันโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้า 

ในประเทศ และลดการนําเข้า 

                                           7. ความกงัวลต่อภาวะสงครามและภยัก่อการร้าย อาจมีผลทําให้การค้าโลก/ 

การลงทุนโลกเกิดภาวะชะงักงัน 

 

- ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 

เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีโอกาสที่จะขยายตวัอยู่ในระดบัประมาณ 3.4% (โดยมีค่าความ 
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

เช่ือมัน่อยู่ในช่วง2.9-3.9%)โอกาสที่เศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตวัได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับการฟื ้นต ัว

ของเศรษฐกิจโลก (ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้การส่งออกขยายตวัได้ตามเป้า) การลงทุนพ ัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม (ซ่ึงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การบริโภค/การลงทุนของภาคเอกชน

ขยายตวัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย)การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรฐัฯ ตลอดทัง้ปี 2560 มีโอกาสท่ีจะขยายตัวอยู่

ในระดบัประมาณ 3.1% (โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในช่วง 2.1-4.1%) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปตลอดทัง้ ปี 2560 คาด

ว่าจะอยู่ที่ระดบัประมาณ 1.2% (โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในช่วง) 

- ตารางประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 

 ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย 

- การกลับมาขยายตวัอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออก ซ่ึงได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับต ัว

ดีขึน้ของเศรษฐกิจประเทศสําคญัๆ และการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าสําคญัๆ ในตลาดโลก โดยในไตรมาสที่  3 

ของปี 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าเร่ิมกลับมาขยายตวัเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 7 ไตรมาส การปรับต ัวดีขึน้

ของการส่งออกสอดคล้องกบัการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศสําคญัๆ ในช่วงท่ีเหลือของปี 2559 และ

14 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

ในปี 2560 เศรษฐกิจประเทศสําคญัๆ และระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกยังมีแนวโน้มปรับต ัวดีขึน้ช้าๆ อย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้การส่งออกในปี 2560 เร่ิมกลับมาขยายตัวหลังจากปรับต ัวลดลง 3 ปี

ติดต่อกนั 

- แนวโน้มการฟืน้ตวัและการขยายตวัเร่งขึน้ของการผลิตภาคเกษตร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการ

ขยายตวัของฐานรายได้และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน หลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงของภาวะ 

เอลนีโญ (El Ni-o) ซ่ึงทําให้การผลิตภาคเกษตรหดตวัร้อยละ 3.8 และร้อยละ 1.3 ในปี 2558 และในคร่ึงแรก

ของปี 2559 ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 การผลิตภาคเกษตรเร่ิมกลับมาขยายตัวเป็น

ครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมาส และมีแนวโน้มที่จะขยายตวัเร่งขึน้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 และในปี 2560 

ตามปริมาณนํา้ในเขื่อนสําคญัๆ ที่อยู่ในระดบัสูงกว่าปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนการขยายตัวของฐาน

รายได้และการใช้จ่ายภาคครวัเรือนได้มากขึน้แม้ว่าการเพิ่มขึน้ของปริมาณผลผลิตจะทําให้ราคาผลผลิตใน 

บางสินค้าเร่ิมปรบัตวัลดลงเข้าสู่ระดบัปกติก็ตาม 

- รายจ่ายการลงทุนภาครฐัที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ ตามความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการคมนาคม 20 โครงการ วงเงินรวม 1,410,763.35 ล้านบาท ซ่ึงเร่ิมมีความคืบหน้ามากขึน้ในปี 

2559 และคาดว่าจะเร่งขึน้ในปี 2560 ในขณะที่ในด้านการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการ

พฒันาพืน้ที่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ในการประชุมเม่ือวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความ

เห็นชอบร่างแผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 173 โครงการ 

วงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท โดยในปี 2560 เร่ิมดําเนินการโครงการเร่งด่วน 48 โครงการ วงเงินรวม 

6,992.67 ล้านบาท 

- แรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเที่ยวยงัมีแนวโน้มที่จะยงัอยู่ในเกณฑ์ดีโดยในปี 2558 และในช่วง 9 

เดือนของปี 2559 จํานวนนกัท่องเท่ียวขยายตวัในเกณฑ์สูงร้อยละ 20.6 และร้อยละ 12.4 ตามลําด ับ และเป็น

ปัจจยัที่สําคญัในการขบัเคล่ือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 

การขยายตวัของจํานวนนกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามฐานการขยายตัวท่ีสูงขึน้และความวิตกกังวล

ของนกัท่องเที่ยวเก่ียวกบักิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงการไว้ทุกข์และมาตรการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของ

ภาครฐั อย่างไรก็ตามในปี 2560 คาดว่าผลกระทบจากความวิตกกังวลของนักท่องเท่ียวต่อเร่ืองด ังกล่าวจะ

ผ่อนคลายลงตามลําดบั และทําให้จํานวนและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวในเกณฑ์ที่น่า

พอใจและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

• ดัชนีทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) (ตารางที่  1) ในช่วงเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 0.1 ซ่ึงดชันีเฉล่ียทัง้ 10 เดือนมีค่า 108.3 

และในปี 2558 มีค่า 108.2 โดยมี (1) การผลิตเคร่ืองปรบัอากาศ (2) การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ

และของที่เก่ียวข้อง (3) การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  (4) การผลิตสบู่และ

ผงซกัฟอกเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ในการทําความสะอาดและขดัเงา เคร่ืองหอมและส่ิงปรุง และ (5) การผลิตสตาร์ชและ

ผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) เฉล่ียในช่วงเดือน

มกราคมตุลาคม 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2558สําหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่า ด ัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการฟื ้นต ัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศ

สหรฐัอเมริกา ยุโรป จีนและญ่ีปุ่น และการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตร  การ

กระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครฐัเพื่อพ ัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและดึงดูดการลงทุน

จากภาคเอกชน จะสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึน้ 

 

• ดัชนีการส่งสินค้า 

ดชันีการส่งสินค้า (Shipment Index) แสดงทิศทางของระดบัการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 1.2 ซ่ึงด ัชนี

การส่งสินค้าเฉ ล่ียทัง้  10 เดือนในปี 2559 มีค่า 109.5 และในปี 2558 มีค่า 108.3 โดยมี (1) การผลิต

เคร่ืองปรบัอากาศ (2) การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ (3) การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ี

เก่ียวข้อง (4) การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จ ัดประเภทไว้ในที่ อ่ืน และ (5) การผลิตเหล็กและ

ผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขึน้มูลฐาน เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดชันีการส่งสินค้าเฉ ล่ียในช่วงเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 สําหรบัแนวโน้มในปี 2560 คาดว่า ด ัชนีการส่งสินค้าจะ

ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซ่ึงจะสอดคล้องกบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ข้างต้น 

• ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง 

ดชันีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) แสดงทิศทางหรือระด ับการเพิ่มขึน้

หรือลดลงของการสํารองสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าขาดแคลน (ตารางที่  1) ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 

เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 0.1 ซ่ึงดชันีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังเฉล่ียทัง้  10 เดือนในปี 2559 มี

ค่า 114.2 และในปี 2558 มีค่า 114.0 โดยมี (1) การผลิตสบู่และผงซักฟอกเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทําความ

สะอาดและขดัเงาเคร่ืองหอมและส่ิงปรุง (2) การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ (3) การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเว้น

เคร่ืองแต่งกายที่ทําจากขนสัตว์ (4) การผลิตเคร่ืองปรบัอากาศ และ (5) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
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นํา้มนัปิโตรเลียม เป็นต้นอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลให้ดชันีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังเฉ ล่ียในช่วงเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2559 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558สําหรับแนวโน้มปี 2560 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังจะ

เพิ่มขึน้จากปี 2559 เน่ืองจากการปรบัปริมาณสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับภาวะด้านอุตสาหกรรม

ที่กําลังฟืน้ตวัดีขึน้ ผู้ประกอบการจึงต้องรักษาระด ับของสินค้าคงคลังให้อยู่ในระด ับที่ เหมาะสมเพื่อการ

จําหน่ายต่อไปอัตราการใช้กําลังการผลิตอัตราการใช้กําลังการผลิต เ ป็นต ัวบ่งชีส้ภาพการผ ลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบระดบัการผลิตที่เกิดขึน้จริงกบัระดบัการผลิตเต็มท่ี (ตารางท่ี 1) ในช่วงเดือน

มกราคม ตุลาคม 2559 อตัราการใช้กําลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 โดย 10 เดือนแรกของปี 

2559 อตัราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ระด ับร้อยละ 65.8 และในปี 2558 อยู่ที่ระด ับร้อยละ 66.1 โดยมี  

(1) การผลิตเคร่ืองแต่งกาย ยกเว้นเคร่ืองแต่งกายท่ีทําจากขนสัตว์ (2) การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์

ประกอบสําหรบัยานยนต์และเคร่ืองยนต์ (3) การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  (4) 

การผลิตรองเท้า และ (5) การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมถึงการทอส่ิงทอ เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ี

ส่งผลให้อตัราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 

2558สําหรบัแนวโน้มปี 2560 คาดว่า อตัราการใช้กําลังการผลิตจะปรบัตวัสูงขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 

เน่ืองจากในหลายอุตสาหกรรมน่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรบัการผลิตสินค้าตามความต้องการของ

ตลาดท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนที่จะค่อยๆ ฟืน้ตวัในปี 2560 

• ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคและธุรกิจ 

ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จดัทําโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ในช่วงเดือนมกราคม -ตุลาคม 2559 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเฉล่ียรวมมีค่า 73.4 ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปี 2558 ร้อยละ 2.8 (75.5) โดยแบ่งออกเป็น 3 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความเช่ือมั่นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม (2) ดชันีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัโอกาสการหางานทําโดยรวม และ(3) ดัชนีความเช่ือมั่นเก่ียวกับรายได้

ในอนาคต (ตารางที่ 2) พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 ทัง้ 3 ดชันีมีค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 

2558 และอยู่ในระดบัตํ่ากว่า 100 แสดงว่าระดบัความเช่ือมัน่ผู้บริโภคในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสใน

การหางานทํา และรายได้ในอนาคตยงัไม่ดีเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละด ัชนี พบว่า ด ัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค

เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 เฉ ล่ียมีค่า 62.3 ลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2558 (64.8) การที่ค่าดชันีอยู่ตํ่ากว่า 100 แสดงว่าผู้บริโภคเห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังฟื ้นต ัวไม่มากนัก 

เน่ืองมาจากผู้บริโภคยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการส่งออกดัชนีความเช่ือมั่น

ผู้บริโภคเก่ียวกบัโอกาสหางานทํา ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 เฉล่ียมีค่า 68.2 ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 (70.2) การที่ค่าด ัชนีอยู่ในระด ับตํ่ากว่า 100 แสดงว่าผู้บริโภคยังขาดความเช่ือมั่นเก่ียวกับ
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ภาวะ การ จ้ าง ง า น โด ยรวม  โด ย เ ห็ น ว่าโอ กาส ใ น การ ห าง าน ทํ า จ ะ ไม่ ดี ต า มภาว ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ  

ซ่ึงสอดคล้องกบัตวัเลขดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจที่ยงัปรบัต ัวอยู่ในระดบัตํ่ากว่าปกติ 

ดชันีความเช่ือมัน่ในผู้บริโภคเก่ียวกบัรายได้ในอนาคต ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 เฉ ล่ียมีค่า 89.6 

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 (91.5) อย่างไรก็ตามการที่ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับรายได้ใน

อนาคตอยู่ในระดบัใกล้เคียง 100 แสดงว่า ผู้บริโภคยังมีความมั่นใจในรายได้ในอนาคตของตนในระด ับท่ี

ใกล้เคียงปกติจากการสํารวจความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ซ่ึงจดัทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ตารางที่  3) พบว่า 

ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ดชันีปรบัตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซ่ึงด ัชนี

เฉล่ียทัง้ 10 เดือนในปี 2559 มีค่า 49.5 และในปี 2558 มีค่า 48.6 โดยค่าเฉล่ียดชันีท ัง้ 10 เดือนมีค่าใกล้ เคียง

กบั 50 แสดงว่า ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ในภาวะทรงตวั หากพิจารณาดชันีย่อย ซ่ึงประกอบด้วย (1) ดัชนีผล

ประกอบการ (2) ดัชนีคําสั่ง ซือ้ท ัง้หมด (3) ดัชนีการลงทุน (4) ดัชนีการจ้างงาน (5) ดัชนีต้นทุนการ

ประกอบการ และ (6) ดชันีการผลิต พบว่า ดชันีการลงทุน และการจ้างงานอยู่ท่ีระด ับเหนือ 50 แสดงว่ามี

ความเช่ือมัน่ดีขึน้ ตามแนวโน้มความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและคําสั่ง ซือ้ของผู้ประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมสําหรบัแนวโน้มปี 2560 คาดว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและดัชนีความเช่ือมั่นทาง

ธุรกิจจะเพิ่มขึน้จากปี 2559 จากความคาดหวงัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

ประเทศจากการบริโภค และการลงทุนของภาครัฐและเอกชนดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai 

Industries Sentiment Index : TISI)จดัทําโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ตารางที่  4) พบว่า ในช่วง

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียมีค่า 85.4 ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 เล็กน้อย (85.6) การที่ค่าดชันีอยู่ในระดบัตํ่ากว่า 100 แสดงว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยัง

มีความเช่ือมัน่ต่อการประกอบการในระดบัที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคม 2559 ผลการสํารวจด ัชนีความ

เช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมอยู่ท่ีระดบั 86.5 เพิ่มขึน้จากระดบั 84.8 ในเดือนกนัยายน 2559 ซ่ึงปรับต ัวเพิ่มขึน้เป็น

เดือนที่ 2 เป็นผลจากปรบัเพิ่มขึน้ขององค์ประกอบ ได้แก่ ยอดคาํสั่งซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการ

ผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ เน่ืองจากผลการสํารวจพบว่า มีคําสั่ง ซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ท ัง้จาก

ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าสําคญัจากประเทศจีน ญ่ีปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อ

รองรบัเทศกาลในช่วงสิน้ปี ขณะเดียวกนักลุ่มผลิตที่เป็นกลุ่มตวัอย่างได้มีการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพ

สินค้าให้เป็นท่ีต้องการของตลาด รวมทัง้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปี ทําให้มียอดขาย

โดยรวมเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความวิตกกงัวลต่อต้นทุนการผลิต การแข่งข ันด้านราคา ปัญหา

สภาพคล่องของ SMEs รวมทัง้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและสภาวะเศรษฐกิจโลกนอกจากนี ้

ผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครฐัเพิ่มเติม ดงันี ้(1) การสนับสนุนสินเช่ือดอกเบีย้ตํ่า เพื่อเส ริมสภาพ

คล่อง และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน้ (2) การสนับสนุนเงินทุน

18 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

ให้กบัผู้ประกอบการเพื่อนําสินค้าไปแสดงในต่างประเทศ (3) เร่งรดัการจดัทํามาตรฐานสินค้าให้ครอบคลุมทุก

อุตสาหกรรม และ  (4) ส่ งเส ริมการใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ แล ะสินค้าท่ี ผลิตในประเทศเพื่ อสนับสนุ น

ผู้ประกอบการไทยสําหรบัแนวโน้มปี 2560 คาดว่า ดชันีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับต ัวดีขึน้จาก ปี 

2559 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟืน้ตวัได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีแรงข ับเคล่ือนท่ีสําค ัญ  มาจากการใช้

จ่ายและมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจหลายโครงการของภาครัฐ ซ่ึงจะสนับสนุนความเช่ือมั่นและทําใ ห้

ภาคเอกชนมีการลงทุนตาม รวมทัง้การทยอยปรับขึน้ของราคานํา้มันในตลาดโลก จะช่วยหนุนมูลค่าการ

ส่งออกในกลุ่มสินค้าที่เก่ียวเน่ืองกบันํา้มนั และผลักดนัการส่งออกในภาพรวมให้สามารถพลิกกลับมาเป็นบวก

ได้ในปี 2560 

• ดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจ 

ดชันีชีน้ําเศรษฐกิจ (Leading Economic Index : LEI) จัดทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า ปรากฏว่าด ัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจในเดือน

ตุลาคม 2559 อยู่ที่ระดบั 155.4 ลดลงจากเดือนกนัยายน 2559 ร้อยละ 1.43 ที่ระด ับ 157.7 ตามการหดตัว

ของเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัต ัง้ใหม่ พืน้ท่ีรบัอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และด ัชนีส่วนกลับราคา

นํา้มนั (โอมาน)ดชันีชีน้ําเศรษฐกิจในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีค่าเฉล่ีย 156.3 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 ร้อยละ 2.77 ที่ระดบั 152.1 

• ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ 

ค่าประมาณการเบือ้งต้นของด ัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident Economic Index : CEI) จัดทําโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ระดบั 128.0 ปรบัต ัวลดลงเล็กน้อย จากเดือนกันยายน 

2559 ร้อยละ 0.67 ที่ระดบั 128.8 ตามการหดตวัของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา

คงที่ และปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศดชันีพ้องเศรษฐกิจในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีค่าเฉ ล่ีย 

128.3 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 1.46 ที่ระดบั 126.5 

• การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 

ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Expenditure on Private Consumption) จดัทําโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ตารางที่ 5) ในช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) มีค่าเฉ ล่ีย 116.77 ปรับต ัว

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.15 จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ที่ค่าเฉ ล่ีย 113.20 ทัง้นี เ้ค ร่ืองชีสํ้าค ัญที่ เพิ่มขึน้จากช่วง

เดียวกนัของปี 2558 คือ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่ ปริมาณการจําหน่ายนํา้มันเบนซิน

และแก๊สโซฮอล์ การนําเข้าสินค้าหมวดส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่  และปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นั่ง

สําหรบัแนวโน้มการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปี 2560 คาดว่า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึน้

จากปี 2559 เน่ืองจากการฟืน้ของเศรษฐกิจโลกและภาคการส่งออกที่คาดว่าน่าจะกลับมาขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
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อีกครัง้ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะได้รบัปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ

ภาครฐั ราคานํา้มนัที่ยงัมีแนวโน้มทรงตวัซ่ึงจะสนบัสนุนอํานาจซือ้ของประชาชนและภาคธุรกิจประกอบกับ

ค่าเงินบาทและสกุลอ่ืนในภูมิภาคมีแนวโน้มอ่อนค่าลง โดยสํานกังานคณะกรรมการพ ัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ประมาณการณ์ในปี 2560 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัวร้อยละ 2.7 

จากการปรบัต ัวดีขึน้ของฐานรายได้ของภาคครัวเรือน ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกและ 

ภาคการผลิต 

• การลงทุนภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชนโดยรวม (ตารางที่ 6) จดัทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาจากปัจจัย

หลัก 4 ประการ ได้แก่ ปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายเคร่ืองจกัรภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ีและการนําเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ 

พบว่าการลงทุนภาคเอกชน ในช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) มีค่าเฉ ล่ีย 124.58 ปรับต ัว

เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.31 จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ที่ค่าเฉล่ีย 124.20หากพิจารณาปัจจยัการผลิตหลักแยกตาม

รายการสินค้า ในช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) พบว่าปัจจยัหลักที่ มีปริมาณเพิ่มขึน้จาก

ช่วงเดียวกนัของปี 2558 ได้แก่ ปริมาณการจําหน่ายเคร่ืองจกัรภายในประเทศและปริมาณการจําหน่ายรถยนต์

เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ ร้อยละ 5.38 และ 1.77 ส่วนปัจจยัหลักท่ีมีปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 

2558 ได้แก่การนําเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่และปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ ร้อยละ 2.02 และ 

0.64 ตามลําดบัสําหรบัแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้จากแนวโน้มการ

ปรบัตวัดีขึน้ของภาคการส่งออก จากการกระตุ้นความต้องการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตมากขึน้ ความ

คืบหน้าของการดําเนินโครงการการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่ สําค ัญๆ ของภาครัฐ รวมทัง้การร่วมลงทุน

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (PPP) ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและชัดเจนให้แก่นักลงทุนภาคเอกชน 

ประกอบกบัแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณการณ์ในปี 2560 การลงทุนรวมจะขยายตัว

ร้อยละ 5.0 การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตวัร้อยละ 2.8 และการลงทุนภาครฐัจะขยายตัวในเกณฑ์สูง ร้อยละ 

11.2 

• ภาวะราคาสินค้า 

จากการสํารวจดชันีราคาผู้บริโภค (ตารางท่ี 7) และดัชนีราคาผู้ผลิต (ตารางท่ี 8) โดยสํานักด ัชนี

เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ปี 2559 ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉล่ียทัง้ 

10 เดือนมีค่า 106.43 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ระด ับ 106.37 เป็นผลจากการ

เพิ่มขึน้ของราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก่แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนือ้สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นํา้  
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เนือ้สัตว์แปรรูป เป็ดไก่สําเร็จรูปและแปรรูป ไข่ ผักและผลไม้ ผักสด ผลไม้สด เคร่ืองประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์

นํา้ตาล  เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อาหารสําเร็จรูป ยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ รวมทัง้กลุ่มอาหารสด

ส่วนดชันีราคาผู้ผลิต ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 ดชันีเฉล่ียทัง้ 10 เดือนมีค่า 101.37 ปรับต ัวลดลง

จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ที่ระดบั 102.87 เป็นผลมาจากการลดลงของราคาทุกหมวดผู้ผลิตทัง้ผลผลิต

เกษตรกรรม ผลิตภณัฑ์จากเหมือง และผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สําหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่า ด ัชนีราคา

ผู้บริโภคและดชันีราคาผู้ผลิตมีจะปรบัตวัสูงขึน้จากปี 2559 เน่ืองจากปัจจยัสําคญัจากแนวโน้มราคานํา้มันดิบ

ที่เร่ิมปรบัตวัสูงขึน้ ทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า และเศรษฐกิจโลกค่อยๆ ปรบัตวัดีขึน้ตามลําดบั 

• แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

จากการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรในปี 2559 (ตัวเลขล่าสุด ณ เดือนธันวาคมซ่ึงเป็น

ตวัเลขประจําเดือนตุลาคม  2559) โดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน 37.720 ล้านคน

เป็นผู้ที่มีงานทํา 37.136 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของกําลังแรงงานทัง้หมด และมีผู้ว่างงาน 0.45 ล้านคน 

(คิดเป็นร้อยละ 1.19)สําหรบัการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมในปี 2559 มีจํานวน 6.363 ล้านคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 17.13 ของผู้มีงานทําทัง้หมด 

• การค้าต่างประเทศ 

การค้าต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง

ของทัง้มูลค่าการนําเข้าและมูลค่าการส่งออก ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการบริโภค

ภายในประเทศที่ยงัคงชะลอตวั โดยการนําเข้าตลอดทัง้ 10 เดือนมีมูลค่าลดลงในระด ับที่มากกว่ามูลค่าการ

ส่งออกเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 18,177.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถานการณ์การค้าต่างประเทศของปี 2559 ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 นัน้ การค้าต่างประเทศของไทย

มีมูลค่าทัง้สิน้ 338,323.9 ล้านเหรียญสหรฐัฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 178,250.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และมูลค่าการนําเข้าเท่ากบั 160,073.0 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าการ

ส่งออกลดลงร้อยละ 1.03 และมูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ 5.94 ส่งผลให้ตลอดทัง้  10 เดือนของปี 2559 

ดุลการค้าเกินดุล 18,177.8 ล้านเหรียญสหรฐัฯ สําหรบัสถานการณ์การส่งออกตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือน

ตุลาคมนัน้โดยรวมลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการบริโภคภายในประเทศท่ียังคงชะลอ

ตวัการส่งออกใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) พบว่ามูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือน

กนัยายน เท่ากบั 19,460.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 3.4 และมูลค่าการ

ส่งออกตํ่าสุดในเดือนเมษายน เท่ากบั 15,545.0 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

8 การนําเข้าใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) พบว่ามูลค่าการนําเข้าสูงสุดในเดือนตุลาคม 

เท่ากบั 17,534.9 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.5 และ มูลค่าการนําเข้า
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ตํ่าสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ เท่ากบั 14,007.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

16.82 

• โครงสร้างการส่งออก 

การส่งออกใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม 

143,071.7 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 80.26) สินค้าเกษตรกรรม 15,628.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิด

เป็นร้อยละ 8.80) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 14,173.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 7.95) และ

สินค้าแร่และเชือ้เพลิง 5,321.6 (คิดเป็นร้อยละ 2.99)เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี

ก่อน พบว่าการส่งออกโดยรวมมีมูลค่าลดลงร้อยละ 1.03 โดยหมวดสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มขึน้ได้แก่ สินค้า

อุตสาหกรรมเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.48 และสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.91 ส่วนหมวด

สินค้าที่มีมูลค่าลดลงได้แก่ สินค้าแร่และเชือ้เพลิงมีมูลค่าลดลงร้อยละ 30.45 และสินค้าเกษตรมีมูลค่าลดลง

ร้อยละ 6.89การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) มีมูลค่าเพิ่มขึน้

ร้อยละ 0.91 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื ้นต ัวของอุปสงค์ใน

ตลาดโลก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 10 รายการหลัก ได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

27,163 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 18.99), เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  26,655.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิด

เป็นร้อยละ 18.63), เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 18,226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 12.74), อัญมณีและ

เคร่ืองประดบั 12,376.5 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 8.65), เม็ดพลาสติก 6,294.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(คิดเป็นร้อยละ 4.40), เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของเคร่ือง 5,721.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 

4.0), ผลิตภณัฑ์ยาง 5,433.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 3.8), ส่ิงทอ 5,359.1 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิด

เป็นร้อยละ 3.75), เคมีภณัฑ์ 5,030.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 3.52), และเหล็ก เหล็กกล้าและ

ผลิตภณัฑ์ 4,333.4 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 3.03) โดยมูลค่าการส่งออกทัง้ 10 รายการหลักรวมกัน

เท่ากบั 116,593.2 ล้านเหรียญสหรฐัฯ คิดเป็นร้อยละ 81.49 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทัง้หมด 

• ตลาดส่งออก 

การส่งออกไปยงัตลาดหลักใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) ได้แก่ อาเซียน (9 

ประเทศ) สหรฐัอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น มีสัดส่วนการส่งออกรวมคิดเป็นร้อยละ 67.10 ของการ

ส่งออกทัง้หมด โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน พบว่าการส่งออกไปยังตลาดหลักส่วนใหญ่มี

มูลค่าลดลง มีประเทศสหรฐัอเมริกาและญ่ีปุ่นเท่านัน้ที่มีมูลค่าเพิ่มขึน้ โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศ

สหรฐัอเมริกาเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.86 และมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.44 สําหรับการ

ส่งออกไปยงัประเทศจีนมีมูลค่าลดลงร้อยละ 4.51 มูลค่าการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศในอาเซียนมีมูลค่า

ลดลงร้อยละ 2.14 และมูลค่าการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 1.06 
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• โครงสร้างการนําเข้า 

การนําเข้าใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) เป็นการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึง

สําเร็จรูปมากที่สุด ซ่ึงมีมูลค่าการนําเข้า 62,914.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 39.30) รองลงมาเป็น

การนําเข้าสินค้าทุน โดยมีมูลค่า 46,737.2 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 29.20), สินค้าเชือ้เพลิงมีมูลค่า 

19,771.5 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 12.35), สินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 19,491.1 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 12.18), สินค้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งมีมูลค่า 10,855.7 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ (คิดเป็นร้อยละ 6.78), และการนําเข้าสินค้าอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่า 303.3 ล้าน

เหรียญสหรฐัฯ(คิดเป็นร้อยละ 0.19)โดยมูลค่าการนําเข้าตลอดทัง้ 10 เดือนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีก่อน พบว่าการนําเข้าสินค้าในหมวดสําคญัส่วนใหญ่มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 5.94 โดยหมวดสินค้ายานพาหนะ

และอุปกรณ์ขนส่งมีมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.04, สินค้าอาวุธ ยุทธปัจจยั และสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่าเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 4.63 และสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.59 ส่วนสินค้าเชือ้เพลิงมีมูลค่า

ลดลงร้อยละ 24.47, สินค้าวตัถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ 4.63 และสินค้าทุนมีมูลค่า

ลดลงร้อยละ 3.64 

 

• แหล่งนําเข้า 

การนําเข้าจากแหล่งนําเข้าที่สําคญัได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) มีสัดส่วนนําเข้ารวมคิดเป็นร้อยละ 50.44 เม่ือพิจารณา

มูลค่าการนําเข้าเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนพบว่าการนําเข้าสินค้าจากแหล่งนําเข้าหลักทุกแหล่งมี

มูลค่าลดลง โดยแหล่งนําเข้าท่ีมีมูลค่าลดลงมากที่สุดได้แก่ประเทศสหรฐัอเมริกามีมูลค่าลดลงร้อยละ 18.76  

รองลงมาเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่าลดลงร้อยละ 6.90, ญ่ีปุ่นมีมูลค่าลดลงร้อยละ 3.04 และสหภาพ

ยุโรปมีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.42 

 

• แนวโน้มการส่งออก 

สถานการณ์การส่งออกใน 10 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - ตุลาคม) พบว่าการส่งออกโดยรวมมี

มูลค่าลดลง จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยงัคงเปราะบาง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้าหลักชะลอตัว

ลง ประกอบกบัราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกปรับต ัวลดลง ทัง้ราคาสินค้าเกษตร และเชือ้เพลิง โดย

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณการณ์ในปี 2560 ว่ามูลค่าการ

ส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลดาร์ สรอ. จะขยายตวัร้อยละ 2.4 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.2 ตามแนวโน้มการฟืน้ตวัดีขึน้อย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและปริมาณสินค้าโลก รวมทัง้ระด ับราคา
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สินค้าในตลาดโลกยงัมีแนวโน้มปรบัตวัดีขึน้ช้าๆ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกในปี 

2560 เร่ิมกลับมาขยายตวัหลังจากปรบัตวัลดลง 3 ปีติดต่อกนัการสนบัสนุนและเร่งรัดการส่งออกให้สามารถ

กลับมาขยายตวั โดยให้ความสําค ัญกับการดําเนินยุทธศาสตร์การข ับเคล่ือนการส่งออกของไทยปี 2560 

โดยเฉพาะการขยายตลาดส่งออกเชิงรุก การตลาดท่ีสอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการค้า

ชายแดนเช่ือมโยงประเทศใน CLMV การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยการใช้นวัตกรรม และการ

ติดตามและระมดัระวงัมาตรการกีดกนัทางการค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้แนวโน้มการเพิ่มขึน้ของ

กระแสการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมในประเทศสําคญั 

• การลงทุนจากต่างประเทศ 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ จากข้อมูลเบือ้งต้นของธนาคารแห่งประเทศไทย  ใน 9 เดือน

แรก ของปี 2559 (มกราคม - กนัยายน) พบว่ามีมูลค่ารวม 46,557.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 

2558 โดยในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ มีมูลค่า 72,213.8 ล้านบาท 

และ 79,003.2 ล้านบาท ตามลําดบั แต่ในไตรมาสที่ 3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลออกมีมูลค่า

มากกว่าลงทุนที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุนมีมูลค่ารวม -104,659.1 ล้านบาทเม่ือพิจารณา

เป็นรายเดือนช่วงที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ  มากท่ีสุดได้แก่ เดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 

26,697.62 ล้านบาท รองลงมาเดือนเมษายนมีมูลค่า 26,516.55 ล้านบาท และเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 

25,789.01 ล้านบาท ส่วนช่วงที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลออกมีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนท่ีไหลเข้า

มาจากต่างประเทศ ได้แก่ เดือนกนัยายน มีมูลค่า -73,274.96 ล้านบาท รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคมมีมูลค่า 

-31,178.12 ล้านบาท และเดือนสิงหาคมมีมูลค่า -205.99 ล้านบาท 

หมายเหตุ 

1. เป็นการลงทุนในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารเท่านัน้ 

2. เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ = การลงทุนในทุนเรือนหุ้นบวกกับเงินกู้บริษัทในเครือในต่างประเทศ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - กันยายน) การลงทุนในกิจกรรม

การผลิตหรือสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิมากที่สุดเป็นเงินลงทุน 189,165.5 ล้านบาท 

โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า มากท่ีสุดซ่ึงมีมูลค่าลงทุนสุทธิ  80,507.0 ล้านบาท 

รองลงมาคือการผลิตคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ทางทศันศาสตร์มีมูลค่าลงทุนสุทธิ  56,466.3 

ล้านบาท การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถก่ึงพ่วงมีมูลค่าลงทุนสุทธิ 27,199.1 ล้านบาท และการผลิตอาหารมี

มูลค่าลงทุนสุทธิ 19,134.9 ล้านบาท สําหรบัการลงทุนในกิจกรรมรองลงมาคือเกษตรกรรม การป่าไม้และการ

ประมงซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 55,729.0 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนสุทธิในประเทศไทยมากท่ีสุดในช่วง 

9 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - กนัยายน) คือประเทศฮ่องกงซ่ึงมีเงินลงทุนสุทธิ  111,468.1 ล้านบาท 
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รองลงมา คือประเทศญ่ีปุ่นมีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 95,464.4 ล้านบาท และประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเงิน

ลงทุน สุทธิ  19,803.8 ล้ านบาทสํ าหรับการลง ทุนท่ี ได้รับอนุ มัติการส่ งเส ริมการล งทุน จากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าใน 9 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - กันยายน) การลงทุนที่

ได้รบัอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนทัง้สิน้ 1,302 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่

มีจํานวน 1,769 โครงการ โดยในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2559 นีก้ารลงทุนในกิจการต่างๆ มีมูลค่าเงินลงทุน

ทัง้สิน้  675,620 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัเดียวกนัของปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน 665,630 ล้านบาท โดย

โครงการที่ได้รบัอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วยโครงการท่ีลงทุนจากต่างประเทศ 100% จํานวน 459 

โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน  102,190 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและต่างประเทศ จํานวน 305 

โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน  330,060  ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย 100% จํานวน 538 โครงการ คิด

เป็นเงินลงทุน 243,370 ล้านบาทเม่ือพิจารณาตามหมวดของการเข้ามาลงทุนพบว่าประเภทกิจการที่ได้รับการ

อนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีเงินลงทุนมากท่ีสุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุนทัง้ สิ น้ 

236,720 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตรมีเงินลงทุน  147,340 ล้าน

บาท และหมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติกและกระดาษมีเงินลงทุน 140,240 ล้านบาทสําหรับแหล่งทุนใน 9 เดือน

แรก ของปี 2559 (มกราคม - กนัยายน) พบว่านักลงทุนจากประเทศหลักท่ีมีมูลค่าการลงทุนมากท่ีสุด คือ 

ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รบัการอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนทัง้สิน้ 228 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 72,220 ล้าน

บาท รองลงมา คือ ประเทศจีนได้รับการอนุมัติลงทุนจํานวน 80 โครงการ มีเงินลงทุน 40,564 ล้านบาท 

เนเธอร์แลนด์มีจํานวน 26 โครงการที่ได้รบัอนุมตัิ ซ่ึงมีเงินลงทุน 22,433 ล้านบาท และประเทศออสเตรเลียมี

จํานวนโครงการได้รบัอนุมตัิ 23 โครงการ โดยคิดเป็นเงินลงทุน 19,794 ล้านบาท 

 

2.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก 

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย  

คาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยในปีนีจ้ะยงัไม่ดีขึน้ โดยมีการเติบโตราว 3% ใกล้ เคียงกับ

ปีก่อน แม้ผู้บริโภคจะมีความเช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่แนวโน้มปีหน้าเช่ือ

ว่ายงัทรงตวัหรือเติบโตขึน้เล็กน้อย โดยปัจจยัที่เป็นตวักระตุ้นหลัก ได้แก่ การใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุน

ระบบสาธารณูปโภค และราคาสินค้าเกษตรที่ขยบัตวัสูงขึน้ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้วย

การสนบัสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านนัน้ ช่วยได้แค่พยุงเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดตวัมากกว่านี ้โดยคาดว่าจะส่งผลทําให้

เกิดการหมุนเวียนของภาคธุรกิจและการบริโภคในประเทศเพิ่มขึน้ และจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกในอีก 

3-4 เดือนข้างหน้า  เม็ดเงินที่ถูกกระจายไปยงัหมู่บ้านหรือท้องถ่ินทัว่ประเทศ จะถูกนําไปใช้จ่ายและหมุนเวียน
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อยู่ในท้องถ่ิน ซ่ึงจะต้องใช้เวลา 3-4 เดือนถึงจะส่งผลต่อภาคค้าปลีก ทําให้เช่ือว่าไตรมาส 1 – 2 ของปี

อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเร่ิมขยบัตวัและเติบโตขึน้ 

อย่างไรก็ดีในปี 2560 ยงัไม่มีปัจจยับวกใดที่โดดเด่น และช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกให้มีการ

เติบโตมากๆ แม้ผู้บริโภคจะมีความเช่ือมัน่และออกมาจับจ่ายสินค้าเพิ่มขึน้ แต่เช่ือว่าจะทําให้อุตสาหกรรม

โดยรวมมีการเติบโตคงที่หรืออาจจะเติบโตเล็กน้อย และหากไม่มีปัจจยัลบหรือสถานการณ์ใดที่ รุนแรงจะส่งผล

ให้ปี 2559 มีการเติบโตเพิ่มเท่าตวัหรือ 6% 

ทัง้นีจ้ะพบว่า กลุ่มผู้บริโภคระดบักลางขึน้บนยงัเป็นกลุ่มที่มีกําลังซือ้สูง  เห็นได้จากการท่ีร้านค้าปลีก

ใน segment supermarket ระดบั premium และ High-end มีการเติบโตสูง เช่นเดียวกับ segment Specialty 

Store เช่น ร้านสุขภาพและความงาม และร้านวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ขณะที่ segment ที่จ ับกลุ่มผู้บริโภค

ระดบักลางลงล่าง เช่น ร้านสะดวกซือ้หรือ Convenient Store Hypermarket ต่างมีการเติบโตคงที่หรือลดลง 

ส่วนการแข่งขนัของค้าปลีกในไตรมาส 4 ปีนี ้เช่ือว่าจะยังคงรุนแรงเพราะผู้ประกอบการจะต้องเร่ง

กระตุ้นกําลังซือ้และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกลยุทธ์หลักท่ีจะถูกนํามาใช้ ย่อมหนีไม่พ้น

โปรโมชัน่ และจะเร่ิมแรงขึน้จากเดิม เช่น ซือ้ 1 แถม 2 เป็นต้น เพราะนอกจากจะกระตุ้นยอดขายได้ ยัง เป็นการ

ลดปริมาณสินค้าและระบายสินค้าของผู้ผลิตด้วย 

ธุรกิจค้าปลีกนัน้หมายความรวมถึงหน่วยธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ขายสินค้าในขัน้สุดท้ายให้กับผู้บริโภคซ่ึง

ประเภทของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยนัน้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ 

1. ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade)  

2.  ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ซ่ึงมีรายละเอียดดงันี ้

1. ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม  

จากข้อมูลในปี 2553 นัน้ พบว่าในธุรกิจค้าปลีกทัง้หมดในประเทศไทย ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิมก็ยัง เป็นธุรกิจ

ที่มีมูลค่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด คือเม่ือเปรียบเทียบของมูลค่าทัง้หมดในธุรกิจค้าปลีกแล้ว ธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดัง้เดิมคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 40 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัของธุรกิจค้าปลีกในประเภทนีอ้ยู่ โดยที่ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมในประเทศไทยนัน้จะประกอบไป

ด้วย ร้านค้าปลีกขนาดเล็ กหรือท่ีรู้จ ักกันในนามร้านโชว์ห่วย ซ่ึงมักจะเป็นร้านค้าขายสารพ ัดสินค้าใ น 

ย่านใจกลางเมือง ใจกลางจงัหวดั อําเภอและชุมชนต่างๆ นอกจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแล้ว ธุรกิจที่ สําค ัญอีก

ประเภทหนึ่งที่ถูกจดัเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมนัน้ก็คือ ธุรกิจตลาดท่ีอยู่ในย่านชุมชนต่างๆ ซ่ึงตลาดสดนัน้

ได้ถูกจําแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกนั ได้แก่  
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ประเภทท่ี 1 คือตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร และดําเนินกิจการเป็นการประจํา  

ประเภทท่ี 2 ได้แก่ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง 

อาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครัง้  และตลาดสดประเภทที่  3 

ได้แก่ ตลาดสดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร และดําเนินกิจการชั่วคราว เป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีกําหนด 

 ซ่ึงตลาดสดสาขาท่ีดําเนินการโดยองค์การตลาดนัน้ก็ถูกนับเป็นตลาดสดประเภทที่  1 ซ่ึงจากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขนัน้ได้ระบุว่ามีกว่า1,505 แห่งทัว่ประเทศ  

 

2. ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ในประเทศไทยนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท 

หลักๆดงันี ้

1) Hypermarket หรือท่ีเรียกว่า Superstore 

Superstore เป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีลักษณะสําคญัคือ การมีจํานวนรายการของสินค้าอุปโภคบริโภค

จํานวนมากที่สามารถตอบสนองความต้องการในการซือ้ของผู้บริโภคต่อหลากหลายผลิตภัณฑ์ได้ภายในการ

มาซือ้ของเพียงครัง้เดียว โดยท่ีในประเทศไทยผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่ม Hypermarket มีอยู่สองราย

ด้วยกนัคือ Tesco Lotus และ Big C 

2) Supermarket sector  

Supermarket คือธุรกิจต่างๆ ท่ีเน้นการขายอาหารและสินค้าที่ใช้ในบ้านให้กับลูกค้าโดยที่การ

ให้บริการนัน้จะเป็นในลักษณะของการให้บริการตวัเองของลูกค้า (Self-Service) โดยที่ผู้ประกอบการรายใหญ่

ในกลุ่มธุรกิจประเภทนีไ้ด้แก่ Central Food Retail (CFR), Foodland และ Villa Market เป็นต้น  

3) Convenience Sector 

Convenience Store คือ ธุรกิจที่มีขนาดของสถานที่ๆ เล็กที่ต ัง้อยู่ในชุมชนท่ีมีประชากรอาศ ัยอยู่

หนาแน่นรวมถึงในย่านธุรกิจต่างๆ โดยท่ีธุรกิจประเภทนีจ้ะมีการขายอาหารที่หลากหลาย อาทิ ขนมขบเคีย้ว 

ไอศครีม นํา้ดื่ม อาหารสําเร็จรูป รวมถึงของใช้ท่ีต้องการประจําวันต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ บุหร่ี นิตยสาร

นอกจากนัน้ก็ยงัมีการให้บริการด้านการชําระเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดยผู้ประกอบการราย

ใหญ่ในกลุ่มธุรกิจนีไ้ด้แก่ 7-Eleven, V Shop Express, 108 Shop, Family Mart และ Tesco Lotus Express  

4) Department Store Sector 

Department Store คือกลุ่มธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญในการขายสินค้าในหมวดที่จะต้องมีการใช้ใน

รายบุคคล อาทิ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ใช้ในครวัเรือน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

โดยที่กลุ่มธุรกิจ Department Store ในประเทศไทย ณ ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่สอง 

รายคือ Central Retail Corporation (CRC) ที่ดําเนินการธุรกิจห้างเซ็นทรลั โรบินสัน และ เซ็น และ The Mall 

Group ที่ดําเนินการธุรกิจ The Mall, Emporium และ Siam Paragon 
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5) Specialty Store  

Specialty Store คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเช่ียวชาญในด้านการขาย และการบริการที่รวมถึง

การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในผลิตภณัฑ์เฉพาะทางต่างๆ อาทิเช่น สินค้าที่เก่ียวกบัด้านเวชภณัฑ์   

การบํารุงรกัษาสุขภาพ ความงาม รวมถึงเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยที่ผู้ประกอบการที่ มีบทบาทที่ สําค ัญใน

ธุรกิจ Specialty store ในประเทศไทยประกอบไปด้วยสองรายคือ Watson และ Boots 

6) Category Killer 

กลุ่มธุรกิจ Category Killer นัน้เน้นการขายกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก โดย

ขายในราคาที่ตํ่ากว่าราคาในท้องตลาดโดยปกติ โดยที่ในเมืองไทยมีธุรกิจประเภท Category Killer อยู่หลายๆ 

ประเภทขึน้กบัจุดประสงค์และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการเน้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในออฟฟิศ ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์กีฬา และ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ใน Sector 

ดงักล่าวก็คือ Power Buy และ Super sports เป็นต้น  

จากข้อมูลดงักล่าวสามารถจดัหมวดหมู่ของธุรกิจค้าปลีกได้เป็นแผนภาพดงัต่อไปนี ้  

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

ธุรกิจค้าปลีก

แบบดัง้เดิม

ร้านโชว์ห่วย
ตลาดในย่าน

ชุมชน
Hypermarket Supermarket

Convenience
Store

Department 
Store

Specialty Store Category Killer

Big C, Tesco, Makro

7-Eleven, Family mart

Watson, Boots

Central food retail, Tops

Big C, Tesco

Power buy,  Supersport
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แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกประเทศไทยในอนาคต 

แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตจะมีการกระจายของศูนย์การค้าแบบเปิดออกไปทั่วกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะศูนย์การค้าชุมชนซ่ึงมีจํานวนน้อยมากในต่างจงัหวดั ตามแนวโน้มของประเทศ

ที่พฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมริกามีศูนย์การค้าแบบเปิดมากกว่าร้อยละ 95 ของศูนย์การค้าทัง้หมด 

นอกเหนือจากนีจ้ะมีศูนย์การค้าแบบเปิดหลากหลายประเภทมากขึน้ เช่น ศูนย์การค้าชุมชนขนาด

ใหญ่(Community Center)ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง(Power Center)ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Center) 

ศูนย์การค้าของผู้ผลิต (Factory Outlet Center) ตามความต้องการท่ีหลากหลายมากขึน้ของผู้บริโภค 

 โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ค้าปลีกต้องการท่ีจะให้ผู้ประกอบการพฒันาและบริหารศูนย์การค้า ดําเนินการบริหาร

โครงการให้ เน่ืองจากผู้ค้าปลีกมีความต้องการมุ่งเน้นท่ีธุรกิจหลักแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องการยุ่งยากในการ

บริหารศูนย์การค้าซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการดําเนินการศูนย์การค้าในประเทศที่พ ัฒนาแล้ว  

ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการพฒันาและบริหารศูนย์การค้าในประเทศท่ีมีความสามารถและมีมาตรฐานสากล 

จํานวนน้อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการพฒันาและบริหารศูนย์การค้าแบบเปิด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ค้าปลีกในการขยายสาขาจํานวนมาก 

ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคทีเปล่ียนแปลงไป 

แนวโน้มผู้บริโภคปี 2017 จะมีพ ัฒนาการเอาแต่ใจต ัวเองเพิ่มมากขึน้นิยามชนชัน้ด้วยไลฟ์สไตล์ , 

ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ัง่ใจเพียงเล็กน้อยและไม่ได้รบัการแก้ไขทนัท่วงที  จะส่งผลต่อแบรนด์หลายเท่าจะเพิ่มดีกรี

ความซบัซ้อนของพฤติกรรม การใช้ชีวิต และความต้องการพืน้ฐานมากขึน้  โดยมี 6 ค่านิยมหลัก  ซ่ึง ส่วนใหญ่

เน้นด้านอารมณ์ของผู้บริโภคทัง้สิน้   

1. สุขนิยม (JoyLust) จากพฤติกรรมของรุ่นพ่อแม่ที่ไม่ต้องการให้ลูกลําบากเหมือนตนเอง  และ

ยงัมี Social Mediaทําให้เกิดการเปรียบเทียบประเมินตวัเองตลอดเวลา เช่น ลงรูปแล้วคนกดไลค์น้อยก็เครียด

ได้ ประเมินตนเองว่าลงรูปไม่น่าสนใจ ดงันัน้ผู้บริโภคปี 2017 จะใช้ความสุขของตวัเองเป็นต ัวต ัง้อะไรไม่มี

ความสุข จะไม่ทํา จะไม่ทํางานหนกัดงันัน้  การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการก็จะต้องมัน่ใจว่าจะไม่สร้างความ

เจ็บปวดให้และซือ้แล้วมนัมีความหมายต่อชีวิตอย่างไรสร้างความสุขอย่างไรให้ชีวิต 

2. แบบฉบบันิยม (I-Mage) เน่ืองจากปัจจุบนัผู้บริโภคจะโชว์ในด้านดีของตวัเองและแสดงความ

เป็นตวัเองต้องการเป็นเจ้านายตนเอง อตัราการเติบโตของคนทํางานงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ คาดการณ์ว่า 

จะโต 30% จากปี 2014 เป็น 40% ในปี 2020 และเนื่องด้วยความมีแบบฉบบัหรืออตัราที่สูงมากนี ้ทําให้คนเรา

ไม่สามารถจะยอมรบัคําติได้ ดงันัน้ผู้บริโภคในปี 2017 จะพัฒนาความเป็นต ัวตนไปถึงข ัน้เลือกผลิตภัณฑ์ 
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ที่เป็นแบบฉบบัของตวัเองยอมจ่ายแพงเพื่อสร้างเอกลักษณ์สะท้อนตวัตนและคุณค่าให้ตวัเอง โดยที่  56% ของ

ผู้บริโภคชอบผลิตภณัฑ์ที่สามารถออกแบบเองได้ ขณะที่  48% หวัง ว่าแบรนด์จะสามารถเข้าใจผู้บริโภคใน

ระดบัปัจเจกจนสามารถที่จะออกแบบ ผลิตภณัฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจงกบัตวัตนของผู้บริโภคได้ 

      3.  ธรรมชาตินิยม (Farm-ganic) ของดีท้องถ่ิน สุขภาพที่ดีของสดปลอดสาร ใช้ชีวิตท่องเที่ยว 

ไลฟสไตล์แบบออร์แกนิคเป็นเทรนด์ท่ีจะมาแรงในปีหน้า โดยยอดขายอาหารออร์แกนิคในสหรัฐเติบโต 

1,100% เทียบกบั 10 ปีก่อน เพราะถือเป็นความเท่ห์ เป็นชีวิตอีกชนชัน้หนึ่งที่ไม่ได้แบ่งด้วยรายได้ แต่แบ่งด้วย

ไลฟ์สไตล์ ดงันัน้ ผู้บริโภคในปี 2017 จะโหยหาประสบการณ์ท่ีเรียลเป็นธรรมชาติและดิบ เช่น การทําอาชีพ

เกษตรกร  สินค้า ไลฟสไตล์ที่เป็นธรรมชาติท ัง้ออร์แกนิค การเสพศิลปะ รวมไปถึงการท่องเท่ียว ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกบัคนท้องถ่ิน และจะไม่ใช้ของทิง้ขว้าง แต่จะเลือกใช้ของน้อยชิน้ท่ีมีความหมายต่อตนจะได้รบัความนิยม 

4. สันโดษนิยม(Sole-cial) เน่ืองจาก  ¼  ของมนุษย์ใช้เวลาในสังคมออนไลน์ มากกว่าสังคม

กายภาพ และเพลินที่จะอยู่ในสังคมดิจิตอล เพราะเป็นสังคมเสมือนฝัน ท่ีโพสต์ แล้วมีคนเข้ามาร่วมกดไลค์ 

ช่ืนชมเหมือนการสร้างโลกส่วนตวัที่ไม่มีคนติ   มนุษย์จะค่อยๆพฒันาไปสู่การสังคมแบบดิจิตอล คือหาเพื่อนที่

เป็นผู้รบัฟังที่ดี สุดท้ายจะมีเพื่อนในรูปแบบดิจิตอลจริงๆ นั่นคือหุ่นยนต์ โดยมนุษย์ยุค 2017 จะไม่ค่อยรู้สึก

อะไรมากนกักบัการไม่เจอเพื่อน แต่ 79% จะกงัวล ถ้าไม่มีโทรศ ัพท์ติดต ัว นอกจากนีก้ารรับประทานอาหาร 

คนเดียว (solo dinner) เติบโต 62% ในสหรฐัอเมริกา ในช่วง 2  ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกนัปี 2016 ที่ ผ่านมามี

นกัท่องเท่ียวเดินทางคนเดียว 24% เติบโตขึน้ 10% และมีการคาดการณ์ว่า ท่ีอยู่อาศ ัยแบบอยู่คนเดียวจะมี

อตัราการเติบโตสูงท่ีสุด มนุษย์จะมีความเก่ียวพนักนัน้อยลงเร่ือยๆ 

5. ดราม่านิยม (Drama queen) ท่ีจริงแล้ว ทุกวันนีค้นเราเวลามากขึน้กว่าเดิม เพราะไม่ต้อง

เสียเวลากบัเร่ืองที่ทําให้เสียเวลาอย่างสมยัก่อน  แต่ที่คนเรารู้สึกไม่มีเวลาเพราะมีเวลาว่างมากจนทําให้มีเวลา

ไปคอยสอดส่องใน Social media สนใจเร่ืองราวของคนอ่ืน  จนมีเวลามาใช้กบั Social media ถึง  4 ชั่วโมงโดย

เฉล่ียต่อวนัเป็นที่มาของการเสพติดดราม่า เพราะฉะนัน้ ผู้บริโภคไม่ได้เสพข้อมูลหรือContent เพียงด้านเดียว

อีกตอ่ไป แต่จะเสพ Content ที่มีดรามาผสม หรือ emotional content และทุกผลิตภณัฑ์จะหนัมาเน้นการขาย

คุณค่าด้านอารมณ์เพราะผู้บริโภคในปี 2017 จะไม่เสพข่าว content หรือใช้ผลิตภณัฑ์ ท่ีไม่ได้มีการสร้าง 

connection ด้านอารมณ์ร่วม 

6.  อตัโนมตัินิยม  (Automatism) ชีวิตของคนรุ่นใหม่จะง่ายแบบไม่เคยง่ายขนาดนีม้าก่อน เช่น   

บริการเรียกรถโดยสาร แบบไม่ต้องเส่ียงโดนปฏิเสธ , Application ที่แปลภาษาแบบทันทีท ันใด ,ระบบคําสั่ง

เสียง  และอนาคตอนัใกล้จะมีกลไกแบบ mind reading แค่คิดก็สามารถสั่ง อุปกรณ์ต่างๆทํางานได้  ผู้บริโภค

ในปี 2016 จะพฒันาความใจร้อนรอไม่ได้ ไปอีกถึงระดบัข ัน้ทุกอย่างต้องได้ดงัใจในทนัที สรรหาผลิตภัณฑ์และ
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บริการอะไรที่ทําให้ใช้ชีวิตแบบอตัโนมัติได้  แบบไม่ต้องคิด ไม่ต้องเส่ียง ไม่ต้องจํา เข้าถึง ง่ายโดยไม่จํากัด

สถานที่ และไม่ต้องรอ 

ด้านกลยุทธ์รวมถึงการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีก 

การปรบัตวัของผู้ประกอบการ Hypermarket ที่เห็นความเคล่ือนไหวค่อนข้างชัด ก็คือ การขยายสาขา

ค้าปลีกข้าม Segment ซ่ึงแผนการขยายสาขาใหม่ในรูปแบบ Hypermarket ในปี 2560 นัน้ น่าจะชะลอตัวลง

อย่างชดัเจน อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัของพืน้ที่ใหม่ๆ ที่หายากมากขึน้ อีกทัง้การขยายสาขาในรูปแบบดังกล่าว 

ก็ได้ครอบคลุมพืน้ท่ีเกือบทุกจังหวัดแล้ว แต่การขยายสาขาใหม่ๆ จะเป็นในลักษณะของการลงทุนข้าม 

Segment อ่ืนๆ เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ท่ี และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลาย 

โดย Segment ที่คาดว่าจะมีแผนการขยายการลงทุนสาขาใหม่เพิ่มขึน้ในปี2560 ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ 

ซ่ึงใช้เงินลงทุนและพืน้ที่ต่อสาขาไม่มากนกั รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงยงัคงมีแนวโน้มเติบโตดี นอกจากนีภ้ายใน

โซนร้านค้าของรูปแบบ Hypermarket หรือรูปแบบอ่ืนที่มีพืน้ที่ให้เช่า ยงัมีการหาพนัธมิตร หรือร้านค้าท่ีเป็นจุด

ดึงดูดใหม่ๆ (Magnet) เพื่อสร้างสีสันและความแตกต่างทางการตลาด โดยเกาะไปกับกระแสท่ียังมีแนวโน้ม

ได้รบัความนิยม เช่น กลุ่มรกัสุขภาพ ผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อรองรบักบัเทรนด์การออกกําลังกาย เป็นต้น 

สําหรับการทํา กิจกรรมส่งเส ริมการตลาด ของผู้ประกอบการ Hypermarket นัน้  อาจจ ะนํามา

ประยุกต์ใช้ได้กบัทุก Segment ภายใต้แบรนด์เดียวกัน แต่ท ัง้ นี ผู้้ประกอบการจําเป็นต้องเลือกใช้กลยุทธ์

การตลาดให้เหมาะสม และสอดรบักบัพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่น ัน้ๆ ด้วย อาทิ การ

อํานวยความสะดวกโดยการจดัทพัสินค้าเข้าไปจําหน่ายหรือบริการถึง ท่ี ผู้บริโภคบางกลุ่มนอกจากราคาจะมี

ผลต่อการตดัสินใจแล้ว อาจจะมีความกงัวลในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความไม่สะดวกในการเดินทาง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน 

หรือผู้บริโภคบางกลุ่ม ราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจยัหลัก แต่เพียงเพราะไม่มีเวลาไปเลือกซือ้สินค้า อาทิ คนที่ใช้ชีวิต

ในสังคมเมืองด ังนัน้ผู้ประกอบการก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ ท่ีสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนีม้าอํานวยความ

สะดวกสบายให้กบัผู้บริโภค ซ่ึงการจดัทพันําสินค้าเข้าไปจําหน่ายหรือให้บริการถึง ท่ี แทนที่จะรอให้ลูกค้าเดิน

ทางเข้ามาใช้บริการภายในร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียว น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

การทํากลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Commerce ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ี

สามารถตอบโจทย์ และอํานวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความนิยมในการ

สั่งซือ้สินค้าออนไลน์มากขึน้ 

สมยัใหม่เหล่านีจึ้งเห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ผ่านการขยายฐานลูกค้าสู่พืน้ท่ีต่างๆ มากขึน้

รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางตลาดและกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านสินค้าและการบริการ 
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เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ที่มากขึน้ ซ่ึงกลยุทธ์ต่างๆ ด ังกล่าว

นัน้สามารถที่จะสรุปได้ดงันี ้

• กลยุทธ์ด้านการขยายฐานลูกค้า 

ในปี 2560 ธุรกิจค้าปลีกท่ีจบักลุ่มลูกค้าระดบักลางถึงล่างอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) 

น่าจะยงัคงได้รบัผลกระทบค่อนข้างมาก อนัเนื่องมาจากกําลังซือ้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังถูก กดด ันอย่าง

ต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาจากปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาระหนีค้รัวเรือนที่ยังอยู่ในระด ับสูง  

ค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรบัเพิ่มสูงขึน้ ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงตกตํ่า ซ่ึงจะ 

กระทบโดยตรงต่อกําลังซือ้ของกลุ่มเกษตรกร โดยสะท้อนได้จากยอดขายท่ีชะลอลงอย่างต่อเน่ืองของค้าปลีก 

Hypermarket ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเหลือเพียง ร้อยละ 2.7 ต่อปี ( เฉ ล่ียปี 2556-2558)  จากท่ีช่วงก่อนหน้า

ขยายตวัเฉล่ียถึงร้อยละ 9.2 ต่อปี (เฉล่ียปี2553- 2555) อนัเน่ืองมาจากผู้บริโภคมีการใช้จ่ายอย่าง ระมัดระวัง

มากขึน้ ความถ่ีในการเข้าซือ้สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงยอดซือ้ในแต่ละครัง้ลดลง อีกทัง้ ผู้บริโภคบางกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจจะยงัหนัไปซือ้สินค้าจากร้านค้าปลีกใน Segment อ่ืนๆ ทดแทน อาทิ ตลาด

นดัตาม แหล่งชุมชน ตลาดธงฟ้า เป็นต้น ซ่ึงยังคงเป็นช่องทางค้าปลีกแบบดัง้ เดิมท่ีได้รับความสนใจจาก

ผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพืน้ที่ต่างจงัหวดั 

 
 

สัญญา ดงักล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการ Hypermarket ต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที่สู งขึน้ในปีหน้า

เพื่อช่วงชิง กําลังซือ้ของผู้บริโภค ซ่ึงนอกจากจะเผชิญคู่แข่งที่อยู่ใน Segment เดียวกันแล้ว ผู้ประกอบการ 

Hypermarket ยงัต้องเผชิญ กบัการแข่งขนัข้าม Segment กบับรรดาผู้ประกอบการค้าปลีกอ่ืนๆ ได้แก่  
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1.ผู้ประกอบการค้ าปลีกส มัยใหม่  (Convenience Store) ที่มีการปรับต ัวกันอย่างเข้มข้ น 

โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชุมชนเมือง ซ่ึงผู้บริโภคเน้นความรวดเร็วและสะดวกสบาย  

2.บรรดาร้านค้าปลีกด ัง้เดิม ซ่ึงไม่เพียงแต่เน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีราคาถูกเพียงอย่าง

เดียว แต่ร้านค้าปลีกกลุ่มนีต้่างพยายามปรบัตวัให้เข้าถึงพืน้ที่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในพืน้ที่ต่างจังหวัด เพื่อ

อํานวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภคมากขึน้ กล่าวคือ ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและหาพืน้ท่ี 

จอดรถแต่ร้านค้าปลีกด ัง้เดิมเหล่านีต้่างรุกเข้าไปบริการผู้บริโภคถึงที่ และยงัมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ต่างๆ ท่ีถ่ีขึน้ อีกทัง้ยงัมีสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่สินค้า National Brand (สินค้าแบรนด์ทั่วไปที่ เป็นที่ รู้จ ักของ

ผู้บริโภค) มาเป็นทางเลือกให้กบัผู้บริโภคมากขึน้ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ผลิต  SME รายย่อย ซ่ึงอาจจะ

มีราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากไม่มีค่าการทําการตลาด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนสาขาของร้านสะดวกซือ้ ทัง้ในชุมชนและสถานีบริการนํา้มัน 
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• กลยุทธ์ด้านราคา 

ราคามีบทบาทไม่น้อยไปกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เป็นต ัวต ัดสินใจว่าจะซือ้สินค้า

หรือบริการตรงหน้าดีหรือไม่ ถึงเรามีสินค้าคุณภาพเย่ียม สถานที่ต ัง้อยู่ในทําเลเหมาะสม แถมมีโปรโมชั่น

น่าสนใจยงัไงก็ตาม แต่หากราคาไม่ตรงใจผู้บริโภค เราก็ขายไม่ได้อยู่ดี ด ังนัน้เพื่อกระตุ้ นยอดขาย เราควรนํา

กลยุทธ์การต ัง้ราคามาปรบัใช้ ซ่ึงกลยุทธ์การต ัง้ราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายมีดงันี ้

1. การปกป้องส่วนแบ่งการตลาดด้วยระบบสมาชิก (Membership)  

การให้ส่วนลดถือเป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่ไม่ว่าจะใช้เม่ือไหร่ก็ได้ผลดีเสมอ และมักนําไปใช้ควบคู่กับ

การออกโปรโมชัน่ต่างๆ การให้ส่วนลดถือเป็นการกระตุ้ นยอดขายได้ดี เพราะนอกจากจะเป็นแรงจูงใจให้

ผู้บริโภคซือ้สินค้าและบริการในปริมาณมากกว่าปกติในช่วงเวลาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว ยัง เป็นต ัวช่วยระบาย

สินค้าค้างสต็อกหรือใกล้หมดอายุได้อีกด้วย เรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้กําไรมากเท่าท่ีควร แต่อย่างน้อยก็อาจ 

ไม่ขาดทุน ทัง้นีก้ารให้ส่วนลดถือเป็นส่วนประกอบสําคญัของกลยุทธ์ด้านราคาเกือบทัง้หมด ด ังนัน้หากมันไป

ปรากฏอยู่ในข้ออ่ืนๆ หลังจากนีก็้ขอให้เข้าใจว่ามนัแตกยอดมาจากกลยุทธ์การลดราคานัน่เอง 

2. การสร้างกลยุทธ์ด้านราคาด้วยการขายผ่านตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่โดยตรง 

การสร้างกลยุทธ์ด้านราคาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบันท่ีนอกเหนือจาก

การสร้างความได้เปรียบด้านราคาผ่านการสมคัรระบบสมาชิกแล้ว ก็ยัง มีด้านการสร้างกลยุทธ์ของการขาย

สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตราสินค้าท่ีเป็นธุรกิจค้าปลีกโดยตรง อาทิ ตราสินค้า Big C ตราสินค้า Tops หรือ 

ตราสินค้า Tesco เป็นต้น ซ่ึงจากการดําเนินกลยุทธ์ดงักล่าวทําให้ผู้ประกอบการเหล่านีส้ามารถทําการประมูล

ผู้ผลิต เพื่อทําการผลิตสินค้าเพื่อจดัจําหน่ายผ่านตราสินค้าของตวัเองได้ ดงันัน้ผู้ผลิตต่างๆ เหล่านีจึ้งต้องยอม 

ลดกําไร (Margin) ในการขายสินค้าเพื่อให้ตนมีช่องทางในการจัดจําหน่ายผ่านตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ 

ทําให้ท้ายที่สุดแล้วสินค้าท่ีผ่านตราเหล่านีจึ้งมีราคาท่ีถูกกว่า ทําให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งข ัน

ด้านราคาได้ 

• กลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าและการบริการ 

จากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบนัต้องการความสะดวกสบายและการบริการท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ด ังที่ไ ด้กล่าวไปแ ล้วในส่ วนของพฤติ กรรมของผู้บ ริโภค ท่ีเปล่ี ยนแปลงไป ด ังนัน้ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพของธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ให้มีความรวดเร็วย่ิงขึน้จึงเป็นส่ิงที่สําคญัและส่งผลต่อความสามารถใน
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การแข่งขนัเป็นอย่างย่ิง โดยในปัจจุบนัธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าและบริการดงันี ้  

1. การให้บริการชําระเงินผ่านบตัรเครดิต (Credit Card)  

ในปัจจุบนัผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือ

แม้แต่ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม อาทิ ตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ในหวัเมืองหลักอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

ร้านค้าปลีกเหล่านีไ้ด้มีการยอมรบัการชําระเงินด้วยบตัรเครดิตจากลูกค้ามากขึน้ ซ่ึง ช่วยให้เกิดการจําหน่าย

สินค้าได้มากขึน้ เน่ืองจากลูกค้าไม่ต้องกังวลถึงประเด็นการไม่มีเงินสดเพียงพอในการจับจ่ายสินค้า และ

ผู้บริโภคยงัได้รบัความรู้สึกว่าตนเองได้รับสินเช่ือโดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ 

2. การใช้ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)  

ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบนัโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ได้มีการพ ัฒนามาใช้ระบบควบคุมการ

ขายและสินค้าคงคลังโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงมีระบบ

การจดัซือ้ผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบรหัสแท่ง  (Bar Code) อย่างแพร่หลายมากขึน้ ทําให้กิจการ 

ค้าปลีกได้รบัความสะดวกในการควบคุมการจดัซือ้และสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย และการดําเนินการ ณ จุดขายหรือการรบัชําระเงินมีความรวดเร็วขึน้ 

3. การใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิช่วยในการขายสินค้า (Vending Machine)  

จากพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีต้องการความรวดเร็วของการบริการ ประกอบกับในบางช่วง

ของเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนหรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่มกัจะมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าปลีกต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในร้านค้าปลีกสมยัใหม่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อความล่าช้าและความไม่เพียงพอของ

พนกังาน ดงันัน้ แนวโน้มของการนําเคร่ืองจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการขายสินค้าจึงมีมากขึน้โดยการใช้

เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิช่วยในการขายสินค้านัน้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงกับสินค้าที่ มีราคาถูกและ

กําไรต่อหน่วยตํ่าซ่ึงไม่คุ้มค่ากับการจ้างพนกังานขาย 

ผลกระทบท่ีคาดว่าจะมีต่อการดําเนินการของธุรกิจตลาดสด 

ปี 2560 จะเป็นปีที่ท้าทาย Hypermarket ต้องรบัมือคู่แข่งเพื่อช่วงชิงกําลังซือ้ผู้บริโภคที่ยังคงไม่ฟื ้น

ตวัอย่างชัดเจน โดยเฉพาะลูกค้าหลักท่ีมีรายได้ปานกลางถึงล่าง และประเมินว่าธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม 

Hypermarket จะขยายตัวร้อยละ 1.5-2 ตํ่ากว่าค้าปลีกสมยัใหม่ segment อ่ืนๆ ขณะที่ภาพรวมค้าปลีก
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สมยัใหม่ขยายตวัร้อยละ 3-4 ใกล้เคียงปี 2559 หรือปรบัตวัดีขึน้เล็กน้อย หากแต่ธุรกิจการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม

เหล่านีกํ้าลังที่จะค่อยๆ ลดบทบาทความสําคญั รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องมาจากการแข่งข ันที่ รุนแรง

ของธุรกิจ   ค้าปลีกสมยัใหม่ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขนัสูงกว่าดงัท่ีได้กล่าวไปแล้ว ประเภทของธุรกิจค้า

ปลีกสมยัใหม่ท่ีส่งผลกระทบในด้านลบและมีส่วนในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับการประกอบการตลาด

สดมากที่สุดก็คือร้านค้าปลีกสมยัใหม่ประเภท Hypermarket และร้านค้าสะดวกซือ้ (Convenience Store)  

ซ่ึง ณ ปัจจุบนั ผู้ประกอบการรายใหญ่ของ Hypermarket ซ่ึงก็คือ เทสโก้ และ บ๊ิกซี รวมทัง้ ผู้ประกอบการราย

ใหญ่ของกิจการร้านค้าสะดวกซือ้ อย่าง กลุ่มซีพีออล์ นัน้ต่างก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะ

การเปิดสาขาในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัที่มากขึน้ ซ่ึงได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจตลาดสดเป็นอย่าง

มาก นอกจากนัน้ธุรกิจค้าปลีกเหล่านีก็้ยงัมีความได้เปรียบในเร่ืองของการมีเทคโนโลยีที่ท ันสมัยกว่า ซ่ึง ส่งผล

ต่อคุณภาพของการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความได้เปรียบในการเป็น One Stop Service ที่ตอบ

โจทย์ด้านพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจการค้าสมัยใหม่ด ังกล่าว

จะมีความได้เปรียบในด้านดงักล่าว แต่จากงานวิจยัของศูนย์วิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคก็ได้ระบุว่าธุรกิจตลาดสด

ก็ยงัคงมีความสําคญัและมีความได้เปรียบจากจุดแข็งท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ด้านราคาท่ีตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับสินค้า

ประเภทเดียวกนั ซ่ึงแน่นอนว่าหากธุรกิจตลาดสดนัน้ยงัคงสามารถรักษาจุดแข็งด ังกล่าว ประกอบกับการลด

ข้อด้อยด้านประสิทธิภาพของการบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้มากขึน้ และการมีระบบการบริหาร

จดัการที่ดีน ัน้ แนวโน้มในการรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจตลาดสดในอุตสาหกรรมค้าปลีกก็ยังมี

ความเป็นไปได้ท่ีสูงอยู่  

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

2.2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตัง้ 

ประวัติความเป็นมา  

ในสมยัรฐับาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม  เป็นนายกรฐัมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณ 

พระอารามหลวงวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วัดโพธ์ิ)  เป็นพระอารามเก่าแก่คู่ บ้านคู่ เมือง เป็นที่ เคารพ

สักการะของประชาชนทั่วไป และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมาก แต่สภาพ

ส่ิงแวดล้อมโดยรอบ สกปรก ไม่เป็นระเบียบ มีสภาพคล้ายแหล่งสลัม ทัง้ นี เ้น่ืองมาจากมีพ่อค้าแม่ค้าปลูก 
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ที่เพิงพกัอาศยัและวางสินค้าเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดขายเป็นประจําถาวร เกิดปัญหาแก่ วัด ประชาชน

และทางราชการเป็นอย่างมาก ซ่ึงถ้าหากทางราชการจะขบัไล่ พ่อค้าแม่ค้าและครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีที่ทํา

มาหาเลีย้งชีพ รฐับาลจึงแก้ปัญหาโดยการจดัต ัง้องค์การตลาดขึน้ ที่บริเวณปากคลองตลาด ซ่ึงเป็นทําเลที่ต ัง้ 

ที่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวกทัง้ทางนํา้และทางบก เพื่อจดัต ัง้ตลาดกลางผักและผลไม้ขึน้รองรับ และเพื่อ

ความสมบูรณ์ได้ย้ายผู้ ค้าส่ งตลาดผั กสด  กรมภูธเรศน์ (ตล าดเก่าเยาวราช ) ให้มารวมกันอ ยู่บริเวณ

ปากคลองตลาดเป็นแห่งเดียวกนั 

องค์การตลาด (อต.) ได้จดัต ัง้ขึน้ เม่ือวันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดย “พระราชกฤษฎีกา

จดัต ัง้องค์การตลาด พ.ศ. 2496” ซ่ึงครัง้แรกที่จดัต ัง้น ัน้ ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  

มีเงินทุนสําหรบัดําเนินกิจการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต ัง้ฯ  จํานวน 15,000,000 บาท โดย

รฐับาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมครัง้แรกจํานวน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเพิ่มเป็นคราวๆ ไป ตามจํานวนท่ี

รฐับาลเห็นสมควร แต่ความเป็นจริงจํานวนเงินทุนเร่ิมต้นท่ีองค์การตลาด ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพียง 

2,000,000 บาท เท่านัน้ องค์การตลาดจําเป็นต้องกู้จากธนาคารออมสินเพิ่มอีกจํานวน    15,000,000 บาท 

เพื่อรวมเป็นเงินทุน เพื่อการดําเนินงานขัน้ต้นทัง้สิน้ 17,000,000 บาท 

ต่อมารฐับาลเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบริหารงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจดัต ัง้องค์การตลาดได้ เน่ืองจากเป็นระยะเร่ิมต้นของการดําเนินกิจการ 

ดงันัน้เพื่อความคล่องตวัในการดําเนินงาน เม่ือวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2501 จึงโอนองค์การตลาด ไปสังกัด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพราะได้เล็งเห็นว่า กรมการค้าภายในมีหน้าท่ีเก่ียวกับธุรกิจการพาณิชย์ 

สามารถท่ีจะควบคุมงานขององค์การตลาดให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของการจดัต ัง้ได้ 

ระยะเวลา 4 ปี ที่องค์การตลาดสังกดักรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กิจการไม่เจริญก้าวหน้า

ตามท่ีคาดหมายไว้ รฐับาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรตัน์ นายกรฐัมนตรี ได้มีบญัชาให้ 

โอนองค์การตลาด ไปสังกดักระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2505 ซ่ึงนบัแต่น ัน้เป็น 

ต้นมากิจการขององค์การตลาดก็ได้เจริญก้าวหน้าและดําเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

องค์การตลาด เป็นรฐัวิสาหกิจหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินกิจการตาม

วตัถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององค์การ

ตลาด ไม่ได้ขอใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด และนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอตัราร้อยละ 50 ของกําไร

สุทธิประจําปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
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วัตถุประสงค์การจัดตัง้ 

1. จดัสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ 

2. ปรบัปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทนัสมยั 

3. ส่งเสริมตลาดเอกชน 

4. จดัและส่งเสริมการผลิตโภคภณัฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด 

5. จดัการขนส่งโภคภณัฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก 

6. จดัดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเก่ียวกับตลาดขององค์การ 

ให้องค์การมีอํานาจดําเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ในมาตรา 6 และอํานาจเช่นว่านีใ้ห้รวมถึง 

1. สร้าง ซือ้ จดัหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ  ครอบครองรวมถึงการ

ดําเนินงานเก่ียวกบัเคร่ืองใช้บริการ หรือทรพัย์สินใดๆ อนัเก่ียวกบัตลาด 

2. กูยื้มเงิน หรือให้กูยื้มเงิน โดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคล หรือดว้ยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินท่ีม ี  

ผูอุ้ทิศให้ เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยื้มเงินถา้เป็นจาํนวนเงินเกินสามล้านบาทต้อง

ไดรั้บอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีกอ่น 

3. ทาํการคา้และขนสง่สินคา้ 

4. ออกเงินลงทุนหรือเขา้เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือถือหุ้นในบริษทัจํากดั เพื่อจัดตั้งหรือ

ดาํเนินการตลาด 

5. วางระเบียบในการจดัตลาดขององค์การ 

6. กระทาํการอ่ืนใดเพื่อสง่เสริมตลาดและการผลิตโภคภณัฑ์ เพื่อให้พอแกค่วามตอ้งการของตลาด 

 

2.2.2 โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง 

โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารจดัการองค์การตลาดรบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการองค์การตลาด เม่ือวันท่ี  

8 มกราคม 2557 ให้องค์การตลาดขยายเวลาทดลองใช้โครงสร้างใหม่ออกไปจนกว่าข ัน้ตอนการขออนุมัติ

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแล้วเสร็จ โดยมีสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างแผนภูมิโครงสร้างผังบริหาร 

ดงันี ้
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โครงสรางองคการตลาด  

 

 
ผูอํานวยการ  1 อัตรา 
รองผูอํานวยการ  1 อัตรา 
เลขานุการ  1 อัตรา 
ผูจัดการ/หัวหนาแผนก 19 อัตรา 
พนักงาน   75 อัตรา 
พขร.   2 อัตรา 
รวม  99  อัตรา 
 
 
 
 
 

   

คณะกรรมการองค การตลาด 

ผูอํานวยการองค การตลาด(1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 
นักตรวจสอบภายใน 7 (1)  
นักตรวจสอบภายใน 4-6 

 รองผูอํานวยการ (1) 

แผนกประชาสัมพันธ 
นักประชาสัมพันธ 7 (1) 
นักประชาสัมพันธ 4-6 

 

แผนกสารสนเทศ 
นักคอมพิวเตอร 7 (1) 
นักคอมพิวเตอร 4-6 

 

สาขาปากคลองตลาด 
นักบริหารตลาด 7 (1) 
นักการตลาด 4-6 

นักบัญชี 4-6 
นักการเงิน 4-6 
นักพัสดุ 4-6 

 

สาขาหนองมวง 
นักบริหารตลาด 7 (1) 
นักการตลาด 4-6 
นักบัญชี 4-6 
นักการเงิน 4-6 
นักพัสดุ 4-6 

 
สาขาลําพูน 
นักบริหารตลาด 7 (1) 
นักการตลาด 4-6 
นักบัญชี 4-6 
นักการเงิน 4-6 
นักพัสดุ 4-6 

 

สาขาตล่ิงชัน 
นักบริหารตลาด 7 (1) 
นักการตลาด 4-6 

นักบัญชี 4-6 
นักการเงิน 4-6 
นักพัสดุ 4-6 

 

สาขาบางคลา 
นักบริหารตลาด 7 (1) 

นักการตลาด 4-6 
นักบัญชี 4-6 
นักการเงิน 4-6 
นักพัสดุ 4-6 

 

แผนกตลาดและจัดสงสินค า 
นักการตลาด 7 (1) 

นักการตลาด 4-6 
 

แผนกก ิจการพิเศษ  
นักการตลาด 7 (1) 
นักการตลาด 4-6 

 

แผนกวางแผนและงบประมาณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 (1) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4-6 

 
 

แผนกติดตามและประเมินผล 
นักวิเคราะหประเมินผล 7 (1) 
นักวิเคราะหประเมินผล 4-6 

 

แผนกบริหารความเส่ียง 
นักวิเคราะหความเสี่ยง 7 (1) 
นักวิเคราะหความเสี่ยง 4-6 

 

แผนกบริหารบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 7 (1) 
นักทรัพยากรบุคคล 4-6 

 

แผนกจัดหาและพัสด ุ 
นักพัสดุ 7 (1) 
นักพัสดุ 4-6 

 

แผนกกฎหมาย 
นิติกร 7 (1) 
นิติกร 4-6 

 
 

แผนกบัญชี 
นักบัญชี 7 (1) 

นักบญัชี 4-6 
 

แผนกการเงิน 
นักการเงิน 7 (1) 
นักการเงิน 4-6 

 

เลขานุการองค การตลาด (1) 
 

แผนกการประชุมและยานพาหนะ 
นักบริหารงานทั่วไป 7 (1) 
นักบริหารงานทั่วไป 4-6 

พนักงานขับรถยนต 1-3 
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รายนามคณะกรรมการ  

คณะรฐัมนตรีได้มีมติแต่งต ัง้ คณะกรรมการองค์การตลาด เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 และทัง้ นีไ้ด้

แต่งต ัง้ประธาน และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด (เพิ่มเติม)  เม่ือ 12 มกราคม 2559 รวม

จํานวนทัง้สิน้ 12 ท่าน  ปัจจุบนัคณะกรรมการองค์การตลาดมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

1.นายชยพล     ธิติศกัดิ์   ประธานกรรมการ 

2.นายเฉลิมศกัดิ์   จนัทรทิม  รองประธานกรรมการ 

3.รองศาสตราจารย์ รตันา  จกักะพาก  กรรมการ 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา  ชยัเสถียรทรพัย์  กรรมการ 

5.นายสันติ     อ่ําศรีเวียง  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

6.นายธวชัชยั    เทอดเผ่าไทย  กรรมการ 

7.นายอภิชาติ   โตดิลกเวชช์  กรรมการ      

8.นายศุภสิทธ์ิ   ศิริศกัดิ์   กรรมการ 

9.นายภาณุพล   รตันกาญจนภทัร  กรรมการและเลขานุการ 

โด ยใ น การบริหารงาน นัน้  โค รง ส ร้าง การบริหารจัด การอง ค์ การตล าดได้รับอนุ มัติจ าก 

คณะกรรมการบริหารองค์การตลาด โดยมีสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างผังการบริหาร ดงันี ้ 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

โดยที่หน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณสมบตัิบุคลากรหลักมีดงันี ้

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัติบุคลากรหลัก 

โครงสร้างการบริหารจดัการและสายบงัคบับญัชาใหม่นีไ้ด้แยกงานด้านปฏิบัติการซ่ึงเป็นสายงาน

ธุรกิจด ัง้เดิม และธุรกิจใหม่ และงานด้านบริหารซ่ึงเป็นสายสนบัสนุน และงานด้านอํานวยการออกจากกันเพื่อ

ความคล่องตวัในการดําเนินงาน โดยประกอบด้วย 15 แผนก คือ 

งานด้านปฏิบัติการ งานด้านบริหาร งานด้านอํานวยการ 

ผู้จดัการบริหารตลาดสาขา 

แผนกตลาดและจดัส่งสินค้า 

แผนกกิจการพิเศษ 

แผนงานและงบประมาณ 

แผนกบญัชี 

แผนกการเงิน 

แผนกติดตามและประเมินผล 

แผนกกฎหมาย 

แผนกความเส่ียง 

แผนกบริหารบุคคล 

แผนกจดัหาและพสัด ุ

แผนกการประชุมและ

ยานพาหนะ  

แผนกประชาสัมพนัธ์ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

แผนกสารสนเทศ 

โดยที่หน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณสมบตัิบุคลากรหลักมีดงันี ้

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัติบุคลากรหลัก 

ผู้อํานวยการองค์การตลาด 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระด ับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

• มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ

บริหารจดัการอย่างดี มีความสามารถในการนํา

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ไปเ ป็นกรอบในการกําหน ด

ทิศ ท าง เ ป้าห มายการดํ า เ นิ น ง าน  กําห น ด

โครงการกลยุทธ์ การจดัทําโครงการ อัตรากําลัง 

ผู้อํานวยการองค์การตลาดมีอํานาจและหน้าที่จ ัดการ 

และดําเนินกิจการขององค์การตลาดให้เป็นไปตาม

นโยบายและข้อบงัคบัที่คณะกรรมการองค์การตลาด

กําหน ดไว้  แล ะต้องรับ ผิดชอบต่อคณะ กรรมการ

องค์การตลาดในการจัดการและดําเนินกิจการของ

อง ค์ การตล าด ต ลอด จน มี อําน าจ บังค ับบัญ ช า

พนกังานทุกตําแหน่ง 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

วสัดุอุปกรณ์ การเงินและบญัชี  

• มีวิสั ยทัศ น์ การบริหารองค์ กร  ส ภาวะ ผู้ นํ า  

มนุษ ย์สั มพ ันธ์  แ ละ มีความสามารถใน การ

ประสานงานและเจรจาต่างๆอย่างดี 

• มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ

และการตลาดร่วมกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีความรู้ความสามารถสูงในการตดัสินใจ 

สั่งการ และกําหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการองค์การตลาด  

 

 
รองผูอํานวยการ 
 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ปริญ ญาต รีห รือโททางด้ านการจัดการทั่วไป 

บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง มาแล้ว ดงัต่อไปนี ้ 

1. ประเภทบริหาร ระดบัสูง 

2. ประเภทบริหาร ระดบัต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ประเภทบริหาร ระดบัต้น และประเภทอํานวยการ 

รวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. ประเภทวิชาการ ระด ับทรงคุณวุฒิ ซ่ึง เคยดํารง

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ เคยดํารงตํ าแ หน่ง ประ เภทอ่ืน ท่ีปฏิบัติ งาน

เช่นเดียวกบัประเภทอํานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1. กําหนดทิศทาง  แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ 

ความคาดหวังและเป้าหมาย ความสําเร็จของ

องค์การตลาด  วางกรอบความคิดในภาพรวม

และส่วนย่อย โด ยเช่ือมโยงกับพนัธกิจ ของ

อง ค์ กา รต ล าด  เ พื่ อ ผ ลั ก ด ัน ใ ห้ เ กิด กา ร

เป ล่ี ยนแ ปล ง ทัง้ ใ น ด้าน ประสิ ท ธิ ภาพ แ ล ะ

ประสิทธิผลขององค์การตลาด 

2. กํากบั ติดตาม เร่งรดั การดําเนินงานขององค์การ

ตลาดในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ เพื่อให้

การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด  หรือ

เคยดํารงตําแหน่งข้างต้น รวมกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี 

5. ตําแหน่งอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า 1 หรือ 2 หรือ 3 

แล้วแตก่รณีและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  

 

 

 

• ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารระดบัสูงของ 

สํานกังาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆท่ี 

ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบตัิเสมือนได้  ผ่าน

การฝึกอบรมหลั ก สูต รนักบริห ารระ ด ับสู งข อง

สํานักง าน  ก.พ . หากยัง ไม่ เค ยผ่ าน การอบรม

หลักสูตรดงักล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารบัการฝึกอบรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งต ัง้

ให้ดํารงตําแหน่งในกรณีท่ีเป็น  ผู้ดํารงตําแหน่งตาม 

4 ห รือ 5 ต้อง ผ่านการประเมินส มรรถนะหลั ก

ทางการบริหารของสํานกังาน ก.พ. 

 

ตามท่ีกําหนดไว้ 

3. สั่ งการ มอบห มาย  อํ าน วยการ ค วบคุ ม 

ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คําปรึกษา

แนะนําการปฏิบตัิงาน เพี่อให้ผลการปฏิบัติ งาน

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ ท่ีองค์การตลาด

กําหนดไว้ได้ 

4. พิจารณาอนุมตัิ อนุญาต  ดําเนินการต่างๆ ตาม

ภารกิจขององค์การตลาด เพื่อผลสัมฤทธ์ิ 

5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รบั

แต่งต ัง้ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ

ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

6. ประสานงานกบัองค์กรภาครฐั เอกชน ประชา

สังคมในระดบัผู้นําที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน 

7. ปกครองบงัคบับญัชา กํากบัดูแล เพื่อสร้าง

แรงจูงใจ และ เพื่อการบริหารงานและพฒันาขีด

ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

8. วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้

งบประมาณและทรพัยากร ขององค์การตลาด 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเกิดประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

องค์การตลาด 

9. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

 เลขานุการองค์การตลาด 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการจดัการทัว่ไป 

บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง มาแล้ว ดงัต่อไปนี ้

1. ประเภทบริหาร ระดบัสูง 

2. ประเภทบริหาร ระดบัต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ประเภทบริหาร ระด ับต้น และประเภท

อํานวยการ รวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. ประเภทวิชาการ ระด ับทรงคุณวุฒิ ซ่ึง เคย

ดํ า รง ตํ าแ ห น่ ง ป ระ เ ภท อํ าน ว ยก า ร                             

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยดํารง

ตํ า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท อ่ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น

เช่นเดียวกบัประเภทอํานวยการมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 

ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน่ง ข้างต้น 

รวมกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 1 หรือ 2 หรือ 

3 แล้ วแ ต่กรณี  ตามห ลัก เกณฑ์ แล ะ

เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  

• ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระด ับสูงของ

สํานกังาน ก.พ. หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใดๆ 

ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนกับริหารระด ับสูงของ

สํานักงาน ก.พ . ห ากยังไม่เคยผ่านการอบรม

 

1. กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ 

ความคาดหวงัและเป้าหมาย ความสําเร็จของ

องค์การตลาด วางกรอบความคิดในภาพรวมและ

ส่วนย่อย โดยเช่ือมโยงกบัพนัธกิจ ขององค์การ

ตลาด เพื่อผลักดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ใน

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ

ตลาด 

2. กํากบั ติดตาม เร่งรดั การดําเนินงานขององค์การ

ตลาดในส่วนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามทิศทาง 

แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ เพื่อให้การ

ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่

กําหนดไว้ 

3. สั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ 

ปรบัปรุงแก้ไข ตดัสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน และให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบตัิงาน 

เพี่อให้ผลการปฏิบตัิ งานบรรลุเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธ์ิที่องค์การตลาดกําหนดไว้ได้ 

4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ดําเนินการต่างๆ ตาม

ภารกิจขององค์การตลาด เพื่อผลสัมฤทธ์ิ 

5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ

แต่งต ัง้  เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ

ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

6. ประสานงานกบัองค์กรภาครฐั เอกชน ประชาสังคม
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

หลักสู ตรด ังกล่ าวมาก่อน  จะต้ องเ ข้ารับการ

ฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวันที่ได้รับ

การแต่งต ัง้ให้ดํารงตําแหน่งในกรณีท่ีเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งตาม 4 หรือ 5 ต้องผ่านการประเมิน

สมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. 

ในระดบัผู้นําท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

หรือแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน 

7. ปกครองบัง ค ับบัญช า กํากับดูแ ล  เพื่อส ร้าง

แรงจูงใจ และเพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

8. วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้

งบประมาณและทรัพยากร ขององค์การตลาด 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเกิดประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิขององค์การ

ตลาด 

 9. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• คุณวุฒิข ัน้ตํ่าระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บญัชี 

การเงิน หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบ

ภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีความรู้ความสามารถในงานด้านการตรวจสอบ 

• มีความคิดริเร่ิม ช่างสังเกต มีไหวพริบที่ดี 

• มีมนุษย์สัมพนัธ์ มีความสุภาพ รบัฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

• มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล

1. ควบคุมดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 และคู่ มือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบฯ (สคร.) 

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังค ับบัญชา

พร้อมทัง้ให้คําแนะนําปรึกษา 

3. จดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ

ประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.  ทําแบบประเ มินผลการดําเนิน งาน การบริหาร

จดัการองค์กร หวัข้อ “การตรวจสอบภายใน” 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ต่าง ๆ  

• มีความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั่ง 

และประกาศขององค์กร 

 

5. รับผิดชอบในการพิจารณาเก่ียวกับ การแต่งต ัง้ 

โยกย้าย ถอดถอน กําหน ด ค่าต อบแ ทน แ ล ะ

พิจารณาความดีความชอบของผู้ใต้บังค ับบัญชา

ก่อนนําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามขัน้ตอน 

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอก 

7. ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

8.  เป็น เล ขานุ การคณ ะกรรมการตรวจ สอบตาม

ตําแหน่งงาน จดัทําระเบียบวาระการประชุม จด

บันทึกการประชุม เอกสารต่างๆ ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9 . ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก

ผู้บัง ค ับบัญ ชา ( ผู้ อํ าน วยการ /ค ณะ กรรมการ

ตรวจสอบ) 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

หัวหน้าแผนกการประชุมและยานพาหนะ 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

- จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจดัการ/เคยเป็น    

- หวัหน้าหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

- เป็นนกัประสานงานที่ดีและมีมนุษย์สัมพนัธ์ 

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

- สามารถทํางานภายในแรงกดดนัได้ 

- มีความคิดสร้างสรรค ์

- มีสภาวะผู้นํา 

- มีคุณธรรม 

1. จดัทําแผนงานฝ่ายอํานวยการ 

2. จดัทํางบประมาณฝ่ายอํานวยการ 

3. บริหารจดัการฝ่ายอํานวยการ 

  3.1) ควบคุมดูแลงานของฝ่ายอํานวยการให้

ดําเนินการตามแผนงาน 

  3.2) บริหารจัดการบุคลากรเร่ืองอัตรากําลัง 

และการฝึกอบรม ตลอดจนมีการสอนงานให้

ภายในฝ่ายอํานวยการ 

 3.3) มีการรายงานผลการบริหารจัดการฝ่าย

อํานวยการ 

 4 . กลั่นกรองงานของฝ่ายอํานวยการก่อนเสนอ

ผู้อํานวยการ 

 5. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ผู้จัดการตลาดบริหารตลาดสาขา และนักบริหารตลาด 8 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

•  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการตลาด

หรือเคยเป็นหวัหน้าแผนกหรือผู้จ ัดการตลาด

สาขามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

• เป็นนกัประสานงานที่ดีและมีมนุษย์สัมพนัธ์ 

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

• สามารถทํางานภายใต้แรงกดดนัได้ 

• มีความคิดสร้างสรรค ์

1. จดัทําแผนงานฝ่ายบริหารสาขา 

2. จัดเก็บรายได้ ควบคุมด้านการเงิน บัญชี ทํ า

งบประมาณฝ่ายฯ 

3. บริหารจดัการฝ่าย 

  3.1) ควบคุมดูแลงานของ 

 ฝ่ายฯ ให้ดําเนินการตามแผนงาน 

3.2) บริหารจัดการบุคลากรเร่ืองอัตรากําลัง 

และ การฝึกอบรม ตลอดจนมีการสอน
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• มีสภาวะผู้นํา 

• มีคุณธรรม 

 

งานให้ภายในฝ่าย  

3.3) มีการรายงานผลการบริหารจดัการฝ่ายฯ 

4. กลั่นกรองงานของฝ่ายฯ ก่อนเสนอผู้บงัค ับบัญชา

ตามลําดบั 

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

หัวหน้าแผนกตลาดและจัดส่งสินค้าและแผนกกิจการพิเศษ 

คุณสมบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• จบการศึกษาระด ับปริญญาตรีขึน้ไปด้านการ

บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ/เคยเป็น

หวัหน้าแผนกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

• เป็นนักประสานงาน ท่ีดีและมีม นุษย์สัมพ ัน ธ์

ประสานงานกบับุคคลภายนอกได้เป็นอย่างด ี

• มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ตลาด สามารถ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

• สามารถทํางานภายในแรงกดดนัได้ 

• มีความคิดสร้างสรรค ์

• มีสภาวะผู้นํา มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายระเบียบ

ข้อบงัคบัต่างๆ 

• มีคุณธรรม 

1.  ควบคุมการดําเนินงานของแผนก 

2 . จัด ทําแ ผน การดํ า เนิ นง าน แผ นง บประมาณ

ประจําปี แผนอตัรากําลังคน 

3 . ดู แล จดัห ารายได้ใ ห้ตรงต ามแ ผน งาน ท่ีไ ด้รับ

มอบหมาย 

4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน 

5. ควบคุมการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

6. ปฏิบตัิตามท่ีได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี/โท 

ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

• มีประสบการณ์ด้านการบริหาร การจดัทําแผน

และนโยบาย หรือการจดัทําแผนงานกลยุทธ์

องค์กรไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 

• มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์

ข้อมูลด้านกลยุทธ์ทัง้เชิงปริมาณและ            

เชิงคุณภาพ 

• มีทกัษะในการติดต่อประสานงาน การนําเสนอ

งาน และการทํางานเป็นทีมได้ดี 

• มีทกัษะทางด้านการเขียนเชิงวิชาการ สามารถ

เขียนงานวิชาการเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดี 

 

1. กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการ

ปฏิบตัิงานขององค์กร โดยยึดพนัธกิจและ

เป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก ตลอดจนการ

ประเมินผล และควบคุมการทํางานร่วมกบัทุก

ส่วนงานขององค์กร 

2. ประสานงานและจดัประชุมผู้บริหาร ทุกระดบั

เพื่อกําหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ของ

องค์กร 

3. มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรบัผิดชอบในการ

ดําเนินงานให้แก่หวัหน้าแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล

งบประมาณ บริหารความเส่ียง และติดตาม  

    ประเมินผลการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

4. ประสานงานให้ทุกส่วนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. รบัผิดชอบต่อการทํางานของทุกแผนกที่อยู่ใน

ความดูแล 

6. รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าเป็น

ระยะต่อผู้อํานวยการแก้ไขปรบัปรุงและ

เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

7. สรุปผลการดําเนินงานขององค์กรต่อผู้อํานวยการ 

8. ให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป 

9. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

ผู้บงัคบับญัชา 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ปริญญาตรีหรือโททางด้านการจดัการทัว่ไป 

บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• มีความรู้ทางด้านบริหารบุคคลกฎหมายพสัดุ 

และด้านกฎหมาย 

• ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารอย่าง

น้อย 3-5 ปี 

1. กําหนด แนวนโยบาย วางแผนการดําเนินงานของ

แผนกบริหารบุคคล แผนกจดัหา/พสัดุ และแผนก

กฎหมาย 

2. กํากบั ติดตาม เร่งรดั การดําเนินงานของแผนก

บริหารบุคคล แผนกจดัหา/พสัดุ และแผนก

กฎหมาย ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย      

กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 

3. สั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ 

ปรบัปรุงแก้ไข ตดัสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของ แผนกบริหารบุคคล แผนกจดัหา/

พสัดุ และแผนกกฎหมาย 

4. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 

คุณสมบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ 

การเงิน การบญัชี 

• มีความรู้ทางด้านบญัชี  ด้านการงบประมาณ 

ด้านกฎหมายภาษีอากร ด้านระบบคลังสินค้า 

• ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหาร และ

การวิเคราะห์จดัทํางบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน 

และการบญัชีอย่างน้อย 3-5 ปี 

 

1. กําหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีการเงิน 

รวมทัง้ กํา ห น ด ระ บบ บัญ ชี แ ล ะ ก ารเ งิ น  ใ ห้

สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

2. ควบคุมการจดัทําบญัชีและตรวจสอบการปิดบัญชี

ขององค์กรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รบัรองโดยทัว่ไป 

3. ควบคุมและตรวจสอบการจดัทํางบการเงิน งบดุล 

งบกําไรขาดทุนและรายงานทางบญัชีต่าง ๆ 

4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินขององค์กร 

โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี

เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้

ถูกต้องตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์การ 

5. ควบคุมการจัดทํารายงานภาษีอากรท่ีเก่ียวข้อง

สําหรบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

6. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รบัมอบหมาย  
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บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานมีสาระสําคญัดงันี ้

งานด้านปฏบัิติการ 

บริหารสาขาแบ่งออกเป็น 5 สาขา 

1. สาขา 5 แหง่ : บริหารจัดการตลาดสาขา ท่ีรับผิดชอบท่ีมีลักษณะงา น

เกี่ย วก ับกา รวางแ ผน  บริห ารจัดการ  จัดระ บบงา น 

อาํนวยการ ส่ังงาน มอบหมาย กาํกบั แนะนํา ตรวจสอบ 

ประเมนิผลงาน ตดัสินใจแกปั้ญหาในงานของตลาดสาขา

ท่ีรับผิดชอบ 

พัฒนาธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 แผนก 

1. แผนกตลาด/จดัสง่สินคา้  : ปฏิบติังานดูแลควบคมุการวเิคราะห์ วางแผนและจัดการ

งานด้านการตลาด การกาํหนดผลิตภ ัณฑ์ สถานท่ีขา ย

สินคา้ การกาํหนดราคา และชอ่งทางการตลาด ตลอดจน

สร้างความสัมพนัธ์กบัคูค่า้ กาํหนดกลยุทธ์ส่วนผสมด้าน

การตลาดเพื่อเพิ่มพนูรายไดใ้ห้กบัองค์กร การบริหารการ

จดัสง่และขนสง่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

ตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

2. แผนกกจิการพิเศษ : ปฏิบติังานดูแลควบคมุงานดา้นการสง่เสริมการตลาด ด้วย

การจัดทํา เ ป็นกิจกร รมพิเศษ (Events) หรื อท่ีเ รียกว า่ 

การตลาดเชิงกจิกรรม (Event Marketing) จัดเ ป็นการทํา

กิจ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ตล า ด ป ร ะ เ ภ ทห น่ึ ง ท่ีไ ม ่ผ ่า น

ส่ือสารมวลชน (Below the Line)โดยนําเอาบางเคร่ืองมือ

ของการสง่เสริมการตลาด และลูกคา้สัมพ ันธ์มาใช ้ในการ

สร้างความสนใจและการรับรู้ ให้เกิดกบักิจการหรือตรา

ของผลิตภณัฑ์ 
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งานด้านบริหาร 

แผนงานและงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 แผนก 

1. แผนกวางแผนและงบประมาณ: วางนโยบายและแผนศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย ประสานแผน 

ประ มวล แผ น พิ จารณาเสน อแ นะเพื่อประ กอบการ

กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ จัดทําแผน

วิสาหกิจและแผนงานประจําปีขององค์การตลาด โดย

รวบรวมและประสานงานกับหน่วยงาน    ต่าง ๆ ใน

องค์การตลาด กับทัง้นโยบายของคณะกรรมการฯ มา

จดัทําในแผนวิสาหกิจ 

2. แผนกติดตามประเมินผล : ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

ต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนงานขององค์การตลาด ศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิเคราะห์นโยบาย

และแผน เผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ

แผน  

3. แผนกบริหารความเส่ียง : การปฏิบตัิการควบคุมความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย การ

วางแผนความเส่ียง การประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ 

การพ ัฒน าทางเ ลือกในการบริห ารค วาม เส่ี ยง  การ

ตรวจสอบความเส่ียงเพื่อหาว่าความเส่ียงได้เปล่ียนแปลง

ไปอย่างไร และบนัทึกการบริหารความเส่ียงทัง้หมด  

บริหารท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 แผนก 

1. แผนกบริหารบุคคล : วางแผนกําลังคน สรรหาคดัเลือกพนกังาน บรรจุโยกย้าย

พนกังาน ประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริหารค่าตอบแทน 

ฝึกอบรม พฒันาสายอาชีพแรงงานสัมพนัธ์และ 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2. แผนกจดัหา/พสัด ุ : การจัดหา จัดซือ้พ ัสดุให้ตามท่ีหน่วยงานในองค์การ

ตลาดต้องการ รวมทัง้การเบิกจ่ายพสัดุ  
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3. แผนกกฎหมาย : ปฏิบัติง าน ทาง กฎหมาย ซ่ึง มีลั กษ ณะง าน ท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกบัการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และ

พิจารณาตรวจร่างข้อบังค ับ กฎระเบียบ และข้อบังค ับ 

จดัทํานิติกรรม รวมรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพื่อดําเนินการทางคดี เป็นต้น 

บัญชี/การเงินแบ่งออกเป็น 3 แผนก 

1. แผนกบญัชี : ปฏิบัติง าน เก่ียวกับงานบัญชี แล ะการเงิ น กําหน ด 

นโยบายวาง แผ น ท างด้ าน บัญ ชี  การ เ งิ น  ค วบคุ ม

ตรวจสอบการจดัการบัญชี และการเงินให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานทางการบญัชี จดัทํารายงานภาษีอากร 

2. แผนกการเงิน : งานท่ีเก่ียวข้อง บริหารจัดการ  วางแ ผน แล ะกําหน ด

เป้าหมาย การเงิน เพื่อใ ห้การบริหารจัดการองค์การ

ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นพืน้ฐานการรับรู้

ข้อมูลด้านการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถ

ยืนยนัหรือติดตามที่มาที่ไปของการบริหารการเงิน และ

เพื่อให้มีข้อมูลในการต ัดสินใจในด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย 

นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจขององค์การตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

งานด้านอํานวยการ 

ตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็น 1 แผนก 

1.  แผนกตรวจสอบภายใน     :    งานด้านตรวจสอบภายในขององค์การตลาดตาม 

ข้อกําหนดของกระทรวงการคลัง  และรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การตลาด 

สอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลบัญชีการเงิน 

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและในระบบต่างๆ พร้อมทัง้วางแผนการ
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ตรวจสอบและจดัให้มีการปฏิบตัิตามแผน เพื่อให้องค์กร

สามารถ 

 
 
ดําเนินงานได้ตามระบบที่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การเพิ่ม

ประสิ ทธิภาพขององ ค์กร  และ ทําใ ห้การปฏิบัติงาน

ภายในดําเนินไปด้วยความโปร่งใส ถูกทาง ไม่ผิดพลาด 

และเพื่อช่วยในการปรบัปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึน้ 

อํานวยการแบ่งออกเป็น 3 แผนก  

1. แผนกการประชุมและยานพาหนะ : ง าน กอง การประ ชุ ม ค วบคุ มการจัด ประ ชุ ม          

คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารขององค์การ/การทํางาน

ของส่วนงานเลขานุการผู้อํานวยการองค์การ/การจัดการ

บริการยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ และการ

รบัส่งเอกสาร ดําเนินงานควบคุมการทํางานของแผนก 

กลั่นกรองงานของแผนกเสนอต่อผู้บังค ับบัญชา จัดทํา

แผนงานและงบประมาณ ติดตามตรวจสอบการทํางาน

และจดัทํารายงาน  

2. แผนกประชาสัมพนัธ์ : งานประชาสัมพ ันธ์การดําเนินงานควบคุมการดําเนิน

กิจกรรมประชาสัมพนัธ์องค์การ ให้สอดคล้องกบัแผนงาน

หลักขององค์การ จดัทําเผยแพร่ข่าวสารขององค์การต่อ

สาธารณชน รวมถึงการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับองค์การ 

จัด ทํ าแ ผ น งาน แล ะ ง บประมาณ กิจ กรรม เสน อต่ อ

ผู้บงัคบับญัชา ติดตามตรวจสอบการทํางานและจัดทํา

รายงาน  

3. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ : งานสารสนเทศดําเนินงานควบคุมการทํางานด้านดูแล 

พ ัฒน าแล ะการซ่อมบํา รุงอุปกรณ์คอมพิว เตอ ร์แล ะ

เครือข่ายขององค์การให้สามารถใช้งานได้ตามความ
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ต้องการของผู้ใช้งาน กลั่นกรองงานของแผนกเสนอต่อ

ผู้บงัคบับญัชา จดัทําแผนงานและงบประมาณ ติดตาม

ตรวจสอบการทํางานและจดัทํารายงาน  

2.2.3 สถานประกอบการ ทรัพย์สินท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบนั องค์การตลาด มีสถานประกอบการตลาดสด รวม 5 แห่งและมีทรพัย์สินที่ใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ จําแนกตามสํานกังานได้ดงันี ้

1) สํานกังานตลาดสาขาปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

 รายการสินทรัพย หนวย จํานวน 

๑ ท่ีดิน 
๑/

  ๕ ไร ๓ งาน ๑ ตร.ว. 

๒ อาคารชั้นเดียวริมน้ํา  หลัง ๑ 

๓ อาคารตลาด หลัง ๕ 

๔ ถนนและลานจอดรถ   

             หมายเหตุ : กรรมสทิธิ์ในที่ดินเป็นขององค์การตลาด 

2) สํานกังานตลาดสาขาหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี  

ตัง้อยู่เลขที่ 516/9 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บนเนือ้ท่ี 4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

เร่ิมดําเนินการต ัง้แต่ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 ประกอบไปด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดงันี ้

 รายการสินทรัพย์ หน่วย จํานวน 

1 ท่ีดิน   4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 

2 อาคารตลาดชัน้เดียว หลัง 1 

 แผงตลาด /สถานท่ีให้เช่าประกอบการค้าแบบถาวร แผง 228 

 แผงตลาดช่ัวคราว แผง 58 

3 อาคารสํานักงานสามชัน้ หลัง 1 

หมายเหตุ : กรรมสทิธิ์ในที่ดินเป็นขององค์การตลาด (ได้รับบริจาคโดยมีเง่ือนไขให้ใช้งานเพือ่วัตถปุระสงค์ในการจัด กิจกรรม

การตลาดเท่านัน้) 
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3) สํานกังานตลาดสาขาลําพูน อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูน  

ตัง้อยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูน 51150 มี

เนือ้ที่ 20.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดงันี ้

 รายการสินทรัพย์ หน่วย จํานวน 

1 ท่ีดิน  ไร่ 3 

2 อาคารตลาด 2 ชัน้ หลัง 1 

 แผงตลาดชัน้ล่าง แผง 136 

 แผงตลาดชัน้บน แผง 75 

 ห้องอเนกประสงค์  ห้อง 1 

3 อาคารตลาดชัน้เดียว หลัง 2 

 แผงตลาด/สถานท่ีให้เช่าเพื่อประกอบการค้า หลัง 1 

 แผงตลาด แผง 106 

4 บ้านพัก   

5 ถนน /ลานจอดรถ /สุขาตลาด   

หมายเหตุ : กรรมสทิธิ์ในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ 

4) สํานกังานตลาดสาขาบางคล้า อําเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ตัง้อยู่ในอําเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา บนเนือ้ที่ 15 ไร่ โดยด้านหน้าของตลาดติดกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 304 ในขาออก จดัต ัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 ประกอบไปด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดงันี ้

 รายการสินทรัพย์ หน่วย จํานวน 

1 ท่ีดิน  ไร่ 15 

2 อาคารตลาด ชัน้เดียว หลัง 3 

 แผงทําการค้า แผง 236 

3 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 30 ห้อง หลัง 1 

4 อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ จํานวน 42 ห้อง หลัง 1 

5 อาคารพาณิชย์ชัน้เดียว จํานวน 79 ห้อง แผง 1 

6 อาคารทรงไทย (ทูลเกล้าถวาย 2 หลัง) หลัง 14 

7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

หมายเหตุ : กรรมสทิธิ์ในที่ดินเป็นขององค์การตลาด 
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5) สํานกังานตลาดสาขาตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่เลขที่ 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตล่ิงชนั 

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพ 10270 เร่ิมดําเนินการมาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในการก่อสร้าง

อาคารตลาดและอาคารพาณิชย์ ซ่ึงต ัง้อยู่บนที่ดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วยที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้างดงัต่อไปนี ้

 รายการสินทรัพย์ หน่วย จํานวน 

1 ท่ีดิน  ไร่ 21 ไร่ 3 งาน 

2 อาคารตลาด 6 ชัน้ หลัง 1 

 ชัน้ท่ี 1 แผงการค้า แผง 940 

 ชัน้ท่ี 2 แผงการค้า แผง 889 

 ชัน้ท่ี 3 สํานักงานองค์การตลาด /ลานจอดรถ   

 ชัน้ท่ี 4 ห้องพักอาศัย (แฟลต)  ห้อง 98* 

 ชัน้ท่ี 5 ห้องพักอาศัย (แฟลต)  ห้อง 98* 

 ชัน้ท่ี 6 ห้องพักอาศัย (แฟลต)  ห้อง 98* 

3 อาคารตลาดชัน้เดียว หลัง 1 

 แผงการค้า แผง 273 

4 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้  ห้อง 166** 

5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

6 ท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์   

หมายเหตุ : กรรมสทิธิ์ในที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ 

* เป็นกรรมสทิธิ์ขององค์การตลาด รวมแล้ว ๙๙ ห้อง จากทัง้หมด ๒๙๔ ห้อง โดยอีก ๑๙๕ ห้องเป็นของบริษัทเอกชนที่ เป็นผู้

ลงทุนในการก่อสร้าง 

** เป็นกรรมสทิธิ์ขององค์การตลาด รวมแล้ว ๑๑ ห้อง จากทัง้หมด ๑๖๖ ห้อง โดยอีก ๑๕๕ ห้องเป็นของบริษัทเอกชนที่ เป็นผู้

ลงทุนในการก่อสร้าง 
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2.2.4 การทบทวนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556-2559 และแนวทางในอนาคต 

 สําหรบัโครงการเก่าขององค์การตลาด ข้อมูลพืน้ฐาน อาทิเช่น สภาพการประกอบการ สภาพการ

แข่งขนั กลยุทธ์ในการดําเนินการ ลูกค้าเป้าหมาย นโยบายราคา การส่งเสริมการตลาดจะอยู่ในภาคผนวก 

ส่วนการดําเนินงานขององค์การตลาด ในธุรกิจตลาดสาขาในปี 2558 ที่ผ่านมาและแนวทางในอนาคตสามารถ

สรุปได้ดงัต่อไปนี ้  

• แผนพัฒนาตลาดสาขาตล่ิงชัน 

รายได้หลัก 

การแก้ไขปัญหาท่ีสะสมมาของตลาดสาขาตล่ิงชันรวมทัง้การพ ัฒนาพืน้ท่ีในปี 2556-2560 นัน้

สามารถจําแนกออกได้เป็น 5 โครงการหลักดงันี ้

1. การพฒันาแผงการค้า 

จากการที่องค์การตลาดดําเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมในกรณีท่ีบริษัทเดอะสเปเช่ียลลิสท์ 

2005 (ไทยแลนด์) ไม่ดําเนินการตามสัญญาเก่ียวกบัการดําเนินการเช่าแผงการค้าของอาคารตลาด 6 ชัน้ ณ 

บดันี ้ศาลได้ตดัสินให้องค์การตลาดสามารถยึดกรรมสิทธ์ิแผงการค้าคืน และองค์การตลาดมีนโยบายส่งเสริม 

การขายโดยเปิดให้ใช้แผงการค้าดงักล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 6 เดือน โดยเร่ิมต ัง้แต่เดือน มิถุนายน ถึง 

ธันวาคม 2555 เพื่อเชิญชวนให้มีผู้เข้ามาค้าขาย ประกอบกับการประชาสัมพ ันธ์และเชิญชวนผู้ เช่าที่สนใจ

จํานวนมากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ปัจจุบนัทําการค้าขายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในซอยที่ เป็นรูปแบบรถเข็น 

หรือร้านค้าชัว่คราวตามแนวสองฝ่ังข้างทางที่ไม่เป็นระเบียบ ผิดกฎหมาย และไม่เป็นกิจลักษณะ รวมทัง้

ผู้สนใจจากตลาดส่วนอ่ืนขององค์การตลาด อาทิเช่น ปากคลองตลาดท่ีต้องการขยายพืน้ที่ในการขายมายัง

ตลาดสาขาตล่ิงชัน ซ่ึง เบือ้งต้นได้มีการประสานไปยังตลาดสาขาปากคลองตลาด เพื่อช่วยดําเนินการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นที่เรียบร้อย และหากเร่ิมมีผู้มาใช้แผงองค์การตลาดจึงจะพิจารณาเก็บค่าเช่าต่อไป 

ในส่วนของนโยบายราคา ในปี 2556-2560 คาดการณ์ว่าจะเก็บค่าเช่าจากแผงชัน้ 1 จํานวน 6  แผง

ในราคา 1,000 บาท และให้เช่าเป็นที่เก็บของในราคา 880  บาท คาดการณ์ว่าจะสามารถประชาสัมพ ันธ์ 

เพื่อเพิ่มจํานวนแผงและหาผู้เช่าได้ตามที่คาดการณ์ดงัต่อไปนี ้
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หน่วย:บาท 

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตลาดบริเวณท่าน ํา้             

จํานวนแผง 0 10 10 10 10 10 

จํานวนผูเ้ชา่(ราย) 0 10 10 10 10 10 

คา่เชา่ตอ่วนั(บาท) 0 200 200 200 200 200 

จํานวนวนัทีใ่ห้เชา่ตอ่ปี(ทกุเสาร์-อาทติย์) 0 96 96 96 96 96 

 รวมรายได้ค่าเช่าพื้นทีต่ลาดบริเวณท่า

น ํา้ต่อปี (บาท)  0     192,000.00     192,000.00      192,000.00      192,000.00    192,000.00  

รายได้ค่าเช่าแผงร้านค้า(ช้ัน 1-2 ของ

อาคาร 6 ช้ัน) 0 0 0 0 0 0 

รายได้ค่าเช่าแฟลต             

จํานวนห้องพกั 294 294 294 294 294 294 

 คา่เชา่ตอ่เดือน(บาท)  870.00  870.00  870.00  870.00  870.00  870.00  

จํานวนผูเ้ชา่(ราย) 294 294 294 294 294 294 

 รวมรายได้ค่าเช่าแฟลตต่อเดือน(บาท)  255,780.00  255,780.00  255,780.00  255,780.00  255,780.00  255,780.00  

 รวมรายได้ค่าเช่าแฟลตต่อปี(บาท)  3,069,360.00  3,069,360.00  3,069,360.00  3,069,360.00  3,069,360.00  3,069,360.00  

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณชิย์             

จํานวนอาคารพาณชิย์             

จํานวนอาคารพาณิชย์ ของ อต. 11 11 11 11 11 11 

จํานวนอาคารพาณิชย์ของเอกชน 155 155 155 155 155 155 

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 

ค่าเช่าต่อเดือน             

 อาคารพาณิชย์ของ อต.  4,950.00   4,950.00   4,950.00  4,950.00  4,950.00  4,950.00  

ค่าส่วนกลางต่อเดือน             

 อาคารพาณิชย์ของ อต.และเอกชน  870.00  870.00  870.00   870.00  870.00   870.00  

จํานวนผู้ เช่า(ราย)             

จํานวนอาคารพาณิชย์ของ อต. 11 11 11 11 11 11 
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จํานวนอาคารพาณิชย์ของเอกชน 155 155 155 155 155 155 

รายได้ต่อเดือน             

 รายไดค้า่เชา่  54,450.00  54,450.00  54,450.00  54,450.00   54,450.00    54,450.00  

 รายไดค้า่ส่วนกลาง  144,420.00   144,420.00  144,420.00  144,420.00     144,420.00  144,420.00  

 รวมรายได้ค่าเช่าอาคารพาณชิย์ต่อเดือน

(บาท)  198,870.00   198,870.00  198,870.00  198,870.00   198,870.00  198,870.00  

 

2. การติดตามค่าเช่าที่พกัอาศยัและอาคารพาณิชย์ค้างจ่ายและการดําเนินการทางกฎหมาย 

ในส่วนของแผนการในอนาคต เนื่องจากทางองค์การตลาดได้ยกเลิกสัญญาเช่า เพื่อยึดกรรมสิทธ์ิ

ห้องคืนจากผู้เช่าเหมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้องค์การตลาดจึงสามารถนําห้องพ ักในอาคารพ ักอาศ ัยท่ีค้าง

ชําระออกให้เช่าใหม่ได้ ซ่ึงต ัง้อตัราค่าเช่าห้องไว้ที่ 870 บาทต่อเดือน สําหรบัห้องขนาด 25, 35 และ 45 ตร.ม. 

ตามลําดบั ซ่ึงเป็นอตัราท่ีแข่งขนัได้เน่ืองจากอตัราตลาดอยู่ท่ีประมาณ เดือนละ 870 บาทต่อเดือนและอัตราค่า

เช่าห้องอาคารพาณิชย์ที่ 870 สําหรบัอาคารโซน 1 และ 870 บาท สําหรบัอาคารโซน 2 โดยที่อัตราค่าเช่าใหม่

นีไ้ด้รวมค่าภาษีโรงเรือนค่าต่ออายุสัญญา และค่ารกัษาทําความสะอาดแล้ว  องค์การตลาดคาดว่าจะมีการ

เช่าเต็มพืน้ท่ีท ัง้ ในส่วนของอาคารท่ีพ ักอาศ ัยและอาคารพาณิชย์เน่ืองจากอัตราค่าเช่ายังตํ่ากว่าตลาด 

ประมาณการรายได้ในส่วนท่ีพกัอาศ ัยและอาคารพาณิชย์มีดงันี ้
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3. การเร่งดําเนินการศึกษาและสรุปผลการหาผลประโยชน์จากรายได้ผลประโยชน์และรายได้ อ่ืน 

       รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์             

อาคาร 1 ช้ัน จํานวน 1หลัง             

คา่เชา่ตอ่เดือน 23,000.00          23,000.00   23,000.00  23,000.00  23,000.00  23,000.00  

จํานวนผูเ้ชา่(ราย) 1 1 1 1 1 1 

รวมคา่เชา่อาคาร 1 ช ัน้ ตอ่ปี 276,000.00        276,000.00  276,000.00  276,000.00  276,000.00  276,000.00  

ให้เชา่เหมาพื้นทีด่า้นหน้าเพื่อเป็นทีจ่อด

รถ 60,000.00          60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  

รายไดค้า่ผลประโยชน์อ่ืน 366,199.00        385,819.00  406,490.00  428,269.00  451,215.00  475,391.00  

 รวมรายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ต่อปี

(บาท)  

      

702,199.00        721,819.00  

      

742,490.00  

      

764,269.00  

      

787,215.00  

      

811,391.00  

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน             

รายไดค้า่ตอ่อายุสญัญา 350,000.00        350,000.00  350,000.00  350,000.00  350,000.00  350,000.00  

รายไดค้า่ทีจ่อดรถ 198,000.00        288,000.00  288,000.00  288,000.00  288,000.00  288,000.00  

รวมรายได้อื่นจากการดําเนนิงานต่อปี 

(บาท) 

      

548,000.00        638,000.00  

      

638,000.00  

      

638,000.00  

      

638,000.00  

      

638,000.00  

รวมรายได้จากการดําเนนิงานต่อปี(บาท) 6,705,999.00     7,007,619.00  7,028,290.00  7,050,069.00  7,073,015.00  7,097,191.00  

รายได้อื่น             

รายไดด้อกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 6,325.00             6,365.00  6,405.00  6,445.00  6,486.00  6,486.00  

รายไดเ้บด็เตล็ด 76,169.00          79,595.00  79,830.00  80,077.00  80,338.00  80,612.00  

รวมรายได้อื่น 82,494.00          85,960.00  86,235.00  86,522.00  86,824.00  87,098.00  
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4. การเร่งดําเนินการศึกษาการพฒันาท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์  

จากการที่คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การตลาดได้กําหนดแนวทางการพ ัฒนาพืน้ท่ีบริเวณท่าเรือ

ริมคลองมหาสวสัดิ์ให้เป็นตลาดนํา้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร องค์การตลาดมีแนวคิดใน   การปรับปรุง

พืน้ท่ีบริเวณด้านหลังของตลาดสาขาตล่ิงชนั ซ่ึงติดกบัคลองมหาสวสัดิ์อนัเป็นพืน้ที่ที่มีทําเลที่ต ัง้ และศ ักยภาพ

เหมาะสมกบัการพฒันาให้เป็นตลาดนํา้จากเนือ้ที่บริเวณริมคลองท่ีมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นพืน้ที่ว่างท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้และพืน้ที่อีกส่วนหนึ่งคือตลาดกลางนํา้     ซ่ึงองค์การตลาดสามารถ

สร้างเป็นโป๊ะลอยนํา้เนือ้ท่ีกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร เพื่อให้ผู้ค้าขายมาเช่าพืน้ที่ส ร้างตลาดอาหารกลางนํา้ 

โดยมีแนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมเชิงอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยเพื่อจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วฒันธรรมและเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมความหลากหลายเก่ียวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านริม

คลองมหาสวสัดิ์อีกทัง้เป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยมาจําหน่ายในบริเวณ

ตลาดนํา้ดงักล่าวเพื่อตอบโจทย์พนัธกิจขององค์การตลาดในการส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด เป็น

ศูนย์รวมและกระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน นอกจากนัน้ ยังได้มีการจัดให้มีการ

ท่องเที่ยวทางนํา้เพื่อชมสภาพชีวิตสองฝ่ังคลองที่เช่ือมต่อไปยัง ชุมชนและอําเภอใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจรวมถึงการร่วมอนุรกัษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมในการ

ทําให้เกิดการรบัรู้และยอมรบัในตลาดสาขาตล่ิงชนัจากผู้บริโภคที่มาท่องเที่ยวและจบัจ่ายใช้สอยบริเวณตลาด

นํา้ดงักล่าว  

ปีงบประมาณ 2556-2560 องค์การตลาดได้ทําการศึกษาขัน้ตอนรวมถึงรายละเอียดในแผนธุรกิจ และ

กําหนดวิธีการดําเนินงาน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในทางเลือกการดําเนินโครงการซ่ึงรวมถึงการกําหนด

แนวทาง รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และข้อดีข้อเสียใน

ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกนักบัธุรกิจในภาพรวมของการประกอบการขององค์การตลาดซ่ึงจากการ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556-2560  
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 แผนบุคลากร 

องค์การตลาดค าดว่าจํ านวนบุคลากรจะเพิ่มขึ น้เล็กน้ อยในปี  2556-2560 เพื่อรองรับการ

ดําเนินงานทางด้านตลาดนํา้โดยคาดว่าพนักงานส่วนที่จะเพิ่มจะเป็นระด ับพนักงานและลูกจ้าง จํานวน

บุคลากรได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี ้

บุคลากร 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

จํานวนผู้ จัดการสาขา 1 1 1 1 1 1 1 1 

จํานวนพนักงาน  6 6 6 6 7 7 7 7 

จํานวนลกูจ้างประจํา รายเดือนและรายวัน 5 5 5 5 5 5 5 7 

จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 1 1 2 2 2 1 

รวมทัง้หมด 13 13 13 13 15 15 15 15 

 

ประมาณการผลประกอบการตลาดสาขาตล่ิงชัน 

จากประมาณการรายได้หลักข้างต้น องค์การตลาดมีรายละเอียดการประมาณการทางการเงินดงันี ้
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกําไรขาดทนุ ( สาขาตลิ่ งชัน ) 

งบกําไรขาดทนุ 2553A 2554A 2555A 2556A 2557A 2558E 2559F 2560F 

รายได้จากการดําเนินงานตลาด 

         รายได้ค่าเช่าพืน้ทีต่ลาดบริเวณทา่นํา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 190,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าแผง (155,400.00)  1,144,4876.97 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้ค่าเช่าแฟลต 3,025,260.00  3,069,360.00 2,680,000.00 3,040,000.00 3,060,000.00 3,070,000.00 3,070,000.00 3,070,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 1,708,140.00 1,733,040.00 1,580,000.00 2,370,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน ์ 761,042.18 344,002.02 330,000.00 610,000.00 620,000.00 700,000.00 720,000.00 740,000.00 

 

รายได้อื่นจากการดําเนนิงาน 2,486,856.00  2,511,607.00  2,790,000.00 1,690,000.00           540,000.00 550,000.00 640,000.00 640,000.00 

  รวมรายได้จากการดาํเนินงานตลาด 7,825,898.18  8,802,495.99  7,830,000.00 7,710,000.00 6,620,000.00 6,710,000.00 7,010,000.00 7,030,000.00 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

  

      

 

เงินเดือนค่าจ้าง 1,892,593.00  2,447,703.00  2,560,000.00 2,030,000.00 1,950,000.00 2,050,000.00 2,170,000.00 2,280,000.00 

 

ค่าสวัสดิการพนกังาน, ค่าตอบแทน 882,659.13  444,735.95  560,000.00 1,200,000.00 1,310,000.00 1,980,000.00 2,070,000.00 2,070,000.00 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นจากการดําเนนิงาน 6,562,999.51  11,495,548.59  14,620,000.00 10,080,000.00 9,210,000.00 9,850,000.00 13,.300,000.00 10,330,000.00 

 

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 9,338,251.64  14,387,987.54  17,740,000.00 13,300,000.00 12,470,000.00 13,880,000.00 17,530,000.00 14,680,000.00 

รายไดอื่น         

 

รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 2,430.03  2,954.65              10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 

รายได้เบ็ดเตล็ด 57,908.00 20,000.00            310,000.00 0.00             20,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

 

รวมรายได้อื่น 60,338.03  20,000.00  320,000.00 10,000.00 30,0000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

กําไรก่อนค่าเสื่อมราคา   (1,452,015.43) (5,567,416.14)  (9,600,000.00) (5,580,000.00) (5,820,000.00) (7,090,000.00) (10,430,000.00) (7,560,000.00) 

 

ค่าเส่ือมราคา 337,382.83  420,000.00  910,000.00 1,200,000.00 1,210,000.000 840,000.00 880,000.00 880,000.00 

กําไรขาดทนุสุทธิ  (1,789,398.26)  (5,982,446.26)  (10,510,000.00)  (6,780,000.00) (7,030,000.00) (7,930,000.00) (11,310,000.00) (8,450,000.00) 
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จากตารางสามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบนัรายได้หลักของตลาดสาขาตล่ิงชันยังคงมาจากการให้เช่า

อาคารเป็นหลัก คือเป็นสัดส่วนประมาณคร่ึงหนึ่งของรายได้ทัง้หมด ในขณะที่รายจ่ายหลักคือ ค่าเช่าท่ี

กรมธนารกัษ์ ค่าเส่ือมอาคารและส่ิงปลูกสร้างและค่าภาษีโรงเรือน ซ่ึงสําหรบัค่าภาษีโรงเรือนนัน้ ทางองค์การ

ตลาดให้ดําเนินการให้ผู้เช่าห้องเป็นผู้รบัผิดชอบตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556-2560  เป็นต้นไป โดยรวมค่าใช้จ่าย

นีไ้ปกบัค่าเช่าห้องซ่ึงเป็นการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายให้ตลาดสาขาตล่ิงชันเป็นอย่างมาก โดยจากการประมาณ

การรายได้ในอนาคตนัน้ พบว่าตลาดสาขาตล่ิงชนัจะมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองหากแผนโครงการต่างๆ ที่

วางไว้บรรลุเป้าหมาย 

ในปี 2558องค์การตลาดยงัมีผลขาดทุนสุทธิ ท่ี 7,930,000.00 บาท เน่ืองมาจากการจัดเก็บ

รายได้ค้างรบัยงัไม่เต็มจํานวน  

องค์การตลาดยงัได้คํานึงถึงการแยกบญัชีค่าใช้จ่ายสํานักงานออกจากการดําเนินงานของตลาด

ตล่ิงชนั ซ่ึงที่ผ่านมาการบนัทึกตวัเลขผลดําเนินงานตลาดสาขาตล่ิงชันได้มีการนําค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของสํานกังานใหญ่มารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของตลาดสาขาตล่ิงชันด้วย ซ่ึงค่าใช้จ่าย

ดงักล่าว ส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนในการสะท้อนถึงสภาวะการดําเนินงานท่ีแท้จริงของต ัวตลาดสาขาฯ  

ดงันัน้ในอนาคตองค์การตลาดอาจพิจารณาแยกบญัชีค่าใช้จ่ายส่วนกลางออกจาก  ผลประกอบการของตลาด

สาขาฯ เพื่อให้ทราบผลประกอบการท่ีชดัเจนขึน้ของตลาดสาขาตล่ิงชนัต่อไป 

 

• แผนพัฒนาตลาดสาขาหนองม่วง 

โครงการใหม่ 

การพฒันาพืน้ที่ของตลาดสาขาหนองม่วงนัน้ประกอบไปด้วย 2 โครงการหลักคือ  

1. การสํารวจตลาดสําหรบัการจดัทําป้ายโฆษณา 

    ความพยายามในการเพิ่มรายได้ของทางตลาดสาขาฯ ได้รวมถึงการริเร่ิมในการจดัทําแผงแสดงป้าย

โฆษณา เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจนัน้มาทําการเช่าป้าย  

จะได้รับประโยชน์ มากท่ีสุ ดใ นการจ ะมาเช่ าป้ายเพื่อ โฆษ ณาผลิต ภัณ ฑ์ ห รือบริการของ

ผู้ประกอบการนัน้ๆ เช่น ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเกษตร เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมทัง้
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ตลาดสาขา  ผู้ประกอบการและพืน้ที่ร้านค้าขององค์การตลาดได้อย่างยั่ง ยืน ทัง้นีต้ลาดสาขาหนองม่วงจะมี

แผงสําหรบัป้ายโฆษณา องค์การตลาดได้ประมาณการรายได้จากส่วนนีไ้ว้ดงัต่อไปนี ้

 

  2561F 2562F 2563F 

ราคาเช่าป้ายเลก็ (บาท) 363 399 439 

จํานวนป้ายเล็ก 12 12 12 

รายได้เช่าป้ายเลก็ (บาท) 4,356 4,792 5,271 

ราคาเช่าป้ายใหญ่ (บาท) 847 932 1,025 

จํานวนป้ายใหญ่ 2 2 2 

รายได้เช่าป้ายใหญ่ (บาท) 1,694 1,863 2,050 

รายได้ค่าเช่าป้ายโฆษณา (บาท) 72,600 79,860 87,846 

ค่าภาษีป้าย 9,000 9,000 9,000 

ค่าไฟฟ้า 18,000 18,000 18,000 

กําไร (ขาดทุน) 45,600 52,860 60,846 

หมายเหตุ : ราคาเช่าป้ายโฆษณาประมาณการในปีถัดๆไป เพิ่มข้ึนปีละ 5% ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับจํานวนผู้เช่า  

ส่วนการเช่าแผงการค้า 

นอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้นนี ้ในส่วนของการทําสัญญากบัเอกชน ทางสาขาก็ได้มีการกํากับการทํา

สัญญา โดยมีการติดตามผลของสัญญาซ่ึงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556-2560 โดยมีการเก็บค่าเช่า ซ่ึงตาม

สัญญาจะเป็นการเก็บเช่นนีใ้นระยะเวลา 5 ปีแรก คือต ัง้แต่ปี 2556 – 2560 

รายได้ค่าเช่า

แผงต่อปี 

(บาท) 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

รายได้ค่าเช่า

แผง (บาท) 141,710 138,825 815,555 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 
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แผนบุคลากร 

 บุคลากร 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

จํานวนผู้ จัดการสาขา 0 

0 -> 1 

(เมษายน) 1 1 1 1 1 0 

จํานวนพนักงาน 1 1 1 1 1 1 1 0 

จํานวนลูกจ้างประจํา 1 1 1 1 1 1 1 0 

จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 2 2  0 0 0 0 0 0 

รวมทัง้หมด 4 4 -> 5 5 -> 3 3 3 3 3 0 

องค์การตลาดมีนโยบายโดยการต ัง้คณะทํางานเพื่อพฒันาตลาดสาขา และได้โอนย้ายพนักงานเข้า

สํานกังานใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นต้น 

ประมาณการผลการประกอบการตลาดสาขาหนองม่วง 

ผลการประกอบการของตลาดสาขาหนองม่วงดีขึน้เป็นลําด ับ  
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 องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกําไรขาดทุน ( สาขาหนองมวง ) 

งบกําไรขาดทุน 2553A 2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

          รายไดจากการดําเนินงานตลาด 

        

 

รายไดคาเชาแผง 141,710.00  138,325.00  760,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 

 

รายไดคาเชาและผลประโยชน 223,470.00  221,215.00  60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน 0.00                 0.00    20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รวมรายไดจากการดําเนินงานตลาด 365,180.00  359,540.00  840,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 

คาใชจายดําเนินงาน 

  

      

 

เงินเดือนคาจาง 319,377.09  457,683.00  460,000.00 470,000.00 600,000.00 640,000.00 210,000.00 220,000.00 

 

คาสวัสดิการพนักงาน, คาตอบแทน 76,944.00  115,788.10  130,000.00 690,000.00 240,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 

 

คาใชจายอ่ืนจากการดําเนินงาน 191,703.37  300,269.93  260,000.00 250,000.00 310,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 

 

รวมคาใชจายดําเนินงาน 588,024.46  873,741.03  850,000.00 1,410,000.00 1,160,000.00 1,440,000.00 1,010,000.00 1,030,000.00 

รายไดอ่ืน 

  

      

 

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 205.30  334.70  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายไดเบ็ดเตล็ด 65,261.00  85,581.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมรายไดอ่ืน 65,466.30  85,915.17  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กําไรกอนคาเส่ือมราคา (157,378.16)  (428,285.33)  (10,000.00) (350,000.00) (90,000.00) (38,000.00) 50,000.00 40,000.00 

 

คาเส่ือมราคา 18,683.53  25,626.84  20,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

กําไรขาดทุนสุทธิ (176,061.69)  (453,912.17)  (30,000.00) (410,000.00) (160,000.00) (430,000.00) (10,000.00) (20,000.00) 
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• แผนพัฒนาตลาดสาขาบางคล้า 

แนวทางพัฒนาโครงการใหม่ 

การพฒันาพืน้ท่ีของตลาดสาขาบางคล้านัน้สามารถจําแนกออกได้เป็นสองโครงการหลักดงันี ้  

1. การเร่งดําเนินการศึกษาทางเลือกในการให้เช่าพืน้ที่ตลาดเพื่อความชดัเจนในการใช้พืน้ที่แผงการค้า 

จากการท่ีองค์การตลาดสาขาบางค ล้าในปัจจุบันมีรายได้จากการเช่าเหมาพืน้ท่ีตลาดโด ย

ผู้ประกอบการแพปลา โดยสามารถปรบัขึน้ราคาค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 15 ในการต่อสัญญาทุก 3 ปี สัญญา

ดงักล่าวจะสิน้สุดในปี 2556 ในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมาองค์การตลาดจึงได้ทําการศึกษาทางเลือกในการ

บริหารพืน้ท่ีแผงการค้า โดยได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ ว่าจะประกอบการแพปลาต่อหรือจะปรับพืน้ท่ีเพื่อทํา

ธุรกิจอ่ืน อาทิเช่น เป็นตลาดกลางผักและผลไม้ และ/หรือ ปรับพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งแปรรูปสัตว์นํา้ ซ่ึงองค์การ

ตลาดได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทําการศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนตลาดกลางผักและผลไม้ และได้สรุปทางเลือกที่

เป็นไปได้ 3 ทางเลือกคือ 

1.1 การบริหารพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งแปรรูปอาหารสัตว์นํา้ และค้าปลีกให้อยู่ภายในห่วงโซ่มูลค่า (Value 

Chain) เดียวกนั โดยในทางเลือกดงักล่าวองค์การตลาด จะกระชบัพืน้ที่แพปลาให้มีที่เหลือเพิ่มใน

การให้เช่าแผง เนื่องจากปัจจุบันการใช้พืน้ที่ยังไม่หนาแน่นเท่าที่ควร ในการกระชับพืน้ที่นี ้

องค์การตลาดประมาณการว่าจะสามารถให้เช่าแผงได้เพิ่มจํานวน 24 แผง ซ่ึงการให้ดําเนิน

กิจการเป็นแหล่งแปรรูปอาหารสัตว์นํา้จะส่งประโยชน์ให้กบัพืน้ที่ในส่วนอ่ืนของตลาดสาขาฯ อาทิ

เช่น ส่วนการให้เช่าอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นแหล่งผลิต เพื่อจะลดจํานวนห้องว่างลง เน่ืองจากผู้

มาเช่าประกอบกิจการที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเดียวกนั และใช้ส่วนอาคารทรงไทยด้านหน้าโครงการ

เป็นพืน้ท่ีขาย เพื่อลดปัญหาพืน้ที่อาคารพาณิชย์ที่ไม่สามารถให้เช่าเป็นที่พ ักอาศ ัยได้เน่ืองจาก

มลภาวะทางกล่ิน 

1.2 การยกเลิกกิจการแพปลา และประกอบกิจการด้านการเป็นศูนย์รวมและกระจายผักผลไม้    ซ่ึง

องค์การตลาดได้ให้สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทําการศึกษาความ

เป็นไปได้ เพื่อขจดัปัญหาด้านมลพิษทางกล่ิน และสามารถให้เช่าอาคารพาณิชย์ท่ีว่าง อยู่ได้
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เน่ืองจากได้ขจดัปัญหากล่ินและการกําจัดนํา้เสียลง  ทําให้การใช้พืน้ท่ีตลาดสาขาฯ     เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

1.3 การประกอบกิจการแพปลาและผักผลไม้ควบคู่กนัไปคือพฒันาพืน้ท่ีสําหรับกิจการทัง้  2 ส่วน ซ่ึง

ต้องปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการหารายได้

จากพืน้ที่แพปลาและอาคารพาณิชย์ได้เต็มที่ และเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการ

แพปลาในการต่อสัญญา อนัจะช่วยส่งผลให้ตลาดสาขาบางคล้ามีความหลากหลายของสินค้า

มากขึน้   

จากการศึกษาและพิจารณาทางเลือก ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาองค์การตลาดได้ข้อสรุปว่า

ทางเลือกที่จะใช้ตลาดสาขาบางคล้าเป็นศูนย์กลางการกระจายผักผลไม้เป็นทางเลือกท่ีไม่เหมาะสมและไม่

อาจจะปฏิบตัิได้ตามท่ีคาด จึงทําให้ทางเลือกท่ี 2 และ 3 เป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของทางเลือกท่ี 1 

นัน้ การกระชบัพืน้ที่แผงการค้าให้มีแผงการค้าเพิ่มขึน้ไม่อาจจะทําได้เนื่องจากในการเพิ่มผู้เช่าแผงปลานัน้ต้อง

ได้รบัความเห็นชอบจากผู้เช่าแผงปลาเดิมในการให้ผู้เช่าใหม่เข้ามาเช่าเพิ่มเติมในการประกอบกิจการแผงปลา

ซ่ึงผู้เช่าอยู่เดิมไม่ยินยอม ดงันัน้ องค์การตลาดจึงได้ข้อสรุปว่าจะดําเนินการกิจการแพปลาต่อโดยขึน้อัตราค่า

เช่าแพจากจํานวนผู้เช่าเดิม และจะชกัชวนผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับกิจการแพปลาเข้ามา เช่น ผู้ประกอบ

กิจการอาหารทะเลแช่แข็ง ผู้ประกอบกิจการอาหารทะเลแปรรูป     เป็นต้น การประมาณการรายได้ในส่วนให้

เช่าแพปลาต่อมีดงัต่อไปนี ้
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     รายได้ค่าเช่าแพปลา 2558F 2559F 2560F 

จํานวนแผงปลา       

แผงแพปลาหลงัใหญ ่หมวด G 16 16 16 

แผงแพปลาหมวด E 54 54 54 

อัตราค่าเช่า (รายเดือน)       

แผงแพปลาหลงัใหญ ่หมวด G 6,325.00   6,325.00             6,325.00  

แผงแพปลาหมวด E 950 950 950 

จํานวนผู้ เช่า       

แผงแพปาลาหลงัใหญ ่หมวด G 16 16 16 

แผงแพปลาหมวด E 48 48 48 

รายได้ค่าเช่าต่อปี       

แผงแพปลาหลงัใหญ ่หมวด G 1,214,400.00  1,214,400.00     1,214,400.00  

แผงแพปลาหมวด E   547,200.00  547,200.00        547,200.00  

รวมรายได้ค่าเช่าแพปลา (บาท) 1,761,600.00  1,761,600.00     1,761,600.00  

 

2. การเร่งดําเนินการลดมลภาวะกล่ินเน่าเสีย 

จากปัญหาด้านมลภาวะจากการดําเนินธุรกิจสะพานปลาดัง ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทําให้องค์การ

ตลาดจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเร่งดําเนินการลดมลภาวะกล่ิน ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 

2556 -2560 ของตลาดสาขาบางคล้านัน้ ได้ใช้นโยบายการเข้มงวดกวดขันและขอความร่วมมือกับผู้ เช่าแพ

ปลาในการรกัษาความสะอาด และทําการล้างแพปลา รวมถึงพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด ทัง้ ในตอนเช้าก่อนเปิดตลาด

และตอนเย็นหลังจากปิดตลาด อีกทัง้ทางตลาดสาขาบางคล้าได้ขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วน

ตําบลเสม็ดเหนือ เทศบาลเมือง อําเภอบางคล้าและองค์การจดัการนํา้เสีย ในการปรับปรุงระบบกําจัดนํา้เสีย

เพื่อรองรบัการเป็นตลาดแพปลาของตลาดสาขาบางคล้าและลดปัญหามลภาวะกล่ิน 
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นอกจากนี ้ทางตลาดสาขาบางคล้ายงัได้ทําการขยายรางบําบัดนํา้เสียให้มีขนาดใหญ่ขึน้ รวมทัง้

พฒันาเคร่ืองมือในการขุดลอกขยะ เพื่อลดปัญหาการอุดตนั รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํา้ให้ดีขึน้ 

เน่ืองจากก่อนทําการปรบัปรุง รางระบายนํา้ในตลาดบางคล้ามีขนาดเล็กทําให้ขยะต่างๆไปอุดต ันรางระบายนํา้ 

และนํา้เสียจากแพปลาไม่สามารถไหลไปลงที่บ่อพ ักนํา้ได้   

การบริหารพื้นท่ีอาคารพาณิชย์ 

ส่วนของอาคารพาณิชย์มีทัง้ส่ิงปลูกสร้างที่มีการเช่าแล้วยังมีท่ีว่างอยู่ด ังแสดงในตารางด้านล่าง          

ที่ผ่านมา นอกจากด้านมลภาวะท่ีองค์การตลาดได้ดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเน่ืองในปี 2556-2560 แล้ว อาคาร

พาณิชย์เหล่านีย้งัอยู่ในสภาพที่สาธารณูปกรณ์ไม่พร้อม อาทิเช่น ยงัไม่มีมิเตอร์นํา้และไฟทําให้ ไม่สะดวกใน

การเช่าในปีที่ผ่านมาองค์การตลาดยงัได้ดําเนินการปรับปรุงสภาพอาคารเพื่อให้พร้อมเช่า ซ่ึงที่ ผ่านมามีผู้

แสดงความสนใจเช่า องค์การตลาดคาดการณ์ว่าจะสามารถให้เช่าได้เพิ่ม โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง  อาคาร 2 ชัน้ 

ด้านหลังตลาด และอาคาร 3 ชัน้ ด้านหน้าตลาด โดยการคาดการณ์รายได้จากค่าเช่าอาคารพาณิชย์มี

ดงัต่อไปนี ้
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รายการ 2558F 2559F 2560F 

จํานวนห้องอาคารพาณชิย์       

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 22 22 22 

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหลงัตลาด 8 8 8 

อาคาร 2 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 44 44 44 

อาคารทรงไทย (แผงการคา้) 28 28 28 

อัตราค่าเช่า (รายเดือน)       

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 3,000.00     3,000.00  3,000.00  

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหลงัตลาด   2,500.00  2,500.00  2,500.00  

อาคาร 2 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 2,000.00    2,000.00    2,000.00  

อาคารทรงไทย (แผงการคา้)       400.00         400.00       400.00  

จํานวนผู้ เช่า       

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 12 12 14 

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหลงัตลาด 5 5 6 

อาคาร 2 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 24 24 28 

อาคารทรงไทย(แผงการคา้) 0 0 5 

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณชิย์(ต่อปี)       

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 432,000.00  432,000.00  504,000.00  

อาคาร 3 ช ัน้ ดา้นหลงัตลาด 150,000.00  150,000.00  180,000.00  

อาคาร 2 ช ัน้ ดา้นหน้าตลาด 576,000.00  576,000.00  672,000.00  

อาคารทรงไทย(แผงการคา้)           -                -    24,000.00  

รวมรายไดค้า่เชา่อาคารพาณิชย์ 1,158,000.00  1,158,000.00  1,380,000.00  
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

การบริหารพื้นท่ีเช่าส่วนอ่ืนในบริเวณท่ีดินตลาดสาขาบางคล้า 

สําหรบัอาคารทรงไทยที่ยงัว่างอยู่ทัง้  11 ห้องนัน้ ถึงแม้จะมีผู้ให้ความสนใจท่ีจะเช่า แต่ยังติด

ปัญหาเนื่องจากไม่มีห้องนํา้ภายในอาคาร ซ่ึงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทําให้ไม่มีผู้ เช่าเนื่องจากผู้แสดงความ

สนใจเช่าอาคารทรงไทยส่วนใหญ่นัน้จะนําไปปรบัปรุงและประกอบธุรกิจค้าขายของฝากและ/หรืออาหาร ซ่ึง

ห้องนํา้เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีผู้ซือ้มองหา โดยทางตลาดสาขาบางคล้าจะทําเร่ืองขออนุมัติงบประมาณในการ

สร้างห้องนํา้สําหรบัอาคารทรงไทย และคาดว่าจะก่อให้เกิดการเช่าของอาคารทรงไทยดงักล่าวท่ียงัว่างอยู่ 

รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้ตลาดสาขาบางคล้ายงัมีรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองของ

การประกอบกิจการแพปลาในตลาด อาทิ รายได้ค่าผลประโยชน์  รายได้ค่านํา้แข็ง 

 

     รายได้ค่าเช่าผลประโยชน์ 2558F 2559F 2560F 

รายไดค้า่เชา่และผลประโยชน์ 

 (พื้นทีห่มวด F และคา่นํ้ า คา่ไฟ) 1,535,000.00  1,535,000.00  1,535,000.00  

รายได้อื่นจากการดําเนนิงาน       

รายไดค้า่ตอ่อายุสญัญา 300,000.00        300,000.00  300,000.00  

รายไดค้า่บาํรุงตลาด     130,000.00        130,000.00  130,000.00  

รายไดค้า่บาํรุงห้องสุขา    16,500.00          16,500.00  16,500.00  

รวมรายได้อื่นจากการดําเนนิงาน 446,500.00        446,500.00  446,500.00  

รายได้อื่น       

รายไดด้อกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.01  0.01  0.01  

รายไดเ้บด็เตล็ด         0.05        0.05     0.05  

รวมรายไดอ่ื้น 0.06  0.06   0.06  
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ในอนาคต องค์การตลาดอาจพิจารณาการผลิตนํา้แข็งขายเองในบริเวณพืน้ท่ีเพื่อรายได้ที่สูงขึน้ 

นอกจากนีร้ายได้จากส่วนแบ่งการขายปลาในอตัรา 810,000 บาทต่อปี เป็นต้น ทัง้ นีอ้งค์การตลาด

ได้พิจ ารณาถึงโครงการเ ก็บค่า ผ่าน ทางจ ากยานพาหนะ ท่ีเข้า -ออกพืน้ที่ต ลาด สาขาบาง คล้า โดยที่

คณะกรรมการองค์การตลาดได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยจะพิจารณากําหนดอัตราค่าผ่านทางค ัน

ละ 20 บาท ในระยะแรก และเพื่อเป็นการรองรบัการเก็บเงินค่าผ่านทางของยานพาหนะ ตลาดสาขาบางคล้า

จึงจําเป็นต้องจดัให้มีที่จอดรถที่เป็นกิจลักษณะ เช่น มีการล้อมรัว้ การแบ่งช่องท่ีจอดอย่างชัดเจน รวมไปถึง

ระบบรกัษาความปลอดภยัอย่างกล้องวงจรปิด โดยในปัจจุบนัการจอดรถในตลาดสาขาบางคล้าไม่มีระเบียบ 

ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดอุบตัิเหตุในพืน้ที่ได้ โดยตลาดสาขาบางคล้าได้เสนอให้นําพืน้ท่ี 3 ไร่มาพ ัฒนาและปรับปรุง 

ซ่ึงหากแล้วเสร็จจะสามารถจอดรถได้กว่า 150 คนั   

แผนบุคลากร 

บุคลากร 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

จํานวนผู้ จัดการสาขา 1 1 1 1 1 1 1 1 

จํานวนพนักงาน 5 5 4 4 4 4 4 2 

จํานวนลูกจ้างประจํา 0 0 3 3 3 3 3 2 

จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 2 2 4 4 4 4 4 1 

รวมบุคลากร 8 8 12 12 12 12 12 6 

 

องค์การตลาดคาดว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกัในอนาคต ซ่ึงโดยมากประเภทของบุคลากร

จะเป็นระดบัพนกังานเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีค้่าใช้จ่ายของตลาดสาขาบางคล้าส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้าน

พนกังานเป็นหลัก 

ประมาณการผลการประกอบการตลาดสาขาบางคล้า 

จากแผนการดงักล่าวข้างต้น องค์การตลาดประมาณการว่าผลการดําเนินงานของตลาดบางคล้า 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกําไรขาดทุน ( สาขาบางคล้า ) 

งบกําไรขาดทุน 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

รายได้จากการดาํเนินงานตลาด 

        

 

รายได้ค่าเช่าแผง 1,557,800.00  1,487,612.98  1,570,000.00 1,650,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ 805,318.68  768,090.42  730,000.00 920,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,380,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 156,915.00  2,635,457.86  1,140,000.00 1,550,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00 

 

รายได้อ่ืนจากากรดําเนินงาน 1,265,435.66  565,068.84  780,000.00 30,000.00 600,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

  รวมรายได้จากการดาํเนินงานตลาด 3,785,469.34  5,456,230.10  4,210,000.00 4,150,000.00 5,050,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 5,120,000.00 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

  

      

 

เงินเดือนค่าจ้าง 692,544.00 890,000.00  850,000.00 1,180,000.00 1,140,000.00 1,200,000.00 1,270,000.00 1,340,000.00 

 

ค่าสวัสดิการพนักงาน, ค่าตอบแทน 791,883.61  680,000.00  800,000.00 1,050,000.00 940,000.00 930,000.00 930,000.00 970,000.00 

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนจากการดําเนินงาน 1,094,280.29  1,250,000.00  1,620,000.00 1,680,000.00 1,100,000.00 1,670,000.00 1,670,000.00 1,740,000.00 

 

รวมค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 2,578,707.90  2,820,572.79  3,280,000.00 3,910,000.00 3,180,000.00 3,800,000.00 3,860,000.00 4,050,000.00 

รายได้อ่ืน 

  

      

 

รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 3,767.70  13,175.98  10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 

รายได้เบ็ดเตลด็ 42,074.09  65,004.38  50,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 

รวมรายได้อ่ืน 45,841.79  78,180.36  60,000.00 30,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

กําไรก่อนค่าเส่ือมราคา 1,252,603.23  2,713,837.67  990,000.00 270,000.00 1,920,000.00 1,160,000.00 1,090,000.00 1,130,000.00 

 

ค่าเสือ่มราคา 1,733,685.87  1,970,000.00  2,210,000.00 2,390,000.00 2,460,000.00 1,080,000.00 1,160,000.00 2,940,000.00 

กําไรขาดทุนสุทธิ (481,082.64)  740,000.00  (1,220,000.00) (2,120,000.00) (540,000.00) (1,490,000.00) (1,760,000.00) (1,810,000.00) 
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งบลงทุน 

สําหรบัแผนการลงทุนในปี 2559 ตลาดสาขาบางคล้ามีงบการลงทุนได้รบัการอนุมัติจากสภาพัฒนาฯ

แล้วจํานวน 3,825,030 บาท มีรายละเอียดดงันี ้  

รายการ บาท 

ติดต ัง้ระบบบําบดันํา้เสีย สําหรบักิจการแพปลา องค์การตลาด 3,400,000 

เคร่ืองปรบัอากาศ ขนาด 30,000 BTU 37,000 

ตู้ เซฟนิรภยั 16,000 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรบัสํานกังาน 16,000 

Software 8 pro 5,200 

เคร่ืองสํารองไฟ 800 va 3,100 

สํารองราคา 10% 347,730 

รวมงบลงทุน 3,825,030 

 

• แผนพัฒนาตลาดสาขาลําพูน 

รายได้หลัก 

ผลการดําเนินงานตลาดสาขาลําพูนในปีงบประมาณ 2556-2560 นัน้สามารถจําแนกออกได้ 

เป็น 6 โครงการดงันี ้  

1. การเพิ่มการเช่าแผงท่ียงัว่าง (ทัง้แบบสัญญาเช่าและรายวนั) สําหรบัชัน้ 1 อาคาร 2 ชัน้ และอาคารตลาด

ชัน้เดียว 

ปัจจุบนัสถานการณ์ธุรกิจของตลาดสาขาลําพูน แผงการค้าในชัน้ที่ 1 ของอาคารตลาด 2 ชัน้ และ

แผงการค้าอาคารตลาดสดชัน้เดียว มีแผงการค้าทัง้หมดรวม 242 แผงนัน้ ปัจจุบันมีผู้ เช่าทําสัญญาเช่า

ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปีจํานวน 188 แผง และแผงการค้าท่ีว่างอยู่จํานวน 54 แผง โดยองค์การตลาดจะทําการ

เร่งขยายฐานลูกค้าสัญญาเช่าแผงเพิ่มขึน้อีกและคาดว่าจะมีการทําสัญญาเช่าแผงเต็มเนือ้ท่ีการเร่งรณรงค์

จากประโยชน์ในการจดักิจกรรมที่สร้างความแตกต่างและเป็นผู้นําในพืน้ที่จ ังหวัดลําพูนเพื่อเป็นการเพิ่มการ

สัญจรในบริเวณตลาดและเป็นการดึงดูดผู้ค้าและผู้ซือ้ให้มาใช้บริการตลาดสาขาลําพูน รวมถึงการดําเนินการ
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จดัการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556-2558 นัน้ได้ 

จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  อาทิเช่นการจัดเทศกาลอาหารนานาชาต ิ

 เทศการอาหารพืน้เมือง เป็นต้น 

รายได้ค่าเช่าแผง 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 

จํานวนแผงตลาด             

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่1 136 136 136 136 136 136 

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่2 75 75 75 75 75 75 

อาคารตลาด 1 ช ัน้ 106 106 106 106 106 106 

แผงตลาดนัด 120 120 120 120 120 120 

แผงทางเทา้ 35 35 35 35 35 35 

ตลาดโตรุ่้ง 20 20 20 20 20 20 

อัตราค่าเช่า(บาท)             

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่1 

(ตอ่เดือน) 

           

330.00  

              

330.00  

              

330.00  

              

330.00  

              

330.00  

              

330.00  

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่2  

(ตอ่เดือน) 

           

380.00  

              

380.00  

              

380.00  

              

380.00  

              

380.00  

              

380.00  

อาคารตลาด 1 ช ัน้ (ตอ่เดือน) 

          

330.00  

             

330.00  

             

330.00  

             

330.00  

             

330.00  

             

330.00  

รายได้ค่าเช่าแผง 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 

แผงตลาดนัด (ตอ่วนั)          10.00                10.00                10.00                10.00                10.00                10.00  

แผงทางเทา้ (ตอ่วนั) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

ตลาดโตรุ่้ง(ตอ่วนั) 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00                10.00  

จํานวนผู้ เช่า             

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่1 88 88 88 88 88 88 

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่2  0 0 0 0 0 0 

อาคารตลาด 1 ช ัน้  100 100 100 100 100 100 

แผงตลาดนัด (พ, พฤ,ศ,ส) 100 100 100 100 100 100 

แผงทางเทา้ (จ,อ,อา) 35 35 35 35 35 35 
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ตลาดโตรุ่้ง(ทกุวนั) 20 20 20 20 20 20 

รวมรายได้ค่าเช่าแผง             

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่1 

     

29,040.00  

        

29,040.00  

        

29,040.00  

        

29,040.00  

        

29,040.00  

        

29,040.00  

อาคารตลาด 2 ช ัน้ ช ัน้ที ่2 

                    

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

อาคารตลาด 1 ช ัน้ 

     

33,000.00  

        

33,000.00  

        

33,000.00  

        

33,000.00  

        

33,000.00  

        

33,000.00  

แผงตลาดนัด       8,000.00  

        

12,000.00  

        

12,000.00  

        

12,000.00  

        

12,000.00  

        

12,000.00  

แผงทางเทา้ 5,600.00  8,400.00  8,400.00  8,400.00  8,400.00  

          

8,400.00  

ตลาดโตรุ่้ง 6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00        6,000.00  

รวมรายได้ค่าเช่าแผงต่อเดอืน

(บาท) 

     

81,640.00  

        

88,440.00  

        

88,440.00  

        

88,440.00  

        

88,440.00  

        

88,440.00  

รวมรายได้ค่าเช่าแผงต่อปี(บาท) 

   

979,680.00  

   

1,061,280.00  

   

1,061,280.00  

   

1,061,280.00  

   

1,061,280.00  

   

1,061,280.00  

 

2. การเพิ่มรายได้จากพืน้ที่บริเวณลานจอดรถโดยการเพิ่มจํานวนวนัตลาดนดั 

ในปัจจุบนัตลาดสาขาลําพูน ได้จดัให้มีการเช่าเปิดตลาดนดัทุกวนัพุธและวนัเสาร์ ซ่ึงตลาดนดัด ังกล่าว

ใช้พืน้ที่บริเวณที่จอดรถบนเนือ้ที่ประมาณ 270 ตารางเมตร ซ่ึงมีการใช้พืน้ท่ีเต็มตลอดทัง้ ปี ด ังนัน้องค์การ

ตลาดสาขาลําพูนจึงได้มีแนวคิดในการเพิ่มรายได้จากพืน้ที่เช่าในส่วนนี  ้ในปีที่ ผ่านมา ตลาดสาขาลําพูนได้

พิจารณาและศึกษาช่องทางในการเพิ่มรายได้ผ่านทางเลือกต่างๆคือ 

1.1 การกระชบัพืน้ที่เพื่อให้มีพืน้ที่เช่าเพิ่มในตลาดนดัวนัพุธและวนัศุกร์ 

1.2 การเพิ่มวันตลาด นัดเช่นในวันพฤหัสบดี โดยการเปิดเป็นตลาดนัดเฉ พาะด้าน อาทิเช่ น  

ตลาดนดัต้นไม้ ตลาดนดัมือสอง หรือตลาดนดัพระเคร่ือง เพื่อดึงดูดผู้ เช่ารายใหม่ๆ ที่ปัจจุบัน

ไม่ได้เป็นลูกค้าของตลาดสาขาลําพูน ซ่ึงทางสํานกังานสาขาลําพูน ได้มีการติดต่อกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายในเบือ้งต้นแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดนัดเพิ่มได้ในวันพฤหัสบดี และวัน

เสาร์ การเปิดโต้รุ่งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากพืน้ที่ เช่าในเวลากลางคืน 
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1.3 การเปิดตลาดนดัทางเท้าตดิถนนให้เต็มรูปแบบมากขึน้ 

 

3. การเร่งศึกษาเพื่อสรุปการใช้พืน้ท่ีบริเวณชัน้ 2 ของอาคาร 2 ชัน้ที่ยงัว่างอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ให้

เต็มที่ในการสร้างรายได้ 

ในปัจจุบนับริเวณชัน้ท่ี 2 ของอาคารตลาด ซ่ึงมีแผงการค้าทัง้หมด 75 แผงนัน้ยัง เป็นพืน้ที่ ว่าง ท่ียัง

ไม่มีผู้เช่า ซ่ึงสํานกังานตลาดสาขาลําพูนได้ดําเนินการศึกษาทางเลือกในการพฒันาพืน้ที่ตลาดในชัน้ที่  2 ของ

อาคารตลาด 2 ชัน้ ซ่ึงจากทําเลของตลาดลําพูนที่มีจุดแข็งอยู่ที่ มีโรงเรียนท่ีอยู่ในตําบลโดยรอบจํานวนมาก 

โดยประกอบด้วยโรงเรียนในระด ับประถม 9 โรงเรียน และในระด ับมัธยม 1 โรงเรียน องค์การตลาดจึงมี

แนวโน้มในการตดัสินใจที่จะปรบัปรุงและพฒันาพืน้ท่ีช ัน้ 2 ของอาคารตลาด 2 ชัน้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ

นกัเรียน โดยจะเปิดให้ผู้เช่ามาเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาและสถาบนัสอนการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่ม

จํานวนผู้บริการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ตลาดสาขาลําพูน ซ่ึงจากการศึกษาและดําเนินงานขององค์การ

ตลาดสาขาลําพูนในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมานัน้ได้ทําการให้เอกชนดําเนินการลงทุนเปิดสถาบนักวดวิชา  

4. การเร่งศึกษาเพื่อสรุปการใช้พืน้ท่ีบริเวณดาดฟ้าของอาคาร 2 ชัน้เพื่อใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก

อาคารในการสร้างรายได้  

เพื่อเป็นการหาประโยชน์จากพืน้ท่ีอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ท่ีบริเวณดาดฟ้าของอาคาร 

2 ชัน้ที่ยงัคงเป็นที่ว่างอยู่นัน้ สํานกังานตลาดสาขาลําพูนได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืน้ที่ช ัน้ ท่ี 3 

ซ่ึงมีเนือ้ท่ี 1,200 ตารางเมตร โดยพิจารณาทางเลือกต่างๆ อาทิเช่น การเปิดเป็นลานเบียร์ หรือให้บริการเป็น

ศูนย์กีฬาในด้านต่างๆ เช่น ปรบัปรุงเป็นสนามเทนนิส ซ่ึงจากข้อตกลงกบัทางเทศบาลในการ 

 

รายได้ค่าเช่าแผงลานจอดรถ 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

ตลาดนัด (พ, พฤ, ศ, ส) 90  90  90  120  120  120  120  120  

ทางเท้า (จ, อ, อา) 35  35  35  35  35  35  35  35  

โต้รุ่ง (ทุกวัน) 20  20  20  20  20  20  20  20  

ค่าเช่าตลาดนัด (พ, พฤ, ศ, ส) 10  10  10  10  10  10  10  10  

ค่าเช่าทางเท้า (จ, อ, อา) 20  20  20  20  20  20  20  20  

ค่าเช่าโต้รุ่ง (ทุกวัน) 10  10  10  10  10  10  10  10  

ค่าธรรมเนียม 200  200  200  200  200  200  200  200  

รวมรายได้ค่าเช่าแผงอาคาร 2 

ชัน้ (ปี) 374,600  374,600  374,600  27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 
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พฒันาพืน้ที่ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการย่ืนเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการองค์การฯ เพื่อ

อนุมตัิ และคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้เช่าได้ในภายปีงบประมาณ 2556-2560 ซ่ึงจากการประมาณการ

เบือ้งต้น จะสามารถสร้างรายได้ให้สาขาตลาดลําพูนเป็นเงิน 36,000 บาท/ปี 

3. การเพิ่มรายได้อ่ืนๆ 

นอกจากนีต้ลาดสาขาลําพูนยังมีบริการส่งอาหารดิบ ข้ าวสารและอาหารแห้งต่างๆ ให้กับ

หน่วยงานในภาครฐัและเอกชน โดยองค์การตลาดจะเก็บรายได้ร้อยละ 3 จากยอดจําหน่ายอาหาร  ในปัจจุบัน

ได้ส่งอาหารให้แก่ โรงพยาบาลลําพูน และสถานสงเคราะห์เด็กชายสันมหาพน ท่ีอําเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ ทัง้นีสํ้านกังานสาขาฯ ยงัมีลูกค้าเป้าหมายอีก 2 ราย คือสวนปรุง ท่ีจ ังหวัดเชียงใหม่ และสถาน

สงเคราะห์เด็กอีก 1 แห่ง  ซ่ึงจากการเจรจา คาดว่าตลาดสาขาลําพูนจะเร่ิมบริการส่งอาหารดิบได้ และ

นอกจากนีย้งัมีรายได้ต่างๆดงัต่อไปนีไ้ปนี ้

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ รายได้อืน่จากการ

ดําเนนิงานและรายได้อื่น 
2558F 2559F 2560F 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์       780,000.00        780,000.00        780,000.00  

รายได้อื่นจากการดําเนนิงาน       

คา่บาํรุงห้องสุขา         35,000.00          35,000.00          35,000.00  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัสญัญา         45,000.00          45,000.00          45,000.00  

รวมรายได้อื่นจากการดําเนนิงาน(บาท)         80,000.00          80,000.00          80,000.00  

รายได้ค่าอาหารดิบ(บาท)    1,727,304.00     2,152,126.00     2,681,431.00  

รายได้อื่นๆ       

รายไดด้อกเบี้ยเงินฝากธนาคาร            1,325.00             1,325.00             1,325.00  

รายไดเ้บด็เตล็ด         16,996.00          17,750.00          17,750.00  

รวมรายได้อื่นๆ(บาท)         18,321.00          19,075.00          19,075.00  
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แผนบุคลากร 

บุคลากรในตลาดสาขาลําพูนมีทัง้หมด 6 คน และตลาดสาขายงัไม่มีนโยบายเพิ่มบุคลากรในอนาคต

อนัใกล้ โครงสร้างบุคลากรตลาดสาขาลําพูนมีดงัต่อไปนี ้

บุคลากร 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

จํานวนผู้ จัดการสาขา 1 1 1 1 1 1 1 1 

จํานวนพนักงาน  3 3 2 2 2 2 2 3 

จํานวนลูกจ้างประจํา 2 2 2 2 2 2 2 1 

จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว     1 1 1 1 1 1 

รวมบุคลากร 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

ประมาณการผลประกอบการตลาดสาขาลําพูน 

ในปี 2556 ตลาดสาขาลําพูน โดยท่ีองค์การตลาดคาดว่าผลประกอบการจะพลิกฟื ้นเป็นกําไรสุทธิ

ในปี 2557 เป็นต้นไป 
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 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกําไรขาดทุน ( สาขาลําพนู ) 

งบกําไรขาดทุน 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

รายได้จากการดาํเนินงานตลาด 

        

 

รายได้ค่าเช่าแผง 751,710.00  730,920.00  710,000.00 700,000.00 700,000.00 980,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์ 653,200.00  819,690.00  790,000,00 810,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 

 

รายได้อ่ืนจากากรดําเนินงาน 284,543.78  299,935.00  430,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

  รวมรายได้จากการดาํเนินงานตลาด 1,689,453.78  1,850,545.00  1,930,000.00 1,510,000.00 1,560,000.00 1,840,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 

รายได้จากการดาํเนินธุรกิจอาหารดบิ และอ่ืนๆ 

  

      

 

รายได้คาอาหารดิบ 2,143,539.77  1,829,976.84  4,880,000.00 2,880,000.00 1,390,000.00 1,730,000.00 2,150,000.00 2,680,000.00 

  รวมรายได้จากการดาํเนินธุรกิจอาหารดบิ และอ่ืน  ๆ 2,143,539.77  1,829,976.84  4,880,000.00 2,8880,000.00 1,390,000.00 1,730,000.00 2,150,000.00 2,680,000.00 

  รวมรายได้ 3,832,993.55  3,680,521.84  6,800,000.00 4,390,000.00 2,950,000.00 3,570,000.00 4,070,000.00 4,600,000.00 

ต้นทุนขาย 

  

      

 

ต้นทุนขายอาหารดิบ 2,074,228.02  1,778,954.43  4,740,000.00 2,790,000.00 1,340,000.00 1,680,000.00 2,090,000.00 2,600,000.00 

 

รวมต้นทุนขาย 2,074,228.02  1,778,954.43  4,740,000.00 2,790,000.00 1,340,000.00 1,680,000.00 2,090,000.00 2,600,000.00 

กําไรขัน้ต้น 1,758,765.53  1,901,567.41  2,070,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,890,000.00 1,980,000.00 2,000,000.00 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

  

      

 

เงินเดือนค่าจ้าง 1,432,080.00  1,359,420.00  1,320,000.00 1,300,000.00 1,320,000.00 1,40,000.00 1,400,000.00 1,470,000.00 

 

ค่าสวัสดิการพนักงาน, ค่าตอบแทน 185,542.65  293,693.30  150,000.00 400,000.00 440,000.00 130,000.00 140,000.00 140,000.00 

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนจากการดําเนินงาน 693,196.85  1,125,936.93  1,190,000.00 650,000.00 0.00 740,000.00 780,000.00 790,000.00 

 

รวมค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 2,310,819.50  2,779,050.23  2,660,000.00 2,360,000.00 1,760,000.00 2,270,000.00 2,310,000.00 2,400,000.00 

รายได้อ่ืน 

  

      

 

รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1,343.95  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้เบ็ดเตลด็ 159,240.36  58,002.66  10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 

 

20,000.00 
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งบกําไรขาดทุน 2553A 2554A 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 

 

รวมรายได้อ่ืน 160,584.31  59,175.74  10,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

กําไรก่อนค่าเส่ือมราคา (391,469.66)  (818,307.08)  (570,000.00) (760,000.00) (160,000.00) (360,000.00) (310,000.00) (380,000.00) 

 

ค่าเสือ่มราคา 752,172.63  828,234.24  950,000.00 470,000.00 850,000.00 890,000.00 900,000.00 910,000.00 

กําไรขาดทุนสุทธิ (1,143,642.29)  (1,646,541.32)  (1,520,000.00) (1,740,000.00) (630,000.00) (1,210,000.00) (1,210,000.00) (1,280,000.00) 
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การประมาณการผลการดําเนินงานทางการเงินในแผนวิสาหกิจปี 2556 – 2560 ของตลาดสาขา

ลําพูนนีย้งัไม่รวมธุรกิจที่ยงัอยู่ในการศึกษา อาทิเช่น แผนการให้เช่าพืน้ที่ช ัน้ 2 และชัน้ 3 ของอาคารตลาด 2 

ชัน้ อย่างไรก็ดี รายได้ที่องค์การตลาดจากตลาดสาขาลําพูนในปีงบประมาณปี(ฉบับปรับปรุง 1)  2556-2560 

(ทบทวนปี 2559) คาดว่าจะเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียร้อยละ 16 ต่อปี ซ่ึงโดยหลักมาจากการเพิ่มรายได้ค่าเช่าแผง และ

รายได้จากการดําเนินธุรกิจจดัส่งอาหารดิบท่ีเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี อีกทัง้การควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงาน ทําให้ประมาณการผลประกอบการตลาดสาขาลําพูนขาดทุนน้อยลงก่อนค่าเส่ือมราคาใน

ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีผลกําไรสุทธิหลังหกัค่าเส่ือมราคาในปีงบประมาณ 2559 ใน

การนีอ้งค์การตลาดกําลังเร่งปรบัปรุงพืน้ที่ตลาดสาขาลําพูนตามนโยบายท่ีกล่าวมาข้างต้น และเม่ือในส่วน

ของการศึกษาและสรุปธุรกิจใหม่สําเร็จลุล่วงลง องค์การตลาดจะนําประมาณการในธุรกิจใหม่รวมเข้าในแผน 

5 ปีฉบบัถดัไป 

งบลงทุนตลาดสาขาลําพูน 

สําหรบัแผนการลงทุนในปี 2560 ตลาดสาขาลําพูนมีงบการลงทุนได้รับการอนุมัติจากสภาพัฒนาฯ

แล้วจํานวน 2,310,000 บาท มีรายละเอียดดงันี ้  

รายการ บาท 

โครงการปรบัปรุงห้องสุขาและแก้ไขปัญหาดินทรุดตวั 2,100,000 

สํารองราคา 10% 210,000 

รวมงบลงทุน 2,310,000 

 

• โครงการเครือข่ายตลาดร้านค้าชุมชน (ยกเลิกโครงการในปี 2559) 

จากการที่กรมราชทณัฑ์ได้เปล่ียนวิธีการจัดซือ้จ ัดจ้างจากวิธีกรณีพิเศษกับหน่วยงานรัฐตามมติ

คณะรฐัมนตรี เป็นการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction ส่งผลให้รายได้ขององค์การ

ตลาดลดลงในส่วนของธุรกิจจดัส่งอาหารดิบ ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจ องค์การตลาด จึงได้แสวงหาแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจใหม่ โดยได้ศึกษาการดําเนินโครงการร้านจําหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์

ชุมชน ผลิตภณัฑ์โอทอป ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ขึน้ จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินธุรกิจ

แล้ว แสดงให้เห็นว่าธุรกิจดงักล่าวมีโอกาสสร้างรายได้ท่ีมัน่คงให้แก่องค์การตลาดได้เป็นอย่างดีและมีโอกาส

ความเป็นไปได้สูง ดงันัน้องค์การตลาดจึงดําเนินการโครงการด ังกล่าว สรรหาคู่ ค้าทางธุรกิจเพื่อเข้ามาร่วม

87 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

ดําเนินการธุรกิจ โดยแผนธุรกิจโครงการเครือข่ายตลาด “ชุมชนยิม้” สอดคล้องกบันโยบายทิศทางและบทบาท

ใหม่ขององค์การตลาดในอนาคต ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน” 

“ร้านชุมชนยิม้” มีรูปแบบดําเนินธุรกิจลักษณะแฟรนไชส์ เป็นตลาดเครือข่ายท่ีมีรูปแบบและระบบ

บริหารจดัการเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาทั่วประเทศ จําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน และผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงรูปแบบการสร้างตลาดเครือข่ายด ังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้า โดยสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนที่รวมต ัวกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 

(Community SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร โดยภายในปี พ.ศ.  2556 องค์การตลาด

ตัง้เป้าหมายเปิดร้านชุมชนยิม้ทัง้หมด 10 สาขา  

รายได้จากโครงการร้านค้าชุมชนจะประกอบไปด้วย 2 ช่องทางคือ ค่าแฟรนไชส์  ที่ เก็บร้อยละ 3 จาก

การก่อสร้างท่ีเจ้าของร้านจะเป็นผู้ลงทุน และค่าส่วนแบ่งการขายอีกร้อยละ 3 โดยที่องค์การตลาดได้ประมาณ

การไว้ว่าจะมียอดขายแต่ละร้านค้าอยู่ท่ีประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนต่อสาขา ในส่วนของการก่อสร้างนัน้ 

ร้านค้าต้นแบบ (Prototype) จะมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณร้านค้าละ 3,000,000 บาท แต่โดยมากจากการ

สํารวจในปี 2555 พบว่าเจ้าของกิจการมกัจะมีอาคารและส่ิงปลูกสร้างอยู่บ้างแล้ว จึงประมาณการเพื่อคํานวณ

รายได้ในส่วนนีอ้ยู่บนรากฐานของการก่อสร้างท่ีประมาณ 1,500,000 บาทต่อร้านค้า 
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องค์การตลาดมีเป้าหมายที่จะเปิดร้านค้าชุมชนในปี 2556 จํานวน 10 ร้านค้า และขยายตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสําค ัญ  ร้านค้า จากการศึกษาเพื่อประมาณรายได้ 

รายได้จากโครงการได้แสดงในตารางต่อไปนี ้

เน่ืองจากโครงการตลาดเครือข่าย “ชุมชนยิม้” เป็นโครงการท่ีองค์การตลาดเป็นต ัวแทนเจ้าของสิทธ์ิ 

(แฟรนไชส์) ไม่ต้องลงทุนในสินทรพัย์ถาวรและดําเนินการบริหารงานเอง ทําให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการ

ลงทุนและการดําเนินงาน กล่าวคือมีลักษณะโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับการส่งอาหารดิบ 

ด้วยโครงสร้างรายได้ดงักล่าวข้างต้น องค์การตลาดคาดว่าในปี 2556-2560 โครงการชุมชนยิม้จะทํารายได้

ให้แก่องค์การ และมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากความต้องการของผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ีได้สํารวจ

มาในปี 2556 ที่มีผู้ลงช่ือสนใจที่จะเปิดร้านค้าชุมชนเป็นจํานวนกว่า 1,200 ราย องค์การตลาดตระหนักดีว่า

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของโครงการคือ ผู้บริหารจดัการในการควบคุมดูแลการก่อสร้างร้านค้าตามต้นแบบ และ

การจดัส่งสินค้า อาทิเช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเกษตรให้กับร้านค้า ในการนี  ้องค์การตลาดได้ร่วมมือกับ

บริษัท ไอคิว ชอป คอร์เปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด  เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการโครงการนีแ้ล้ว ทัง้ นีอ้งค์การ

ตลาดจะทําการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะดําเนินไปอย่าง

ราบร่ืนเพื่อการขยายตวัอย่างมัน่คงและต่อเนื่องต่อไป ในปี 2556-2560 ได้ดําเนินการเปิดสาขาทุ่ง วุ้ง  อําเภอ

ท่าวุ้ง จงัหวดัลพบุรี และในไตรมาสว่าในปี 2556-2560 สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการ

โครงการ จากปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายแห่งรฐั กล่าวคือ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เป็นกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายชุมชนรากหญ้า ปัจจุบนัขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึง เป็นปัจจัยท่ีอยู่เหนือ

การควบคุม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการฯ โดยอ้างถึงการปรับลดตัวเลขอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ  ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ซ่ึงสะท้อนถึงภาวการณ์ทด

ถอยทางเศรษฐกิจของไทย ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงการ โครงการจึงมีความจําเป็นต้องปรับเป้าหมาย 

และรูปแบบของโครงการให้สอดคล้องกบัตวัเลขทางเศรษฐกิจของทางราชการ โดยมีแนวทางการดําเนินการ

ดงันี ้

 1.ปรบัเป้าหมายการขยายสาขาในปี 2557-2560 คงเหลือไม่เกิน 15 สาขา 

 2.ปรบัขนาดของการดําเนินการให้มีความคล่องตวัและสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 

 3.ปรบัรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั 

 4.เพิ่มมาตรการการติดตามและประเมินผลโครงการพร้อมรายงานผลทุกไตรมาส 
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• คาราวานสินค้า (อยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุงหาแนวทางในการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ) 

ภายหลังจากท่ีได้มีการวางแผนท่ีจะเปิดธุรกิจใหม่ที่ มี ช่ือว่าคาราวานสินค้าซ่ึงเป็นตลาดนัดแบบไม่

ประจํา ที่ตระเวนเปิดตามจงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศนัน้ในปีงบประมาณ 2556-2560 องค์การตลาดได้เร่ิมจดังาน 

คาราวานสินค้าโดยเฉพาะในจงัหวดัในภาคอีสาน เช่น จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวดัยโสธร โดยใน

การจดังานท่ีผ่านมาองค์การตลาดได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค

แห่งประเทศไทย ภายใต้ช่ือโครงการ “มหกรรมผลิตภณัฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ออนทัวร์ 365 

วนั” และ บริษัท ปิยะมิตรมีเดีย จํากดั ภายใต้ช่ือโครงการ “มหกรรมผลิตภณัฑ์ชุมชน และสินค้าราคาประหยัด

เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน” ซ่ึงองค์การตลาดได้มีการจัดงานคาราวานสินค้า 9 ครัง้  และ 6 ครัง้

ตามลําดบั รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้ ซ่ึงการจดันีมี้การเพิ่มความถ่ีในการจัดงานมากขึน้ในช่วงปลายของปี 2555 นี ้

เป็น คือเดือนละ 4 ครัง้ หรือมีการจดังานในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ทัง้ นีห้น้าท่ีขององค์การตลาดในการ

ดําเนินโครงการนี ้คือ มีการตกลงร่วมมือกบัพนัธมิตร หลังจากนัน้จึงทําการขออนุมตัิใช้พืน้ที่ของจังหวัด พร้อม

ทัง้มีการประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจงัหวดันัน้ๆ เช่น เทศบาลจังหวัด เป็นต้น และทางองค์การ

ตลาด ก็ยงัได้มีการเดินทางเพื่อไปร่วมเปิดงานในทุกๆ ครัง้ ซ่ึงช่วยให้ประชาชนหรือผู้บริโภค เกิดการรับรู้ได้ถึง

ตราสินค้าขององค์การตลาด  

 

ตัง้แต่เร่ิมจดัต ัง้และดําเนินการโครงการคาราวานสินค้าในปี 2555 องค์การตลาดได้มีการจัดงานขึน้

ทัง้สิน้ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน สถานท่ี จังหวัด 

1 16 - 25 มีนาคม 2555 จังหวัดขอนแก่น 

2 11 - 20 พฤษภาคม 2555 จังหวัดชัยภูมิ 

3 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 จังหวัดร้อยเอ็ด 

4 6 – 15 กรกฎาคม 2555 เทศบาล ต.สามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี 

5 11 – 20 กรกฎาคม 2555 จังหวัดสมุทรสงคราม 

6 18 – 24 กรกฎาคม 2555 เทศบาลท่าเรือพระแท่น จังหวัด

กาญจนบุรี 
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ครั้งท่ี วันท่ี เดือน สถานท่ี จังหวัด 

7 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2555 จังหวัดศรีสะเกษ 

8 3 – 7 สิงหาคม 2555 จังหวัดชลบุรี 

9 12 – 20 สิงหาคม 2555 อําเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

10 17 – 23 สิงหาคม 2555 จังหวัดมุกดาหาร 

11 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง 

12 7 – 16 กันยายน 2555 จังหวัดนครสวรรค์ 

13 14 – 23 กันยายน 2555 จังหวัดยโสธร 

14 21– 30 กันยายน 2555 อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

15 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555 จังหวัดอุดรธานี 

 

รายละเอียดโครงการคาราวานสินค้าในปี 2556 

จากการท่ีโครงการคาราวานสินค้า ในปี 2556 จากเดิมท่ีวางแผนไว้ 35 ครัง้ แต่สามารถดําเนินการ

ได้ 11 ครัง้ เนื่องจากขอเล่ือนกําหนดการ และติดปัญหาเร่ืองสถานท่ี จึงให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตาม

แผนงานเดิม ซ่ึงสามารถทําได้ 11 ครัง้ ตามรายละเอียดดงันี ้

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน สถานท่ี จังหวัด 

1 12-21 ตุลาคม 2555 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

2 23 พฤศจิกายน 2555 –  2 ธันวาคม 2555 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

3 8-17 มีนาคม 2556 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

4 11-20 พฤษภาคม 2556 สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

5 14-23 มิถุนายน 2556 ท่ีวา่การอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

6 28 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2556 สนามศาลาว่ากลาง และถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุบลฯ 

7 27 กรกฎาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556 ฐานทัพเรือสัตหีบ 

8 5-13 สิงหาคม 2556 บริเวณถนนด้านหน้าเทศบาลตําบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

9 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2556 บริเวณเข่ือนสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

10 30  กันยายน – 6 ตุลาคม 2556 บริเวณสนามลานจอดรถ พุทธมณฑล(ด้านทิศใต้) 

11 12-21 กรกฎาคม 2556 ถนนหน้าศาล และถนนหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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รายละเอียดโครงการคาราวานสินค้าในปี 2558 

จากการท่ีโครงการคาราวานสินค้า ในปี 2558 สามารถดําเนินการได้ 16 ครัง้ ครัง้  ตามรายละเอียด

ดงันี ้

สรุปผล รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับท่ี รายรับ รายจาย 

1 

 

การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอดานชาง 
เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 4,910.-บาท 

2 การจัดงาน ณ บริเวณสนามฟุตบอลและถนนดานหนา
สนามฟุตบอลตลาดทายาง อําเภอ 
ทายาง เปนเงิน 60,000.-บาท 

เปนเงิน 7,040.-บาท 

3 การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอปราณบุรี 

เปนเงิน 60,000.- บาท 
เปนเงิน 5,400.-บาท  

4 การจัดงาน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรกําแพงแสน เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 4,380.-บาท  

5 การจัดงาน ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน อําเภอ
ทามวง เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 5,270.-บาท  

6 การจัดงาน ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เปน
เงิน 100,000.- บาท 

เปนเงิน 3,630.-บาท  

7 การจัดงาน ณ บริเวณลานพรหมทัต อําเภอพิมาย เปน
เงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 4,640.-บาท  

8 การจัดงาน ณ บริเวณสวนโผนก่ิงเพชร อําเภอ    หัวหิน 
เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 3,480.-บาท  

 

9 การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
สระบุรี เปนเงิน 100,000.- บาท 

เปนเงิน 19,100.-บาท  

10 การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอแกงครอ 
เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 11,520.-บาท  

11 การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอ 

ชุมแพ เปนเงิน 60,000.- บาท 
เปนเงิน 10,455.-บาท  
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12 การจัดงาน ณ บริเวณถนนดานหนาอนุสาวรียพอขุนทด 
อําเภอดานขุนทด เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 3,200.-บาท  

13 การจัดงาน ณ บริเวณทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เปนเงิน 
100,000.- บาท 

เปนเงิน 10,710.-บาท  

14 การจัดงาน ณ บริเวณถนนดานหนาอําเภอแกงคอย เปน
เงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 2,200.-บาท  

15 การจัดงาน ณ บริเวณถนนดานขางเทศบาลเมืองเมืองพล 
อําเภอพล เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 8,790.-บาท  

16 การจัดงาน ณ บริเวณสนามหนาเทศบาลตําบล  โชคชัย 
อําเภอโชคัย เปนเงิน 60,000.- บาท 

เปนเงิน 10,240.-บาท  

รวมเปนเงิน 1,080,000.-บาท รวมเปนเงิน 114,965.-บาท 

 

     รายการ 2558F 2559F 2560F 

การจัดงานระดบัจังหวดั (ครั้ง) 8 8 9 

  รายไดข้ององคก์ารตลาดตอ่ครั้ง 100,000.00    100,000.00  100,000.00  

  รวมรายไดจ้ากการจัดงานระดบัจังหวดั 800,000.00  800,000.00  900,000.00  

การจัดงานระดบัอาํเภอ/ตาํบล (ครั้ง) 7 7 8 

  รายไดข้ององคก์ารตลาดตอ่ครั้ง 60,000.00  60,000.00  60,000.00  

  

รวมรายไดจ้ากการจัดงานระดบัอาํเภอ/

ตาํบล   420,000.00  420,000.00  480,000.00  

รวมรายไดจ้ากการจัดงานคาราวานสินคา้  1,220,000.00  1,220,000.00  1,380,000.00  

 

หมายเห ตุ ในปี  2560 อยู่ระหว่างทบท วนการดําเนินง านเพื่อปรับเป ล่ียนรูปแ บบการดําเนิน งานให้ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

• แผนแก้ไขปัญหาภาระหนีสิ้น 

จากการท่ีองค์การตลาดทําสัญญาเช่าท่ีดินราชพสัดุ ซอยสวนผัก แขวงวัดชัยพฤกษ์ เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2535 เพื่อดําเนินกิจการขององค์การตลาด โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
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ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีตลาด และสถานที่จําหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตร และเป็นการช่วยเหลือประชาชน

ผู้บริโภคให้ได้มีแหล่งซือ้ขายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกย่ิงขึน้ โดยองค์การตลาดได้ทําสัญญาให้สิทธิลงทุน

เพื่อทําการก่อสร้างโครงการตลาดกลางเกษตรกรตล่ิงชนั แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ กบั บริษัท ปิยยรรยง 

จํากดั เพื่อลงทุนทําการก่อสร้างตลาดกลางเกษตรกรตล่ิงชนั ในท่ีดินราชพสัดุที่องค์การตลาดเช่าจากกรมธนารกัษ์

โดยในสัญญาได้กําหนดให้บริษัทเป็นผู้มีสิทธิดําเนินการเก็บเงินกินเปล่าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนจาก

ผู้เช่าแผงและท่ีพกัอาศยัในอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ และกําหนดให้บริษัทจะต้องรบัผิดชอบชําระค่าเช่าแผง 

อาคารพาณิชย์ และท่ีพกัอาศยั ในส่วนงานที่ยงัมิได้ดําเนินการ หรือยงัไม่แล้วเสร็จนัน้ ให้แก่องค์การตลาดนับแต่

วนัที่ล่วงเลยกําหนดสัญญาตามจํานวนหน่วยและอตัราค่าเช่าที่องค์การตลาดกําหนดตลอดไปจนกว่าบริษัทฯ  

จะดําเนินการได้แล้วเสร็จและหาผู้เช่าให้มาทําสัญญาเช่ากบัองค์การตลาดจนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญาได้ 

โดยต่อมา องค์การตลาด และ กรมธนารักษ์ ทําสัญญาเช่าที่ราชพ ัสดุ สัญญาเลขท่ี 85/2540  

ลงวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยปรบักําหนดระยะเวลาเช่าเป็น 25 ปี นบัต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 

ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยองค์การตลาดและกรมธนารกัษ์ได้ทําบนัทึกตกลงยินยอมให้สิทธิการเช่า

อาคารแก่ บริษัท ปิยยรรยง จํากดั โดยให้อายุสัญญาเช่ามีกําหนด 25 ปี เพื่อให้สอดคล้องกัน ซ่ึงบริษัท ปิย

ยรรยง จํากดั ดําเนินการก่อสร้างตลาดกลางเกษตรกรตล่ิงชัน แล้วเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2541 

มีอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ดงัต่อไปนี ้

1. อาคารตลาด 6 ชัน้ ประกอบด้วย  

• ชัน้ที่ 1 มีแผงตลาดให้เช่า จํานวน 940 แผง 

• ชัน้ที่ 2 มีแผงตลาดให้เช่า จํานวน 889 แผง 

• ชัน้ที่ 3 สํานกังานองค์การตลาด และ ลานจอดรถ 

• ชัน้ที่ 4 ห้องพกัอาศยั จํานวน 98 ห้อง 

• ชัน้ที่ 5 ห้องพกัอาศยั จํานวน 98 ห้อง 

• ชัน้ที่ 6 ห้องพกัอาศยั จํานวน 98 ห้อง 

   อาคารตลาดชัน้เดียว มีแผงตลาดให้เช่า จํานวน 273 แผง 

2. อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จํานวน 166 ห้อง 

โดยต ัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการกิจการตลาดกลางเกษตรกรตล่ิงชัน ต ัง้แต่ปี 2540 แผงตลาดที่ 

องค์การตลาดให้เช่าบริเวณชัน้ที่ 1 และ ชัน้ที่ 2 ของอาคาร 6 ชัน้ และแผงตลาดทัง้หมดของอาคารชัน้เดียว  
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ได้มีผู้มาจองสิทธิการเช่ากบับริษัท ปิยยรรยง จํากดั โดยจ่ายเงินกินเปล่าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากการ

ลงทุนให้กบับริษัท และได้ทําสัญญาเช่ากับองค์การตลาดจนครบจํานวนแผง แต่ไม่มีผู้ เช่าเข้ามาประกอบ 

การค้าขาย ทําให้องค์การตลาดไม่มีรายได้จากการให้เช่าแผงตลาดเกือบทัง้หมด ยกเว้นบางรายเท่านัน้ที่ ชําระ

ค่าเช่ามาตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้ามาประกอบการค้า จนถึงปลายปี 2544 คณะกรรมการองค์การตลาดจึงมีมติให้

องค์การตลาดฟ้องผู้เช่าแผงทัง้หมดที่ไม่ชําระค่าเช่าภายในอายุความ จํานวน 893 คดี ท่ีศาลแพ่งธนบุรี และ

คดีได้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ส่วนการดําเนินการให้เช่าห้องพกัอาศ ัยและอาคารพาณิชย์

ของตลาดกลางเกษตรกรตล่ิงชนั มีผู้มาจองสิทธิการเช่ากบับริษัท ปิยยรรยง จํากัด โดยจ่ายเงินกินเปล่าเป็น

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนให้กับบริษัทและได้ทําสัญญาเช่ากับองค์การตลาดเร่ือยมาต ัง้แต่เร่ิม

ดําเนินการจนครบจํานวนห้องของห้องพกัอาศยั และอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ในปัจจุบันส่วนในเร่ืองภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ซ่ึงองค์การตลาดจะต้องเป็นผู้ชําระแทนกรมธนารกัษ์ ตามบนัทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

สัญญาเช่าท่ีราชพสัดุน ัน้ กรมธนารกัษ์ได้ดําเนินการย่ืนแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินต่อ

สํานกังานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นประจําทุกปีต ัง้แต่ปี 2541 เป็นต้นมา  

แต่สํานกังานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี ไม่ได้แจ้งรายการ

ประเมินให้กรมธนารกัษ์ทราบผลการประเมินทุกปีต ัง้แต่ปี 2541 ถึง ปี 2550 แต่อย่างใด กรมธนารักษ์ได้แจ้ง

องค์การตลาดให้ส่งเอกสารประกอบการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 

เน่ืองจากสํานกังานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร แจ้งกรมธนารกัษ์ว่ายัง ย่ืนเอกสารประกอบการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดินไม่ครบถ้วน จึงขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนําไปประกอบการประเมินภาษีฯ ต่อไป ซ่ึง

กรมธนารกัษ์ ได้ประสานกบัองค์การตลาดว่าได้แจ้งให้สํานกังานเขตตล่ิงชนั ติดต่อประสานขอเอกสารด ังกล่าว

จากองค์การตลาดโดยตรง ซ่ึงองค์การตลาดได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้กบัสํานักงานเขต

ตล่ิงชนั เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาสํานกังานเขตตล่ิงชนัได้ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกครัง้  เม่ือ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 และองค์การตลาดได้ส่งเอกสารดงักล่าวให้อีกครัง้เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

 

ตารางการประเมินผลค่าภาษี 2541 - 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การตลาดมีความเห็นว่าการคํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดินควรจะคํานวณจากค่าเช่ารายปีท่ีองค์การตลาด

จ่ายจริงให้กบักรมธนารกัษ์ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2550 มิใช่คํานวณจากฐานการประเมินตามราคา

ตลาดหรือราคาสํารวจของสํานกังานเขตตล่ิงชนั ซ่ึงภาษีโรงเรือนที่องค์การตลาดต้อง 

รับผิดชอบในปีภาษี 2541 – 2550 คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้ สิ น้ 2,680,492.50 บาท ด ังนัน้ 

คณะกรรมการองค์การตลาดในสมยันัน้ จึงมีมติให้องค์การตลาดแจ้งกรมธนารักษ์ให้ดําเนินการอุทธรณ์การ

ปีภาษี ผลการประเมินค่าภาษี (บาท) 

2541 1,399,563.85 

2542 2,547,264.42 

2545 4,017,683.27 

2546 4,024,942.94 

2547 4,029,442.94 

2548 4,029,442.94 

2549 4,076,757.28 

2540 4,141,052.60 

2551 4,141,052.60 

2552 4,141,052.60 

2553 4,141,052.60 

2554 3,185,750.90 

2555 4,259,337.28 

2556 4,259,337.28 

2557 4,259,337.28 

2558 4,259,337.28 

2559 4,259,337.28 

2560 4,259,337.28 

 

รวมทัง้สิน้ 

 

69,431,082.62 
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

ประเมินภาษีของสํานกังานเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร และให้องค์การตลาดดําเนินการจ่ายค่าภาษีโรงเรือน

และที่ดิน เพียงจํานวน 2,680,492.50 บาท ให้กบักรมธนารกัษ์เพื่อนําจ่ายให้กับสํานักงานเขตตล่ิงชนัต่อมา

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ทางกรมธนารกัษ์ได้แจ้งกบัองค์การตลาดให้ทราบว่า กรุงเทพมหานครได้แจ้งคําชี ้

ขาดยืนยนัค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี 2541 – 2550 เท่ากบัที่ประเมินไว้เดิม หากองค์การตลาดยินยอม

หรือไม่ยินยอม รบัคําชีข้าดดงักล่าว ขอให้องค์การตลาด แจ้งกรมธนารกัษ์ทราบภายในวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 

2551 เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการตามขัน้ตอนมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.  2475 และ

หนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  นร 0205/ว 237 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.  2540 ต่อไป ซ่ึง 

องค์การตลาดไม่ยินยอมรับคําชีข้าดด ังกล่าวและแจ้งให้กรมธนารักษ์ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาชีข้าดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องพิจารณา สําหรับ 

ปีภาษี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 องค์การตลาดก็ขอให้กรมธนารกัษ์พิจารณาดําเนินการตามขัน้ตอน

มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.  2475 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  

นร 0205/ว 237 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.  2540 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 เช่นเดียวกัน 

เม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้องค์การตลาดทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาชีข้าด 

การยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณาตดัสิน ชีข้าดให้กรมธนารักษ์

ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีภาษี 2541 – 2552 สําหรบัท่ีราชพ ัสดุบริเวณสวนผักที่ให้องค์การตลาดเช่า

ให้แก่สํ านักง านเขต ตล่ิงชัน รวม เป็นเ งินที่ ต้องชําระ  44,694,721. 94 บาท  ด ังนัน้  เพื่อ ให้เป็น ไปตาม 

มติคณะกรรมการพิจารณาชีข้าดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ

มติคณะรฐัมนตรี กรมธนารกัษ์จึงขอให้องค์การตลาดซ่ึงเป็นผู้ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมธนารักษ์ 

นําเงินค่าปีภาษี 2541 – 2552 จํานวน   44,694,721.94  บาท ไปชําระที่ ส่วนรายได้สํานักบริหารที่ราชพ ัสดุ

กรุงเทพมหานครภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ได้รบัหนงัสือฉบบันี ้(องค์การตลาดรบัหนงัสือเม่ือวันที่  13 ธันวาคม 

2554) 

คณะกรรมการองค์การตลาด (ชุดใหม่) ซ่ึงได้รบัการแต่งต ัง้เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 ได้มีข้อคิดเห็น

และข้อสังเกตต่อข้อพิพาทเร่ืองภาษีโรงเรือนไว้ ดงันี ้

1.องค์การตลาดเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ไม่ได้มีกําไรมากนัก น่าจะมีแนวทางเจรจาขอ

ลดหย่อนภาระหนี ้เพราะองค์การตลาดก็ไม่มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าแผงการค้าในตลาดสาขาตล่ิงชนัแต่อย่างใด

   2. กรุงเทพมหานครเองก็ไม่ได้แจ้งรายการประเมินให้กรมธนารกัษ์ทราบทุกปี ตัง้แต่ปี  2541 – 2552 

 ก็น่าจะเป็นความบกพร่องด้วยเช่นกนั 

 3.องค์การตลาด ควรหาแนวทางเสนอเร่ืองต่อกรมธนารกัษ์ ให้ดําเนินการย่ืนเร่ือง ขอลดหย่อนภาษี

โรงเรือนและที่ดินต่อคณะรฐัมนตรีให้กบัองค์การตลาดต่อไป 
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 3) ทบทวน พ.ศ.  2560 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดดําเนินการจัดทําหนังสือถึง

กรมธนารกัษ์ เพื่อนําเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติ พร้อมกับเสนอ ขอลดหย่อนค่า

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี 2541 – 2552 และขอความอนุเคราะห์ให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการดําเนินงาน

ให้องค์การตลาดทราบด้วย ซ่ึงในเวลาต่อมาคณะกรรมการองค์การตลาดมีมติว่าให้องค์การตลาดปฏิบัติตามชี ้

ขาด 

องค์การตลาด ได้ศึกษาและพฒันาแผนงานรองรบัและแก้ไขปัญหาภาระหนีสิ้น เพื่อเป็นแนวทาง

ในการบริหารจดัการให้ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจในส่วนตลาดสาขาตล่ิงชันขององค์การตลาดให้

บรรเทาเบาบางลงอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนําเสนอในส่วนต่อไปนี ้

สถานการณ์หนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระในปัจจุบนั  

 

ลําดับ รายการประจํางวด  จํานวนเงิน 

1 งวดท่ี 39                   832,150.00  

2 งวดท่ี 40                   832,150.00  

3 งวดท่ี 41                   832,150.00  

4 งวดท่ี 42                   832,150.00  

5 งวดท่ี 43                   832,150.00  

6 งวดท่ี 44                   832,150.00  

7 งวดท่ี 45                   832,150.00  

8 งวดท่ี 46                   832,150.00  

9 งวดท่ี 47                   832,150.00  

10 งวดท่ี 48                   832,150.00  

11 งวดท่ี 49                   832,150.00  

  รวม ประจําป 2541-2555                9,153,650.00  

12 ประจําปภาษี 59 (มค. - มี.ค.60)                1,064,835.64  

13 ประจําปภาษี 59 (เมย. - มิย.60)                1,064,835.64  

  รวมเจาหน้ีคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (คาใชจายคางจาย)              11,283,321.28  
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

ภาระหนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระ จํานวน 11.283  ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการขององค์การตลาด โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงงบกระแสเงินสด ซ่ึงการดําเนินการขององค์การตลาด

จําเป็นที่จะต้องชีแ้จงและทําความเข้าใจกบัสํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอคําแนะนําในการบันทึกยอดและ

การบริหารจดัการทางการเงินและบญัชีต่อไป 

การผ่อนถ่ายภาระหนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดินโดยการไล่เบีย้ต่อผู้เช่ารายย่อย 

ภายหลังที่ได้รบัทราบถึงประเด็นปัญหาด้านหนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดิน องค์การตลาดก็มิได้นิ่งนอน

ใจท่ีจะปล่อยให้ปัญหานีเ้พิ่มพูนและทวีความรุนแรง โดยได้เร่ิมดําเนินการชีแ้จงและแจ้งให้แก่ผู้ เช่าห้องพ ัก

อาศยัต ัง้แต่ช ัน้ 4 – 6 จํานวน 294 ห้อง และผู้เช่าอาคารพาณิชย์โดยรอบ จํานวน 18 ห้อง ได้รับทราบปัญหา

หนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดินที่จะต้องร่วมรบัผิดชอบ พร้อมทัง้ขอความร่วมมือให้ชําระหนีภ้าษีปี 2541 – 2554 

มายงัองค์การตลาด ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 39.1 ล้านบาท  

เน่ืองจากการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังถึง 14 ปี คิดเป็นมูลค่าสูงมาก ประกอบกับผู้ เช่าห้องพ ักและ

อาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินคํ่า ไม่มีความสามารถในการชําระหนี ้และผู้ เช่าบางรายไม่

ยินยอมที่จะชําระภาษีย้อนหลัง จึงทําให้องค์การตลาดสามารถเรียกเก็บเงินชําระหนีภ้าษีจากผู้ เช่าได้น้อยมาก 

โดยมีผู้เช่าห้องพกัอาศยัชัน้ 4 – 6 จํานวน 34 ห้อง ชําระหนีใ้ห้แก่องค์การตลาดตามปีภาษี 2546–2554 คิด

เป็นมูลค่าเพียง 180,785 บาท และมีผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 18 ห้อง ชําระหนีใ้ห้แก่องค์การตลาดตามปี

ภาษี 2551 – 2554 คิดเป็นมูลค่าเพียง 295,726 บาท ซ่ึงหากรวมยอดเรียกเก็บหนีจ้ากผู้เช่าทัง้ 2 ส่วนแล้ว เป็น

เงิน 476,510 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของยอดหนีท่ี้ผู้เช่าต้องร่วมรบัผิดชอบทัง้หมด 

องค์การตลาดได้พิจารณาแนวทางข้างต้นแล้ว เห็นว่า แนวทางเลือกการไล่เบีย้หนีภ้าษีไปยัง   ผู้ เช่า

รายย่อยเป็นทางออกท่ีสมเหตุสมผลและจําเป็นต้องดําเนินการให้ถึงที่สุด ถึงแม้จะเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

กบัลูกค้าในชุมชนที่อยู่อาศยั สูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เนื่องจากมูลค่าหนีค้่อนข้างสูง หาก

ไม่มีการดําเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย อาจส่งผลให้องค์การตลาดสุ่มเส่ียงต่อการถูกตรวจสอบในข้อหา

ทุจริต และ/หรือ ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

การไล่เบีย้ต่อผู้เช่ารายย่อย 

การดําเนินการไล่เบีย้ต่อผู้เช่ารายย่อย จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบและให้เป็นไปตาม

ระเบียบและขัน้ตอนทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องดําเนินการชีแ้จงให้ชุมชนผู้อาศยัเข้าใจถึงปัญหาท่ี

กําลัง เผชิญ และความรับผิดชอบต ามกฎหมายท่ีไม่อาจห ลีกเล่ียงได้ ตามเง่ือน ไขในสัญญาเช่า ซ่ึงใ น

ปีงบประมาณ 2556 นัน้ได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

ตรวจสอบและปรบัปรุงเง่ือนไขและข้อตกลงในสัญญาเช่าเร่ืองค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ ผู้ เช่า

เป็นผู้รบัผิดชอบ 

จดัทําและส่งหนงัสือเรียกเก็บเงินชําระหนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดิน ปี 2541 – 2554 ให้แก่ผู้ เช่า

ห้องพกัอาศยัและผู้เช่าอาคารพาณิชย์ทุกราย หากกรณีผู้เช่ารายใดเพิกเฉย และ/หรือ ปฏิเสธการชําระหนีภ้าษี

โรงเรือนและที่ดินให้แก่องค์การตลาดตามกําหนดเวลา ให้จดัส่งหนงัสือทวงถามอีก 2 ครัง้  

จดัเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบคําร้อง เพื่อดําเนินคดีแก่ผู้เช่าที่ เพิกเฉย และ/หรือ ปฏิเสธ

การชําระหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดิน 

แผนการชําระหนี ้

องค์การตลาดมีแนวทางในการบนัทึกบญัชี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนขององค์การ

ตลาด โดยหลักการบญัชีสามารถที่จะได้เตรียมสํารองจ่ายเงินสดส่วนหน่ึง ต ัง้ เป็นยอดเจ้าหนีส่้วนหน่ึง และ

บนัทึกเป็นยอดรายได้เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างรบั เน่ืองจากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ได้จ ัดว่า

เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน แต่จ ัดเป็นรายได้ท่ีต้องเรียกเก็บจากผู้ เช่า ด ังนัน้ การดําเนินการบันทึกบัญชีใน

ลักษณะนี ้จะทําให้กระทบยอดในงบดุลเท่านัน้ โดยในปีงบประมาณ 2555 นัน้องค์การตลาดได้ทําการบันทึก

บญัชีในแผนการชําระหนีจ้ากการบนัทึกค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมประมาณ 57.4 ล้านบาท (ยอดปี 2541 – 

2554 ประมาณ 53.2 ล้าน และเฉพาะปี 2555 ประมาณ 4.2 ล้านบาท) โดย 

เดบิต รายได้เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างรับ จํานวน 57.4 ล้านบาท  

เครดิต เงินในบญัชีธนาคาร จํานวน 41.5 ล้านบาท (ยอดปี 2541 – 2550 ประมาณ 36.3 ล้านบาท 

และเฉพาะปี 2555 ประมาณ 4.2 ล้านบาท) และ 

เครดิต เจ้าหนีค้่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณ 16.9 ล้านบาท 
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• แผนพัฒนาและปรับปรุงตลาดให้ได้รับอรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

- หลักการและเหตุผล 

 จากปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการจดัทําบนัทึกข้อตกลงฯ ได้กําหนดตัวชีว้ ัดท่ีไม่ใช้ทางการเงิน หัวข้อ 

จํานวนตลาดสาขาได้รบัมาตรฐานด้านสุขอนามยั ต้องผ่านได้รบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในระด ับดีมาก 

เม่ือใช้เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดและตลาดน่าซือ้ของกรมอนามัย หรือได้รับระด ับผ่านและได้รับใบรับรอง

มาตรฐาน เม่ือใช้เกณฑ์ประเมินสุขลักษณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลางของกองตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานคุณภาพสัตว์นํา้และผลิตภณัฑ์สัตว์นํา้ กรมประมง จากตลาดทัง้  5 สาขาขององค์การตลาด ได้แก่ 

สาขาปากคลองตลาด สาขาหนองม่วง สาขาตล่ิงชนั สาขาบางคล้า และสาขาลําพูน  จากผลการประเมินท่ี

ผ่านมาองค์การตลาดได้รบัคะแนนในระด ับที่  1 ซ่ึงไม่มีตลาดสาขาใดได้รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

เน่ืองจากยงัไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกําหนดของกรมอนามยั และกรมประมง คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก

ข้อตกลงฯ ปรบัเกณฑ์ตวัชีว้ดัในปี 2559 ดงันี ้

ระดับคะแนนท่ี 1 

1. ให้องค์การตลาดจดัทําแผนพฒันาและปรบัปรุงตลาดให้ได้รบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามยั 

2. จดัทําแผนพฒันาและปรบัปรุงตลาดเพื่อให้ได้รบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามยัภายในปี 2559 

ระดับคะแนนท่ี 2 

3. ดําเนินการตามแผนและปรบัปรุงตลาดเพื่อให้ได้รบัรองมาตรฐาน 

4. จดัทํารายงานสรุปเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดภายในเดือนกนัยายน 2559 

ระดับคะแนนท่ี 3  

5. มีตลาดได้รบัมาตรฐานด้านสุขอนามยั 1 ตลาด 

ระดับคะแนนท่ี 3 

6. มีตลาดได้รบัมาตรฐานด้านสุขอนามยั 2 ตลาด 

ระดับคะแนนท่ี 3 

7. มีตลาดได้รบัมาตรฐานด้านสุขอนามยั 3 ตลาด 
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 ตวัชีวดั ( KPI ) 

- จํานวนตลาดที่ได้รบัรองมาตรฐานตามบนัทึกข้อตกลงการประเมินผลของรฐัวิสาหกิจ 

 เป้าหมายโครงการ 

- ตลาดสาขาขององค์การตลาดจํานวน 5 สาขาต้องได้รบัรองมาตรฐาน 

วตัถุประสงค์การจดัทําแผนและปรบัปรุงตลาดให้ได้รบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามยั 

1. เพื่อให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็นตลาดที่ได้รบัมาตรฐานและเป็นท่ียอมรบัของ

ผู้บริโภค 

2. เพื่อให้ตลาดสาขาดําเนินงานได้ตรงตามภารกิจที่ กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภค 

4. เพื่อเป็นการยกระดบัตลาดให้อยู่ในมาตรฐานรวมทัง้เป็นการพฒันาปรับปรุงตลาดให้ก่อ

รายได้ตามวตัถุประสงค์การจดัต ัง้ตลาด 

แผนงานย่อ/กิจกรรม 

1. แต่งต ัง้คณะทํางานพฒันาตลาดสาขาให้ได้รบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย  

2. จดัประชุมพิจารณาหลักหลักเกณฑ์การประเมินตลาดให้ได้รบัรองมาตรฐาน 

3. ขอเข้ารบัการอบรมจากหน่วยงานผู้ประเมินตลาดให้ได้รับรองมาตรฐาน 

4. คณะทํางานพฒันาตลาดสาขาฯ แบ่งกลุ่มในการสํารวจพืน้ท่ีตลาดสาขาระบุปัญหาและแนวทาง  

    พฒันาแยกปัญหาระหว่างส่ิงที่สามารถดําเนินการได้ทนัทีและปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ 

    ปรบัปรุงแก้ไข   รวมทัง้การปรบัปรุงที่ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานออก เพื่อเป็นการ 

    แก้ปัญหาในระยะสัน้และระยะยาว 

5. จดัทําสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในที่ประชุมเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

6. คณะทํางานฯประชุมเพื่อหาแนวทางพฒันาและปรบัปรุงแก้ไขพืน้ท่ีตลาดสาขา และสรุปเสนอ 

     ผู้บริหารตามขัน้ตอน เพื่อให้ตลาดสาขานําประเด็นปัญหาดงักล่าวไปปรับปรุงพฒันาตลาดให้ได้ 

     มาตรฐาน 

 7. ในส่วนท่ีต้องปรบัปรุงโดยต้องใช้งบประมาณให้จดัทํารายละเอียดเพื่อของบประมาณงบลงทุนเป็น 

                  แผนรายปีหรือแผนระยะยาว เป็นต้น 

8. ตลาดสาขาดําเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ตามข้อเสนอแนะขอคณะทํางานฯที่ผ่านมติคณะกรรมการ

องค์การ 

9. ตลาดเห็นชอบ 
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10. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เข้าตรวจประเมินตลาดให้การรบัรองมาตรฐาน ในการให้คําชีแ้นะ

รวมถึงตรวจสอบเบือ้งต้นในกรณีปรบัปรุงพืน้ที่ ก่อนเข้าประเมินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

11. ให้หน่วยประเมินตลาดเข้าตรวจตลาดเพื่อขอรับรองมาตรฐาน  

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

   ปีงบประมาณ 2559 – 2563  

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

   ผู้จดัการตลาดสาขาทุกสาขา 

      การลงบญัชีดงักล่าวข้างต้นจะเป็นการลงบญัชีในงบดุลเป็นหลักแต่เน่ืองจากการประชุม คณะกรรมการ 

องค์การตลาด ครัง้ที่ 9 วนัที่ 12 กนัยายน 2554 มีมติให้องค์การตลาด ต ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ สําหรบัลูกหนี ้

ที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ดงันี ้ 

ลูกหนีท่ี้มีระยะเวลาค้างเกินกว่า 1 ปี ให้ต ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ในอตัราร้อยละ 100 ของลูกหนีท้ ัง้หมด จึงมี

ผลทําให้ยอดภาษี ปี 2541 – 2554  ประมาณ 53.20 ล้านบาท ต้องต ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทัง้จํานวนซ่ึง

บญัชีหนีส้งสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน  ในส่วนของกระแสเงินสดนัน้องค์การ

จะชําระหนีจ้ากเงินทุนหมุนเวียนซ่ึง ณ สิน้ปีงบประมาณ 2554 มีอยู่ 341 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพนัธ์ มี 

438 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ สิน้งวดงบประมาณปี 2554องค์การตลาดมีกําไรสะสม  

88.6 ล้านบาท 

แผนพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน 

ในปี 2556 องค์การตลาดได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการลงบัญชีที่ เป็นที่ร ับรองตามหลัก

สากลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยองค์การตลาดได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เพื่อให้คําแนะนําเก่ียวกบัข ัน้ตอนการจัดทํา การกําหนดรูปแบบ และประเด็นต่างๆ 

ของงบการเงินประจําปีและงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามหลักการบญัชีที่รองรับ 

ทัว่ไปและมาตรฐานการบญัชีภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 สําหรบังวดต ัง้แต่วันที่  1 

ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 ซ่ึงประกอบไปด้วยงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบกบัการเงินได้

หาแนวทางการลงทุนประเภทตราสารหนีแ้ละตราสารทุนเพิ่มในปี 2557  เป็นต้น  
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แผนสร้างความพึงพอใจ 

จากการที่องค์การตลาดได้มีการจดัทําแผนสร้างความพึงพอใจซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้าน

ลูกค้าและตลาด โดยมีวตัถุประสงค์ของโครงการในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการกับองค์การ

ตลาด ซ่ึงจากระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีตนัน้องค์การตลาดได้มีการจดัทําแผนสร้างความพึงพอใจผ่าน  การทํา

แบบสํารวจความพอใจกบัผู้เช่าแผงของตลาดสาขาในทุกๆ สาขามาโดยตลอด  

อย่างไรก็ตามแบบสอบถามดงักล่าวนัน้ยงัไม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านระเบียบวิธี

ในการวิจยั อาทิเช่น วิธีการประมาณการประชากร รวมถึงการสุ่มต ัวอย่าง เป็นต้น ซ่ึง ข้อท้วงติงด ังกล่าวจาก 

TRIS นัน้เป็นเหตุผลสําคญัท่ีทําให้องค์การตลาดยงัไม่ได้รบัการประเมินคะแนนในส่วนของแผนงานดังกล่าว 

ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา องค์การตลาดจึงได้มีการทําสรุปวิธีการทําแบบสอบถามสํารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการในตลาดให้ตรงตามมาตรฐานที่ทริสกําหนด โดยในเดือนสิงหาคม 2556 สคร.  ได้มี

ความเห็นชอบกบัแบบสอบถามท่ีได้มีการแก้ไขแล้ว ดงันัน้จึงสามารถท่ีจะทําการแจกแบบสอบถามทัง้ในส่วน

ของความพึงพอใจของผู้เช่าแผง และผู้ใช้บริการให้ครบทุกตลาดสาขา และในปัจจุบนัทางองค์การตลาดได้รับ

แบบสอบถามที่ทําเสร็จแล้ว เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเช่า และใช้บริการตลาด และใน

ส่วนของการจดัส่งสินค้าได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึง

โครงการชุมชนยิม้เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานในช่วงปีต่อไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน 

องค์การตลาดได้ดําเนินการจดัทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปรบัปรุงกระบวนงานภายในให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมถึงเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ

และประชาชนทัว่ไปให้ได้รบัความพึงพอใจ โดยในปี 2556 องค์การตลาดได้ทบทวนคู่มือ และแผนประจําปี 

2556 ในการนํามาใช้ภายในองค์กร พร้อมทัง้ ได้มีการวางแผนในการจัดทําคู่ มือแผนงานควบคุมภายใน

ประจําปี 2557 โดยการปรบัปรุงคู่มือการควบคุมภายในของตลาดสาขาหนองม่วง สาขาบางคล้า สาขาลําพูน 

และสาขาตล่ิงชนั ทัง้นีจึ้งได้มีการไปตรวจสอบตามสาขาต่างๆ ว่าได้มีการปฏิบัติตามคู่ มือหรือไม่ โดยฝ่าย

ควบคุมภายใน จะมีการประสานงาน กับฝ่ายบริหารความเส่ียง และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงสุดท้ายก็

เพื่อที่จะสามารถสรุปเป็นเอกสาร ปย.3 เสนอผู้อํานวยการองค์การตลาด ได้ว่าส่วนใดของการดําเนินงานที่

จะต้องมีการควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร นอกจากนีย้ัง มีการจัด

อบรมเร่ืองแนวทางการควบคุมภายในประจําปี 2556 และดําเนินงานการควบคุมภายในตามที่ กําหนด  รวมถึง

มีการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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• แผนติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ/แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 

องค์การตลาดได้ดําเนินการจดัทําแผนงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการภายในองค์การตลาด 

และแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลักดนัให้แผนงาน/โครงการขององค์การตลาดประสบ

ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยในปี 2556 องค์การตลาดได้ทําการศึกษา

กรอบแนวคิดวิธีการประเมินความสําเร็จของ TRIS และทําการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความเข้าใจท่ี

ตรงกนัในการประเมินผลงาน กําหนดกรอบการประเมินผลแผนปฏิบัติงาน และแผนเบิกจ่ายงบลงทุนให้

สอดคล้องกบักรอบแนวคิดวิธีการประเมินความสําเร็จของ TRIS ติดตามงานตามแผนงานปฏิบัติการ และ

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยจดัประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ฝ่ายแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามความ

คืบหน้าและข้อติดขดัของงาน รวมถึงทําการรายงานให้ผู้บริหารรบัทราบทุกเดือนและทุกไตรมาส 

• แผนปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดอัตรากําลัง 

องค์การตลาดได้ดํ าเนินการจัดทําแผ นปรับโครงสร้าง องค์กรและการจัด อัตรากําลัง  โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อวางโครงสร้างผังบริหารขององค์การตลาดท่ีครอบคลุมภารกิจขององค์กรในทุกด้าน มี

อตัรากําลังท่ีเพียงพอในการปฏิบตัิงาน และจดัให้มีคําบรรยายลักษณะงานครบทุกตําแหน่งงาน ตามแนวทาง

ที่ TRIS ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินองค์การตลาด 

ปีงบประมาณ 2556 องค์การตลาดได้จดัประชุมคณะทํางาน เพื่อวางโครงสร้างหลักสูตรประจําปี 

เพื่อที่จะนําไปดําเนินการจดัฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด และประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรแล้วเสร็จตาม

แผนงานที่วางไว้ทัง้นีอ้งค์การตลาดได้ปรบัโครงสร้างให้เหมาะสมกับตําแหน่งในปี2557เป็นที่เรียบร้อย 

• แผนบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

องค์การตลาดได้มีการริเร่ิมดําเนินการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการความปลอดภัย

และอาชีวอนามยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้องค์การตลาดมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด โดยในปีงบประมาณ 2556 องค์การตลาดได้

แต่งต ัง้คณะทํางานในการศึกษาถึงการกําหนดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยระด ับองค์กร และการศึกษา

เก่ียวกบัการกําหนดแผนบริหารจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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• แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

องค์การตลาดได้ดําเนินการวางแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ร้าง

วฒันธรรมองค์กรที่พนกังานองค์การตลาดทุกคนมีส่วนร่วมและสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ

ตลาด รวมถึงให้พนกังานองค์การตลาดทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบอย่างค่านิยมองค์กรที่ เป็นเอกลักษณ์ทาง

วฒันธรรมขององค์การตลาด  โดยในปีงบประมาณ 2556 องค์การตลาดได้จัดต ัง้คณะทํางานเสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์กร ซ่ึงในวนัที่ 26 กนัยายน 2555 จะมีการร่วมประชุมคณะทํางานในหัวข้อเก่ียวกับวัฒนธรรม

ขององค์การตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการจดัทําแผน/กิจกรรมสําหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต

ต่อไป 

• แผนการสร้างภาพลักษณ์ 

องค์การตลาดได้ดําเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ร้างการรับรู้ที่

ถูกต้องของประชาชนทัว่ไปต่อพนัธกิจขององค์การตลาด โดยในปีงบประมาณ 2555 องค์การตลาดได้ทําการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ขององค์การตลาด กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองการแต่งกายพนักงานให้เป็น

เอกลักษณ์ เช่น การแต่งกายด้วยชุดเคร่ืองแบบพนกังานรฐัวิสาหกิจในวันจันทร์ และด้วยผ้าไทยในวันอังคาร  

จดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานและประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ 

สังคมและส่ิงแวดล้อมกบัองค์การตลาดเพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงการปรบัปรุงภูมิทศัน์อาคารสถานท่ีของตลาดทัง้ 4 สาขา  ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2556 นอกจากนี ้ยงัได้มีการตระหนกัถึงการย้ายสํานกังานไปในพืน้ที่ที่ประชาชนสามารถเห็นได้

ชดั เพื่อสร้างการรบัรู้เก่ียวกบัองค์การในวงท่ีกว้างขึน้   

• แผนการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) 

องค์การตลาดได้ดําเนินการทบทวนคู่มือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และจัดทํารายงานความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ จดัทําแผนประมวลจริยธรรมองค์กร และอบรมให้ความรู้เร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่

ผู้บริหารและพนกังานในองค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้องค์การตลาดมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส 

มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรบัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส่งมาถึงองค์การตลาด       โดยในปีงบประมาณ 

2555 องค์การตลาดได้ทําการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขคู่ มือ

การกํากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององค์การตลาดแล้ว พร้อมทัง้ มีการ

ดําเนินการให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานย่ืนแบบรายงานการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึง เนื่องจากมี
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การประกาศการใช้หลักเกณฑ์ เม่ือวนัที่ 10 กนัยายน 2555 ทําให้อยู่ระหว่างการส่งแบบสอบถามให้ส่วนงาน

ต่างๆ เพื่อจดัทําข้อมูล นอกจากนี ้ยงัได้มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามคู่ มือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและทําการประเมินผลงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนงานที่วางไว้ 

ทัง้นีส้ามารถแสดงแบบติดตามการปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การตลาดได้ ดงันี ้

แบบติดตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การตลาด 

หน่วยงาน............................................. 

วันท่ี..................................................... 

1.การปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การตลาด 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

การปฏิบัต ิ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง 

ปฏิบัติแล้ว ยังไม่ปฏิบัติ 

1 การปฏิบตัิส่วนบุคคล   

2 สิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบตัิท่ีเท่า

เทียมกัน 

  

3 การเมือง การบริจาค การกุศล   

4 เคารพกฎหมาย ระเบยีบ นโยบาย 

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

  

5 สุขอนามัย ความปลอดภัย   

6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

7 ของขวัญ การเลีย้ง สินบน   

8 การทําธุรกรรม และการจัดซือ้จัดหา   

9 การดูแล และการปฏิบตัิต่อทรัพย์สนิ   

10 ข้อมูล ความลับ การสื่อสาร   

11 ยึดม่ันแนวทางการดําเนินกิจการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

  

12 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี   

13 ชุมชน สิ่งแวดล้อม   
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2.การจัดตัง้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ความเห็น................................................................................................................................ 

ในปี 2557 มีแผนการจดัอบรมพนกังานและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของหลักธรรมาภิ

บาลและให้พนกังานตระหนกัถึงในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่รวมทัง้ทําแบบประเมินความ

พึงพอใจในการจดัทําอบรมสัมมนาเพื่อให้ทราบผลการอบรมสัมมนานํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

กําหนดแนวทางให้เกิดการบริหารงานท่ีดีต่อไป 

• การดําเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) 

องค์การตลาดได้ดําเนินการจดักิจกรรมโครงการความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมประจําปี 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้องค์กรแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นระบบ โดย

ในปีงบประมาณ 2556 องค์การตลาดได้จดักิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 5 

โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. โครงการทําความสะอาดบริเวณตลาดสาขาร่วมกับชุมชน: องค์การตลาดได้จัดกิจกรรม

ดงักล่าวร่วมกบัชุมชนชาวตล่ิงชนัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยรณรงค์การรักษาความ

สะอาด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัภาครฐัในการพฒันาชุมชน ซ่ึงโครงการฯ ถูกจัดขึน้ใน

วนัที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดสาขาตล่ิงชนั บริเวณพืน้ที่หน้าศาลพระพรหม โดยได้เชิญชวน

ผู้บริหาร พนกังาน ผู้พกัอาศยัและผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าทํากิจกรรมร่วมกัน และร่วมลงนาม

ถวายพระพรเนื่องด้วยในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ครบ 80 พรรษา  

2. โครงการสนับสนุนพืน้ท่ีจัดกิจกรรมเพื่อต้านภัยยาเสพติด: องค์การตลาดได้ตระหนักถึง

ปัญหายาเสพติดที่ได้กลายเป็นปัญหาคุกคามในหมู่เด็กและเยาวชน จึงได้ทําการสนับสนุนพืน้ท่ี

เพื่อจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต้านภยัยาเสพติด โดยมุ่งพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีศ ักยภาพใน

เชิงบวกทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ซ่ึง กิจกรรม

ดงักล่าวจะถูกจดัทุกวนัเสาร์ท่ี 2 ของเดือน และล่าสุด ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสันทนา

การ ชัน้ 3 อาคารองค์การตลาด องค์การตลาดได้เอือ้เฟือ้พืน้ท่ีให้แก่วิทยาการกลุ่มเพื่อนพนักงาน
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ลูกเรือการบินไทยในการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ร่วมกนักบัเด็กและเยาวชนในพืน้ที่   ซ่ึงได้รับ

การตอบรบัเป็นอย่างดี  

3. โครงการตรวจสารเสพติดภายในชุมชนเพื่ อให้เป็นแหล่งชุมชนสีขาว: เนื่องจากใน

สถานการณ์ในปัจจุบนั ยาเสพติดนับเป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ สําค ัญของประเทศ องค์การตลาด 

สาขาปากคลองตลาด จึงได้ร่วมกับบริษัท ปากคลองตลาด (2552) จํากัด บริษัท ตลาดยอด

พิมาน จํากัด ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ชุมชนชาวปากคลองตลาด สถานีตํารวจนครบาล

พระราชวงั และสํานกังานเขตพระนคร จดัทําโครงการฯ ขึน้ โดยในวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ณ 

บริเวณพืน้ที่หลังศาลเจ้าพ่อประจําตลาดปากคลองตลาด ได้มีการตรวจหาสารเสพติดให้กบั 

ผู้ใช้แรงงาน เป็นการปราบปรามการใช้ยาเสพติดในแหล่งชุมชน ตลอดจนถวายเป็น  ราช

สักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม  พระชนมพรรษา 

12 สิงหามหาราชินีครบรอบ 80 พรรษา 

4. โครงการปลูกป่าชายเลน: เพื่อให้หน่วยงานองค์การตลาดได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ แก่พนักง าน อง ค์การ  องค์ การต ลาดจึ งได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซ่ึง เป็นแ หล่ ง

ทรพัยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม

และพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ โดยในวันที่  9 มีนาคม 2555 ผู้บริหารและพนักงานองค์การ

ตลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตําบลคลองโคลน จังหวัด

สมุทรสงคราม 

5. โครงการ อต. ปันรัก ปันนํา้ใจ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์: องค์การตลาดได้จัดโครงการฯ ขึน้ เพื่อ

เป็นการมอบความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของโรคเอดส์และการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้

ติดเชือ้ โดยในวนัที่ 19 กรกฎาคม 2555 ผู้อํานวยการองค์การตลาด รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน

องค์การตลาด ได้เดินทางไปยงัวดัพระบาทนํา้พุ จงัหวดัลพบุรี พร้อมทัง้ถวายปัจจัยบริจาค และ

ส่ิงของจําเป็น แด่ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวดัพระบาทนํา้พุ ซ่ึงการจดักิจกรรมในครัง้นี ไ้ด้รับ

การสนบัสนุนจาก กรมปกครองส่วนท้องถ่ินที่อนุเคราะห์ส่ิงของและเงินบริจาค บริษัท สยามฟาร์

มาซูติคอล จํากดั ที่บริจาคยารกัษาและเวชภณัฑ์ที่จําเป็น และ บริษัท ปากคลอง (2552) จํากัด 

และ บริษัท ตลาดยอดพิมาน จํากดั ที่ช่วยสมทบทุนครัง้นี ้   
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ส่วนในปี 2557   องค์การตลาดได้จดัทําแผนการดําเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อ 

สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซ่ึงร่วมในส่วนของสาขาและในส่วนของประชาสัมพนัธ์ทัง้นีเ้พื่อให้งาน

ประสบความสําเร็จได้องค์การตลาดได้แต่งต ัง้คณะกรรมการอนุส่ิงแวดล้อมเพื่อหาแนวทางและพัฒนางาน

ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยการจดัอบรมสัมมนาและจดัประชุมให้ความรู้และหาแนวทางในการพ ัฒนา

ด้านส่ิงแวดล้อม ต่างๆให้แก่ตลาดสาขาและส่วนงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การตลาดได้ดําเนินการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพ ัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนบัสนุนการบริหารในทุกๆ ด้านขององค์กร โดยในปีงบประมาณ 2556-2560 

องค์การตลาดได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่งต ัง้คณะทํางานในการศึกษาข้อมูลแผน

แม่บทฯ โดยศึกษาแนวทางปฏิบตัิท่ีดีจากหน่วยงานอ่ืน และจดัทํารูปเล่มแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี ้องค์การตลาดได้จดัทําโครงการพฒันาระบบสารสนเทศส่ือสารภายในองค์กร  โดยได้

จัดทํา TOR เพื่ อการจัดจ้าง ท่ีป รึกษาใ นการพ ัฒนาระบบ ซ่ึงอ ยู่ในระ หว่างการขอความเห็น ชอบจาก

กระทรวงมหาดไทย จดัทําโครงการปรบัปรุงเว็บไซต์ โดยได้ทําการสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ของพนกังานองค์การตลาดและดําเนินการปรบัปรุงรูปแบบและข้อมูลให้เหมาะสม รวมถึงได้ทําการปรับปรุง

ระบบเครือข่ายขององค์การตลาดโดยได้เพิ่มอุปกรณ์เช่ือมต่อข้อมูลผ่านระบบ LAN เพื่อลดปัญหาสัญญาณ 

WIFI ที่ไม่เสถียร และเพิ่มความปลอดภยัในการเช่ือมต่อเครือข่ายโดยใช้ระบบ Online Identification (Online 

ID) เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลที่มิใช่พนกังานขององค์การตลาดสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของ

องค์กรได้ ส่วนในปี 2557 นัน้เพื่อให้การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพแผนกสารสนเทศได้ร่วมมือกับส่วนงาน

บุคคลพฒันางานให้มีประสิทธิภาพในกรณีการย่ืนวนัลาให้ย่ืนโดยใช้ระบบสารสนเทศ  

   - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  

(โดยทําการวิเคราะห์ความจําเป็นในการพฒันาระบบ ICT,ภารกิจแนวโน้มการพ ัฒนาและบทบาทของระบบ 

ICT , แผน ยุทธศ าสตร์  แล ะทิศท างการพ ัฒ นาตามแผ นแม่บท, การแ ปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ  

และการติดตาม ประเมินผล  
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• แผนพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

องค์การตลาดได้ดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้

องค์การตลาดมีระบบการบริหารความเส่ียงที่ดีในทุกหน่วยงาน และเพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน   การดําเนินการ

ขององค์การตลาดต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็นการลดความเส่ียงจากการท่ีช่ือเสียง  หรือภาพลักษณ์ของ

องค์การจะได้รบัผลกระทบ โดยในปีงบประมาณ 2556 องค์การตลาดได้ทําการสรุปผลการบริหารความเส่ียงที่

เกิดขึน้ในปี 2558 รวมถึงได้นําคู่มือบริหารความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียงองค์การตลาด และแผนการบริหาร

ความเส่ียงของปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่ือสารและมอบหมายความรับผิดชอบความเส่ียงกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัการสัมมนาอบรมเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพื่อรณรงค์ส ร้างความตระหนักด้านการ

บริหารความเส่ียงให้กบัเจ้าหน้าที่ท ัง้องค์การอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้องค์การตลาดได้จัดทํารายงานความคืบหน้า

ในการบริหารความเส่ียง และสรุปผลการบริหารความเส่ียงในปี 2556 พร้อมทัง้ ได้จ ัดทําแผนและคู่ มือการ

บริหารความเส่ียงสําหรับปีงบประมาณ 2556 และได้รับความเห็นชอบจากค ณะทํางาน ผู้ อํานวยการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการองค์การตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผลคะแนนในด้าน

การบริหารความเส่ียงนัน้ยงัมีระดบัคะแนนท่ีไม่ค่อยดี ในปี 2557 ทางองค์การตลาดจึงหาแนวทางในการ

พฒันาระบบงานด้านความเส่ียง ซ่ึงแต่เดิมมีการประชุมสัมมนาและได้กําหนดความเส่ียงทุกปี แต่ผลคะแนน

ยงัไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัซ่ึงในการนีอ้าจเป็นเน่ืองจากกระบวนการยังไม่ถูกต้องท่ีควร องค์การตลาดจึงเร่ง

พฒันาโดยการเข้าสู้ระบบพี่เลีย้งที่ทางสคร.ได้ร่วมกบับริษัททริสฯ และหารัฐวิสาหกิจที่ มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน

เพื่อเข้าไปศึกษาดูงานและศึกษาแนวทางในการจดัทําให้ถูกต้องตามข้อกําหนดต่อไป เพื่อเป็นการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้รวมถึงจดัส่งบุคคลากรเข้าอบรมในด้านการบริหารความเส่ียงในแต่ละปีงบประมาณ

เพื่อพฒันาความรู้และสามารถนํามาปฏิบตัิงานให้ถูกตามขัน้ตอนต่อไป 

• แผนประชาสัมพันธ์  

องค์การตลาดได้ริเร่ิมแผนประชาสัมพนัธ์ในปีงบประมาณ 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานองค์การ

รบัทราบถึงข่าวสารต่างๆ ขององค์การตลาด ในขณะที่การสร้างการรับรู้เก่ียวกับองค์การต่อผู้คนภายนอก ซ่ึง

รวมถึงการสร้างจุดยืนถึงความแตกต่างระหว่าง องค์การตลาด และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก)  การ

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขององค์การตลาดมี 2 รูปแบบ คือ การส่ือสารภายใน โดยจะมีการจัดทําข่าวสารเพื่อ

อพัเดทจากส่วนกลางถึงตลาดสาขาต่างๆ และระหว่างตลาดสาขาต่างๆ การจัดทําPress Release และอ่ืนๆ 

ในส่วนของส่ือประชาสัมพนัธ์ภายนอก ในเดือนสิงหาคม 2555 องค์การตลาดได้จัดจ้าง บริษัท สแนปเปอร์ 

จํากดั เพื่อจดัทําส่ือประชาสัมพนัธ์แบบครบวงจร ซ่ึงจะมีต ัง้แต่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ส่ือรถขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ (ขสมก.) แผ่นพบั ใบปลิว ตลอดไปจนถึงกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างๆ ซ่ึงแผนประชาสัมพ ันธ์ทัง้หมด 
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(รวมส่ือภายในและภายนอก) มีงบประมาณ 5,000,000 บาท ในปี 2557 นัน้องค์การตลาดได้เร่งดําเนินการ

จดัทําแผนประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ซ่ึงมีงบประมาณ อยู่ท่ี 5,000,000 บาท 

 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 1.กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 

 1.1 ทําความสะอาดบริเวณตลาดสาขาร่วมกบัชุมชน(ตลาดสาขาตล่ิงชนั) 

 1.2 สนบัสนุนพืน้ที่จดักิจกรรมเพื่อต้านภยัยาเสพติด 

 1.3 ตรวจสารเสพติดภายในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งชุมชนสีขาว(ปากคลองตลาด) 

 2.กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมระยะสัน้ 

 2.1 องค์การตลาดสร้างรอยยิม้ คุณตา คุณยาย(เลีย้งอาหารบ้านพกัคนชรา) 

 2.2 มหาสวสัดิ์ลําคลองสดใสด้วยนํา้ใจ ชาวองค์การตลาด 

 2.3 กิจกรรม CSR ของแต่ละ สาขา (1 กิจกรรม) 

 2.3.1 โครงการการใช้จุลินทรีย์(EM)เพื่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

 2.3.2 โครงการตลาดนดัพบแรงงานและส่งเสริมอาชีพ 

 2.3.3 โครงการอาหารแปรรูปเลิศรสจากปลาจืด 

 ตัวชีว้ัด: จํานวนกิจกรรมที่จดั 

 เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนในปี 2560 เป็นการดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ 

อต. ทัง้ในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดําเนินการงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพ ัฒนาต่างๆ ที่ได้รับการ

อนุมตัิจากคณะรฐัมนตรี โดยมีสูตรในการคํานวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงปี

บญัชี 2560 เทียบกบั วงเงินตามงบลงทุนที่อนุมตัิให้เบิกจ่ายของ อต . ของปีบัญชี 2560ดังแสดงได้ด ัง สูตร

ต่อไปนี ้

 

  

 

 

ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงปีบญัชี 

  
ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมตัิให้เบิกจ่ายได้ของปีบญัชี 2560 

ร้อยละของยอดสะสมการเบิก 

จ่ายงบลงทุนที่ทําได้ 

= 
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ทัง้ นี  ้ ใ น การคํ าน วณ ใ ห้ ใ ช้ ต ัว เลข การ เ บิกจ่ ายงบล ง ทุ น ท่ี เ กิด ขึ น้จ ริง ท่ี รวบรวมโด ย   สํ านักง าน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ส่วนยอดสรุปตวัเลขงบลงทุนท่ีอนุมตัิให้เบิกจ่ายได้ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ น้ปี

บญัชีท่ีรวบรวมโดยสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจเป็นฐานและมีการปรับต ัวเลขตามรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีรฐัวิสาหกิจแสดงตวัเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และ

ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจดัทําบนัทึกข้อตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

2.3 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis) 

องค์การตลาดมีกระบวนการทางธุรกิจจําแนกตามภารกิจขององค์กรดงันี ้

1. การให้บริการเช่าพืน้ท่ี องค์การตลาดมีภารกิจหลักในการจดัสร้างตลาดกลางระด ับท้องถ่ินให้เป็น

จุดนดัพบระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซือ้โดยตรง ลดผลกระทบจากกลไกราคาผ่านระบบพ่อค้าคน

กลาง และเป็นทางเลือกสําหรบัประชาชนในชุมชนที่ยงัเข้าไม่ถึงระบบตลาดแบบ Modern Trade โดย

กระบวนการให้บริการเช่าพืน้ที่มีข ัน้ตอนดงันี ้

 

การให้บริการเช่าพืน้ท่ี 

 

 

 

 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ตลาด/

โครงการ/อาคารพาณิชย์/

ท่ีพกั (แฟลต)

เปิดให้จองพืน้ท่ีเช่า และชําระ

เงินคา่มดัจํา
จดัทําสญัญาเช่า

องค์การตลาดรับชําระเงินคา่

เช่าและการออกเอกสารรับเงิน

ผู้ เช่าชําระคา่เช่า

องค์การตลาดบริหารจดัการ

และอํานวยความสะดวก

แก่ผู้ เช่า

ผู้ เช่าเข้าดําเนินการขาย

สินค้า

113 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

2. การให้เอกชนเข้าร่วมทนุ 

จากทิศทางใหม่องค์การตลาดที่จะปรบับทบาทจากการประกอบการเอง (Operator) เป็นผู้บริหาร

สัญญาและอํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยองค์การตลาดจะดําเนินการโดยร่วมกบัพนัธมิตรเครือข่ายใน

การศึกษาแนวทางและปรบัปรุงวิธีการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองหาพันธมิตรภาคเอกชนเข้า

ร่วมทุนในการดําเนินงานปรบัปรุงและดําเนินการบริหารพืน้ท่ีตลาด โดยกระบวนการให้เอกชนเข้าร่วมทุนมี

ข ัน้ตอนดงันี ้

 

โฆษณาและออกรายละเอียด

ข้อกําหนดให้เอกชนเข้าร่วม

ลงทนุในโครงการ

ผู้สนใจสง่ข้อเสนอในการเข้า

ลงทนุในโครงการ

จดัทําสญัญาเข้าร่วมลงทนุใน

โครงการ

องค์การตลาดดําเนินการออก

เอกสารรับเงิน

ผู้ รับสมัปทานชําระคา่สว่นแบ่ง

รายได้

ผู้ ได้รับสมัปทาน ดําเนินการ

ตามขัน้ตอนของสญัญา

ผู้ ได้รับการคดัเลือกเข้าพฒันา

โครงการ
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3. การจัดจําหน่ายเคร่ืองบริโภคและข้าวสาร 

องค์การตลาดเป็นตวักลางจําหน่ายสินค้าประเภทข้าวสาร เคร่ืองบริโภค ให้กับหน่วยราชการทั่ว

ประเทศ อาทิ กรมราชทณัฑ์ โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยทหาร เป็นต้น โดยมีต ัวแทนชุมชนและเอกชนเป็นผู้

ลงทุนจดัส่งสินค้าและองค์การตลาดมีรายได้จากการหกัส่วนลด การจดัจําหน่ายเคร่ืองบริโภคในอัตราร้อยละ 

3 และข้าวสารกระสอบละ 25 บาท โดยกระบวนการจดัจําหน่ายมีข ัน้ตอนดงันี ้

 

 

หน่วยราชการ

กําหนดการจดัซือ้

เคร่ืองบริโภค

องค์การตลาด

จดัทําเอกสาร

ย่ืนเสนอราคา

ผู้ซือ้ตรวจสอบเอกสาร

และกําหนดระยะเวลา

ประกวดราคา

ตวัแทนจดัสง่

เคร่ืองบริโภค

ให้กบัหนว่ยราชการ

องค์การตลาด จดัทํา

สญัญากบัตวัแทนในการ

จดัสง่เคร่ืองบริโภค

กรณีชนะการเสนอราคา

องค์การตลาด ดําเนินการ

ทําสญัญากบัหน่วยราชการผู้ซือ้

องค์การตลาด เข้าร่วมการ

เสนอราคา

ด้วยวิธีท่ีกําหนด

หน่วยราชการชําระเงินให้องค์การตลาด โดยองค์การตลาดหกัสว่นตา่ง

การค้าและชําระให้กบัตวัแทนคา่สินค้า
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4. ตลาดเครือข่าย “ร้านชุมชนยิม้” 

การดําเนินธุรกิจโครงการร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และ

สร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยความร่วมมือกับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อเช่ือมโยงเป็น

เครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค โดยกระบวนการดําเนินงานมีข ัน้ตอนดงันี ้

 

ผู้ส่งสินค้า (Supplier) 

เจ้าของร้านค้าชมุชนยิม้ 

ผู้ ซือ้ 

องค์การตลาด 

สินค้า 

สินค้า 

เงิน 

เงิน 
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5. การจัดตลาดนัดคาราวานสินค้า 

องค์การตลาดร่วมกบัธุรกิจภาคเอกชนในการจัดตลาดนัดคาราวานสินค้า ซ่ึงจะจัดขึน้เดือนละ  

1 – 4 ครัง้ โดยมีระยะเวลาการจดังานครัง้ละ 10 วนั ในพืน้ที่จงัหวดัในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากการ

จําหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยกระบวนการดําเนินงานมีข ัน้ตอนดงันี ้

 

สรรหาและจดัทําบนัทกึ

ข้อตกลงกบัพนัธมิตร

ภาคเอกชนในการจดังาน

พนัธมิตรภาคเอกชนทําการ

คดัเลือกพืน้ท่ีจดัตลาดนดัใน

ภมิูภาคตา่งๆ

องค์การตลาดประสานองค์กร

บริหารสว่นท้องถ่ินเพ่ือขอใช้

พืน้ท่ีจดัตลาดนดั

ดําเนินการเปิดทําการค้าตาม

ระยะเวลาท่ีขออนญุาติใช้พืน้ท่ี

ดําเนินการประชาสมัพนัธ์การ

จดังานตลาดนดัคาราวานสินค้า

พนัธมิตรภาคเอกชนประกาศหา

ผู้ ค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการ

 
 

6.  โครงการสร้างความร่วมมือกบักรมการพฒันาชุมชนในการนําสินค้าOTOPไปจําหน่ายใน 

โมเดิร์นเทรด 

องค์การตลาด มีหน้าที่ความรบัผิดชอบในการพฒันา บริหารเครือข่ายตลาดภาครฐั และส่งเสริมตลาด

ร่วมกบัเอกชนโดยองค์การตลาดได้บริหารจดัการภาคธุรกิจด้านสินค้าOTOPและให้การสนบัสนุนตลาด เพื่อให้

สอดรบักบันโยบายและแผนงานใหม่ขององค์กร ซ่ึงองค์การตลาด ได้จดัทําโครงการสร้างความร่วมมือกบั

กรมการพฒันาชุมชนในการนําสินค้า OTOP ไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด (Modern trade) เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน

การดําเนินธุรกิจ สร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้กบัประชาชน โดยการร่วมมือระหว่างองค์การตลาดกบั

กรมการพฒันาชุมชนและเทสโก้โลตสั ซ่ึงเห็นว่าผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยงัขาดการบริหารจดัการและ

ช่องทางการจดัจําหน่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เข้าถึงช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การตลาดจึงได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนําสินค้า OTOP เข้าสู่เทสโก้โลตสั เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัและ

ขยายช่องทางให้แก่สินค้า เพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการสินค้า OTOP อีกทัง้ยงัทําให้ประชาชนทัว่ไปสามารถ

เข้าถึงสินค้า OTOP ได้เพิ่มขึน้ 
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สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดําเนินงานขององค์การตลาด (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 

- องค์การตลาดเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยทําให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานหรือ

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรฐัด้วยกนั 

- องค์การตลาดเป็นหน่วยงานของรฐัทําให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมัน่ 

- องค์การตลาดเป็นหน่วยงานของรฐัที่มีอํานาจหน้าที่และวตัถุประสงค์ในการจดัต ัง้ชดัเจน 

- องค์การตลาดมีหน้าท่ีและวตัถุประสงค์ในการจดัต ัง้ท่ีเอือ้ต่อการประกอบธุรกิจได้หลายช่องทาง 

- อง ค์ การต ล าดส ามารถบริหาร เ งิ นล ง ทุ น ใน การพ ัฒ น าธุร กิจ ได้ด้ วยงบประ มาณ ข อง 

องค์การตลาดเอง 
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จุดอ่อน (Weakness) 

- บุคลากรขององค์การตลาดยงัขาดความรู้ ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านตลาด

โดยตรงประกอบกบัการจดัสรรบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

- ระเบียบข้อบงัคบั ข้อกฎหมาย ขององค์การตลาดยงัไม่ทนัสมยั 

- ตลาดสาขาทัง้ 5 แห่งยงัไม่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 

- ภารกิจหลักตลาดสาขามีผลประกอบการน้อยกว่าภารกิจรองการจําหน่ายอาหารดิบ 

- ผลประกอบการกําไรสุทธิของตลาดสาขาไม่ดีเท่าท่ีควร บริเวณพืน้ท่ีตลาดสาขายังไม่สามารถ

จดัสรรให้ก่อเกิดรายได้ในส่วนที่ยงัว่างอยู่ 

โอกาส (Opportunity) 

- การใช้ช่ือและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะจากการเป็นหน่วยงานของรัฐในการสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัภาคเอกชนและชุมชนในการประกอบธุรกิจใหม่ๆ 

- การขยายเครือข่ายเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าได้อีกเป็นจํานวนมาก 

- นโยบายรฐับาลด้านเทคโนลียีส่งผลให้องค์การตลาดสามารถพฒันาระบบการจําหน่ายสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑ์หรือติดต่อประสานงานกบัคู่ค้าได้กว้างขวางย่ิงขึน้ 

- วิวฒันาการทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

- นโยบายรฐับาลโดยเฉพาะนโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําให้องค์การตลาดมีโอกาสใน

การดําเนินงานตามนโยบายของรฐั 

 อุปสรรค (Threat)  

- ผลกระทบจากนโยบายรฐับาลที่เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภารกิจจําหน่ายอาหารดิบทําให้เอกชน    

      สามารถเข้ามาร่วมประมูลผ่านระบบ เช่น e-Auction และในอนาคตอาจจะเป็นระบบ e-bidding         

      ซ่ึงส่งผลคู่แข่งขนัเพิ่มขึน้และทําให้รายได้ลดลง 

-    การดําเนินงานภารกิจจําหน่ายอาหารดิบที่ มีความทบัซ้อนกนักับหน่วยงานภาครัฐบาลบางแห่งทํา 

      ให้เกิดการแข่งขนักนัเอง 

-     พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ตลาดสดเป็นการซือ้จาก 

       ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีราคาใกล้เคียงกบัตลาดสด 

-     คู่แข่งขนัทางตรงและทางอ้อมมีปริมาณและศกัยภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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-     เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาทําให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการสั่งซือ้สินค้าผ่าน 

      ระบบที่ทนัสมยัย่ิงขึน้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

3. แผนวิสาหกิจองค์การตลาด (ฉบับปรับปรุง3 ) ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

(ทบทวนปี 2560) 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ และเส้นทางการพัฒนาองค์การ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระด ับท้องถ่ิน เพื่อเป็นช่องทาง

การกระจายสินค้าและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด เป็น “ศูนย์รวมและกระจายสินค้า” ผลผลิตทาง

การเกษตร และผลิตภณัฑ์ชุมชน 

2. รกัษาและขยายฐานตลาด การจําหน่ายข้าวสารและอาหารดิบเพิ่มขึน้ 

3. บริหารจดัการและพฒันาบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. พฒันาทรพัย์สินและขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกบัพนัธมิตรเครือข่าย’ 

             ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาศกัยภาพด้านบุคลากร 

2. บูรณาการการบริหารจดัการ 

3. สร้างความเข้มแข็ง 

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) 

กระทรวงการคลังได้กําหนดแนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) 

สําหรบัองค์การตลาด ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและชีป้ระเด็นท่ีองค์การตลาด  

ควรให้ความสําคญัและเร่งดําเนินการ ดงันี ้

 

 

ด้วยแนวนโยบายดงักล่าว องค์การตลาดได้กําหนดเส้นทางการพ ัฒนาองค์การเป็น 3 ระยะหลัก 

ภายในปี 2561 คือ 

• ระยะท่ี 1: ปี 2554 – 2556 เป็นช่วงพฒันาการบริหารจดัการภายในองค์การ และธุรกิจท่ีมีอยู่

เดิมให้มีความเข้มแข็ง 

• ระยะที่ 2: ปี 2556 – 2558 เป็นการเสริมสร้างตําแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยการเพิ่มบทบาทการ

เป็นองค์กรกลางที่ส่งเสริมและกําหนดมาตรฐานตลาดชุมชน และส่งเสริมการค้าระด ับท้องถ่ิน 

รวมทัง้สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมภายในประเทศอย่างกว้างขวาง

โดยเน้นการลงทุนร่วมกบัภาคเอกชนในโครงการท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจ  

• ระยะที่ 3: ปี 2558 – 2561 เป็นการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน ในระยะนี ้

จะรวมถึงการพฒันาศูนย์บริหารจดัการข้อมูลราคา พร้อมทัง้ให้บริการด้านส่งเสริมตลาดและ

วิสาหกิจแบบครบวงจร อาทิเช่น เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพ ัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี

รายละเอียดดงัจะนําเสนอในส่วนต่อไป 

แนวนโยบายผู้หุ้นภาครัฐ 

(Statement of Directions : SOD) ท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ กําหนดโดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2556 

เพื่อกําหนดทิศทางขององค์กรท่ีเหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

แผนระยะสัน้ 

1.การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถดําเนินการ

ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.การจัดทําแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แผนระยะยาว 

ดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์และแผนวสิาหกิจท่ีจัดทําขึน้ 
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• สู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
• ปรับปรุงตลาดสาขาที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน/

ยกระดับคุณภาพในการจัดส่งสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย

พ.ศ.

เป้าประสงค์ของ
องค์การตลาด

2554 2556 25612558

• สุ่การเป็นองค์กรส่งเสริมตลาดชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน
• กําหนด/ รับรองมาตรฐานตลาดชุมชน และส่งเสริม

การค้าในระดบัท้องถ่ิน
• ลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจ

• สู่การเป็นองค์แห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน
• ให้บริการด้านการส่งเสริมตลาด/ วิสาหกิจ

ชุมชนแบบครบวงจร

องค์กรแห่งปัญญา

ด้านการค้าในชุมชน

 
 

จากแนวนโยบายข้างต้นองค์การตลาดได้พฒันาแผนการดําเนินงานตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

จากกระบวนการทบทวนสภาวะแวดล้อมทัง้ภายใน ( จุดแข็งและจุดอ่อน)  และภายนอก (โอกาส 

และอุปสรรค) องค์กร โดยองค์การตลาดได้พฒันากลยุทธ์ เพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ และ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครฐั ซ่ึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆมีดงันี ้

ยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) 

จากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงและการขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านในการบริหาร

ตลาดสาขา องค์การตลาดมีแนวทางในการพ ัฒนา ด ังนี ้1)  เพิ่มศ ักยภาพด้านบุคลากร 2) บูรณาการการ

กําหนด

ยุทธศาสตร์ 
กําหนดมาตร

วดั (KPI) 5 ปี 
ได้เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
สร้างแผนท่ี   

กลยุทธ์ 

กําหนด

แผนการ

ดําเนินงาน 5 

ปี 

รายละเอียด

แผนปฏิบตัิ

การในปีแรก 
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บริหารจดัการ 3) ส ร้างความเข้มแข็ง  4)  เพิ่มความสามารถในการแข่งข ัน ให้สามารถเข้าสู่สภาวะการ

เปล่ียนแปลงของตลาดค้าปลีกท่ีรวดเร็วและการแข่งขนัที่รุนแรงได้  

ในการประกอบกิจการในแนวทางนีอ้งค์การตลาดจะสามารถพฒันาขยายฐานช่องทางการกระจาย

สินค้าชุมชนและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรได้กว้างขึน้ และสามารถเพิ่มจํานวนสาขาในอนาคตได้อีก โดย

บทบาทขององค์การตลาด คือ จะเป็นผู้ดําเนินกิจการเอง และเป็นผู้กํากับแผนการบริหารตลาดให้สอดคล้อง

กบัพนัธกิจในฐานะผู้บริหารสัญญา ซ่ึงลักษณะรายได้ขององค์การตลาดจะมาจากการให้สิทธิในพืน้ท่ี รายได้

ค่าเช่ารายเดือน/รายปี และรายได้ส่วนแบ่งกําไรจากการประกอบการในแต่ละสาขาเป็นการเพิ่มรายได้จากการ

บริหารตลาดสาขาขององค์การตลาดจากการขยายฐานธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจ และสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ และองค์กรปกครองท้องถ่ิน เป็นต้น  

นอกจากนี ้การเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยยังสร้างโอกาสในการทํารายได้ส่วนอ่ืน

แก่องค์การตลาดที่ต่อยอดออกไปอีกได้โดยสะดวกในอนาคต ทัง้นี ้องค์การตลาดสามารถใช้จุดแข็งในความ

เป็นหน่วยงานของรฐัเพื่อเป็นพืน้ฐานในการสร้างความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดก็ยังจะต้องเร่ง

สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเพื่อให้เป็นที่รู้จกั และยอมรบัอย่างกว้างขวาง  

ในแนวทางการดําเนินการดงักล่าวนี ้นอกจากจะเป็นการใช้โอกาสจากการพ ัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร บูรณาการการบริหารจดัการ สร้างความเข้มแข็ง  เพิ่มความสามารถในการแข่งข ัน ทําให้องค์การ

ตลาดมีความเข้มแข็งจะสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท่ียงัมีอีกเป็นจํานวนมาก ซ่ึงการบริหารจัดการ

ธุรกิจในรูปแบบนีเ้หมาะกบัองค์กรขนาดเล็ก เช่น องค์การตลาด รายละเอียดของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มี

ดงัต่อไปนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การสร้างความเข้มแข็ง 

องค์การตล าดประสบปัญหาการแ ข่งข ันท่ีค่อน ข้างสูง เน่ื องจากพฤติกรรมของ ผู้บริโภคได้

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากการซือ้สินค้าในตลาดเปล่ียนเป็นการซือ้สินค้าในห้างสรรพสินค้าที่ มีการให้บริการ

ของสินค้าครบถ้วนและมีการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่  ประกอบกับด้านการค้าส่ง มี

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัเช่ือมระหว่างผู้ผลิตกบัผู้บริโภคโดยตรง ทําให้บทบาทของตลาดกลางใน 

การค้าส่งลดลงจากเดิม ดงันัน้ แนวโน้มทางด้านการตลาดขององค์การตลาดในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง

ไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย องค์การตลาดได้กําหนดกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดสาขา ดงันี ้

นโยบายด้านการจัดการธรุกิจตลาดสาขา 5 แห่ง  
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1. ใช้แนวทางการบริหารจดัการขององค์การตลาดเป็นหลักในการบริหารจัดการตลาด บริหาร

จดัการพืน้ท่ีให้เช่าทางการค้าและอาคารพาณิชย์  

2. เพิ่มการใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงการค้า  

3. พลิกฟืน้ผลการดําเนินงานของตลาด 4 แห่งที่ประสบผลขาดทุนต่อเน่ือง 

เป้าหมาย: การเป็นตลาดกลางท่ีประสบความสําเร็จและได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นตลาดสดต้นแบบ

เพื่อเป็นรากฐานของการขยายขอบเขตทางธุรกิจของการค้าชุมชนต่อไป 

ตลาดสาขาปากคลองตลาด: สาขาปากคลองตลาดเป็นสาขาท่ีมีผลกําไรมาอย่างต่อเนื่อง และ

จากทําเลที่ต ัง้มีความเหมาะสมที่จะพฒันาเป็นตลาดดอกไม้ ผลไม้ อาหารนานาชาติ และ แหล่งท่องเท่ียว

บริเวณกรุงรตันโกสินทร์ ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยจะมีการปรับปรุงลักษณะ

ทางกายภาพในเชิงสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมโดยรวมของพืน้ที่ ริมแม่นํา้

เจ้าพระยา เพื่อให้สร้างบรรยากาศท่ีน่าสนใจ และสามารถอํานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคทัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศ รวมทัง้โครงสร้างทางด้านวิศวกรรมท่ีปลอดภยั เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  ทัง้ นีอ้งค์การตลาดได้

สรรหาผู้ร่วมลงทุนแล้วเม่ือ ปี 2554 และปัจจุบนัได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตลาดสาขาตล่ิงชัน: ในส่วนของการจดัการแผงค้าองค์การตลาดได้ดําเนินการหาผู้ เช่ารายย่อย

ทัว่ไปในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ชุมชน ที่ผ่านมาการให้เอกชนบริหารจัดการ

ตลาดไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาเช่าได้อย่างไรก็ดี องค์การตลาดให้ความสําค ัญกับการบริหารจัดการ

ตลาดเองอย่างมืออาชีพที่มีความเช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกบัการบริหารตลาดสดเป็นหลัก และในขณะเดียวกัน   

ก็จะทําการเน้นการประชาสัมพนัธ์จดัการส่งเสริมขาย เพื่อเชิญชวนให้ตลาดเร่ิมเปิดได้ก่อน ในขณะเดียวกัน 

องค์การตลาดก็จะบริหารในส่วนของการให้เช่าอาคารพาณิชย์ให้รัดกุมย่ิงขึน้ เนื่องจากได้สิทธิการให้เช่าคืน

แล้ว และจะยงัพิจารณาการเพิ่มประโยชน์จากพืน้ที่ทางพาณิชย์ ในด้านอ่ืนๆ จากพืน้ที่ตลาดสาขา เพื่อนํามา

หาผลประโยชน์เพิ่มเติม เช่น พืน้ที่บริเวณด้านหลังตลาด เพื่อพฒันาเป็นตลาดชายนํา้ พืน้ท่ีบริเวณด้านหน้า 

และบริเวณทางเข้า รวมถึงพืน้ท่ีตลาดชัน้เดียว ในการนีอ้งค์การตลาดจะมีการพ ัฒนาพืน้ที่ ริมคลองมหาสวัสดิ์ 

ซ่ึงได้มีการดําเนินการศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะในการใช้สอย ให้เช่า และการปรับปรุงพืน้ที่  โดยมีจุดประสงค์ 

ที่จะพฒันาให้เป็นตลาดนํา้แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ  

ตลาดสาขาหนองม่วง: ปัจจุบนัตลาดสาขาหนองม่วงได้ให้สิทธิการเช่าเหมาพืน้ท่ีกับภาคเอกชน

เพื่อปรบัปรุงสภาพตลาดให้กลับมาใช้งานได้ และสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับทางตลาดสาขา ลดการ

ขาดทุนสะสมอนัเน่ืองมาจากตลาดสาขาหนองม่วงมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาอย่างต่อเน่ืองในอดีต โดยมี
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ผลการดําเนินงานสุทธิหลังหกัค่าเส่ือมใกล้เคียงเสมอตวัหรือขาดทุนเพียงเล็กน้อย    ซ่ึงองค์การตลาดได้ศึกษา

หาแนวทางในการพฒันาตลาดแล้วพบว่าการท่ีองค์การตลาดจะดําเนินกิจการตลาดเอง นอกจากจะช่วยสร้าง

ผลกําไรสุทธิท่ีมากกว่าแล้ว ยงัมีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กรมากกว่า 

ในขณะเดียวกนั สํานกังานตลาดสาขาหนองม่วงยงัจะพิจารณาโอกาสในการสร้างรายได้ อ่ืนๆ อาทิ

เช่น รายได้จากค่าโฆษณา หรือพืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือสัญญาเช่า เป็นต้น  

 ตลาดสาขาลําพูน: เช่นเดียวกับตลาดสาขาหนองม่วง ตลาดสาขาลําพูนมีผลประกอบการ

ขาดทุน อย่างไรก็ดี ในตลาดสาขานีย้งัเป็นตลาดกลางที่มีส่วนแบ่งตลาดในพืน้ที่  และมีโอกาสดีสําหรับการ

พลิกฟืน้ผลประกอบการ สํานกังานตลาดสาขาลําพูนจะทําการพิจารณาการเพิ่มรายได้จากพืน้ท่ีใช้สอยเพิ่มขึน้ 

ท ัง้ในบริเวณที่เช่าแผงที่ยงัไม่เต็ม การเพิ่มวนัของตลาดนดัเฉพาะด้าน เพื่อดึงดูดผู้เช่าแผงกลุ่มใหม่ๆ และการ

เพิ่มตลาดกลางคืน นอกจากนัน้ทางสํานกังานตลาดสาขาจะต้องพิจารณา และปรับปรุงพืน้ท่ี ปรับปรุงอาคาร

สํานกังานตลาด เพื่อนํามาหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 

สาขาตลาดบางคล้า: สาขาตลาดบางคล้ามีรายได้จากค่าเช่าแพปลา และค่าธรรมเนียมจากปลา

และนํา้แข็งเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ธุรกิจแพปลาได้ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ขยะและกล่ินเน่าเสีย ซ่ึง เป็นอุปสรรคต่อ

การใช้พืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น ส่วนอาคารสํานกังานและที่อยู่อาศ ัย สํานักงานสาขาตลาดบาง

คล้าจึงพิจารณาการปรบัปรุงพืน้ที่ไว้สําหรบัการแปรรูปสัตว์นํา้ซ่ึงเป็นธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

เดียวกนั โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปอาหารและธุรกิจอาหารแช่แข็ง นอกจากนี ้ตลาดบางคล้ายังได้รับความสนใจ

จากผู้ซือ้จากฝ่ังประเทศกมัพูชา ผู้ซือ้ในประเทศเพื่อนําไปแปรรูปต่อ รวมไปถึง ผู้ ซือ้ในประเทศท่ีนําไปแปรรูป

และแช่แข็งเพื่อส่งออกอีกด้วย หากทางสาขาตลาดบางคล้าสามารถหาผู้เช่าเพิ่มเติมทัง้ในส่วนของแพปลาและ

อาคารพาณิชย์ที่ยงัว่างอยู่ ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ในส่วนของรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่ตลาด ซ่ึงจะเป็นการ

สร้างรายได้ให้กบัตลาดสาขาบางคล้าโดยรวมได้ 

นโยบายธุรกิจการจัดส่งอาหารดิบ  

การจดัส่งอาหารดิบเป็นกิจการด ัง้เดิมที่ในอดีตเป็นแหล่งรายได้สุทธิ (หลังหกัต้นทุนขาย) หลักของ

องค์การตลาด โดยเป็นตวักลางจําหน่ายสินค้าประเภทข้าวสาร เคร่ืองบริโภค ให้กับ กรมราชทัณฑ์ อย่างไรก็ดี

ในปัจจุบนัรฐับาลได้เปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนสามารถเข้ามาดําเนินการจัดส่งอาหาร และข้าวสารโดยการ

ประมูลทาง อิเล็กโทรนิกส์ (e-Auction) เองได้โดยตรงซ่ึงได้ทําให้การแข่งข ันในธุรกิจนีมี้ความรุนแรงเพิ่มมาก
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ขึน้ ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดซือ้ข้าวสาร จาก

กระทรวงพาณิชย์ และจดัซือ้สัตว์นํา้จากองค์การสะพานปลา ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน ธุรกิจขององค์การ

ตลาด เป็นอย่างมาก องค์การตลาดมีความเห็นว่าในสภาพการเปล่ียนแปลงด ังกล่าวนีจ้ะทําให้รายได้จาก

แหล่งนีข้ององค์การลดลงอย่างมีนัยสําคญัในอนาคต อย่างไรก็ตาม องค์การตลาดจะพยายามดําเนิน

ยุทธศาสตร์เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดิม ผ่านการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า รวมถึงการใช้ความได้เปรียบของ

ตวัแทนที่มีการจดัเก็บข้อมูลของลูกค้าเก่าเอาไว้ทัง้หมด ทัง้นีอ้งค์การตลาดจะหาช่องทางทางธุรกิจเพิ่ม อาทิ

เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยทหาร และหน่วยราชการทัว่ประเทศ โดยองค์การตลาดจะทําการสํารวจผู้ ซือ้ท่ี

น่าสนใจ ผ่านตวัแทนขององค์การตลาดที่อยู่ในพืน้ที่ 76 จงัหวดั  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ด้วยทิศทางใหม่ขององค์การตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพ ันธมิตรกับภาคส่วนต่างๆ ในการ

ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินพร้อมทัง้สร้างรายได้ให้แก่องค์การอย่างยัง่ยืน องค์การตลาดได้พ ัฒนายุทธศาสตร์ในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายพ ันธมิตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และใช้เป็น

ฐานในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่งให้แก่องค์กร รวมถึงส่งเส ริม

เศรษฐกิจ และสังคมอย่างสร้างสรรค ์

นโยบายธุรกิจใหม่มีดงันี ้

นโยบายธุรกิจใหม่ 

1. ขยายเครือข่ายองค์การตลาดให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

2. เป็นองค์การผู้นําทางด้านตลาดชุมชน 

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเช่ือถือ และเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย 

4. สร้างรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างยัง่ยืน ผ่านพนัธมิตรทางการค้า 

เป้าหมาย: เพื่อเสริมสร้างตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยการเพิ่มบทบาทการเป็นองค์กรกลางที่

ส่ ง เส ริมและกําหนด มาตรฐานตลาดชุมช น และการค้าระด ับท้องถ่ิน รวมทัง้ส ร้างพ ันธมิตรทางธุรกิจ        

เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมภายในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเน้นการลงทุนร่วมกบัภาคเอกชนในโครงการท่ี

สอดคล้องกบัพนัธกิจ 
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การนําสินค้าโอทอปไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด: จากการที่ เล็ง เห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีสอดรับ

กบัพนัธกิจหลัก คือ การสร้างตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทัง้ ในประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลผลิตจากการเกษตร และปัจจัยการผลิต โดยความร่วมมือกับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้เป็น

เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเป็นระบบในทุกภูมิภาค  

โครงการนีน้อกจากจะช่วยลดช่องว่างของภาคธุรกิจที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตเพื่อ

การเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกนั และเป็นกลไกในการรกัษาสมดุลด้านราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ี

เป็นธรรมแก่เกษตรกรแล้ว การนําสินค้าโอทอปไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรดยงัจะช่วยยกระด ับคุณภาพชีวิตของ

คนในท้องถ่ินและสร้างความยั่ง ยืนให้ชุมชนบนวิถีพอเพียงผ่านการสร้างผลกําไร และกระจายรายได้สู่

ครอบครวัเกษตรกร เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า และเป็นแหล่งบูรณการ ประสานความร่วมมือจากภาครัฐ

และเอกชน ในการสร้าง และกระจายองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทํา

การเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการอีกด้วย 

องค์การตลาดทําหน้าที่ในการวางนโยบายและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการ รวมทัง้ทําการ

เช่ือมโยงและขอความร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด และผู้ผลิตสินค้าโอทอปอย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอทอป รวมถึง ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ท่ีมาร่วมในการนํา

สินค้าโอทอปไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด ซ่ึงจะจําหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชุมชนครบวงจร  

บทสรุป 

องค์การตลาดตระหนกัดีว่าภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานของความสําเร็จขององค์การ

ตลาดในการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต องค์การตลาดจึงมีทิศทางมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการ

ยอมรบัเช่ือถือจากสังคม โดยเผยแพร่ผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น การปรับปรุงภาพลักษณ์ตลาดโดยทําการ

สร้างป้ายเอกลักษณ์ตลาด การปรบัปรุงพืน้ท่ีตลาดให้ได้มาตรฐาน การสร้างธุรกิจใหม่ท่ีมีวัตถุประสงค์ท ัง้ ใน

เชิงพาณิชย์และสังคมในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและเกษตรกร และการเป็นศูนย์กลางในการ

ประสานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพ ัฒนาศักยภาพทางการผลิตสินค้า

เกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร  

องค์การตลาดมีวตัถุประสงค์ในการมุ่ง สู่การเป็นองค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน โดยมี

บทบาทเป็นผู้กําหนดและเป็นผู้รบัรองมาตรฐานตลาดชุมชน และให้บริการด้านการส่งเสริมตลาดและวิสาหกิจ
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ชุมชนแบบครบวงจร โดยอาศยัค่าความนิยม (Goodwill) ที่ต่อยอดมาจากการสร้างความเช่ือถือและเป็นที่ รู้จ ัก

แพร่หลายในตราสัญลักษณ์ (Brand) องค์การตลาด ซ่ึงเป็นเป้าประสงค์ที่ ยุทธศาสตร์ที่  2 มุ่ง เน้นเป็นสําค ัญ 

โดย “ยุทธศาสตร์การสร้างมาตรฐานการค้าชุมชน โดยอาศ ัยค่าความนิยม (Goodwill) ในตราสัญลักษณ์ 

(Brand) องค์การตลาด” จะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์และเครือข่าย

องค์กรที่องค์การตลาดได้สร้างไว้อย่างเข้มแข็ง จึงมีความจําเป็นต้องพฒันาศ ักยภาพของบุคลากร ให้มีความ

เช่ียวชาญมีความรู้ความสามารถ โดยมีเกณฑ์การวดัประเมินผลตาม KPI ตาม Competency ของแต่ละส่วน

งานเอาไว้อย่างชดัเจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การบูรณาการการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การตลาดให้ความสําคญักบัการพฒันาและยกระด ับประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร 

โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการพฒันาบริหารจดัการภายในให้ได้มาตรฐาน 

นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน 

วางเป้าหมายการดําเนินงานที่สนบัสนุนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย: เพื่อให้การบริหารจดัการภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

โดยสนบัสนุนธุรกิจและการดําเนินการตามเป้าประสงค์ 

การบริหารระบบบัญชีและการเงิน: เพือ่ให้ข้อมูลบญัชีและการเงินมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

และเช่ือมโยงระหว่างตลาดสาขาและส่วนกลาง และเพื่อให้การต ัดสินใจในระด ับผู้บริหาร (Executive 

Decision) เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว องค์การตลาดจึงได้คํานึงถึงการเปล่ียนจากระบบบัญชีและการเงินที่ใน

ปัจจุบนัเป็นรูปแบบแมนนวลเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการ ซ่ึงระบบอตัโนมัติด ังกล่าวนอกจากจะ

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดําเนินการแล้ว ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในเร่ืองของ    ค่าจัดทําเอกสาร ค่า

เดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย  

การบริหารความเส่ียง: องค์การตลาดให้ความสําคญักับการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารจดัการองค์การในทุกด้านในการผลักดนัองค์การให้บรรลุ เป้าหมายการดําเนินงานและป้องกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านการบริหารความ

เส่ียงเพื่อส่งเสริมและผลักดนัองค์การตลาดมีหลักการบริหารความเส่ียงแบบบูรณการ (COSO-ERM) โดย

เช่ือมโยงความเส่ียงกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี ( IT Governance) ทัง้ นี  ้ เพื่อให้การบริหารความ
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เส่ียงมีเป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางปฏิบัติที่ดี  ให้เป็นที่ เข้าใจทั่วทัง้องค์การ จึงได้จ ัดทําแผนแม่บทการ

บริหารความเส่ียง และคู่มือในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่ือสารถึงทิศทาง และแนวทางการ

บริหารความเส่ียงแล้วนัน้ ยงัเป็นพืน้ฐานสําหรบัการตรวจสอบ ประเมิน และวัดผล ซ่ึงจะมีการจัดทํารายงาน

ความคืบหน้าการบริหารความเส่ียง และสรุปผลการบริหารความเส่ียงในทุกๆ ปีอีกด้วย นอกเหนือจากนี ้ทาง

องค์การตลาดยงัได้มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนาการบริหารความเส่ียงให้กับเจ้าหน้าท่ีทัง้องค์การอย่าง

ต่อเนื่องทัง้ในระดบัผู้บริหารและปฏิบตัิการ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความตระหนักการบริหารจัดการความเส่ียง

ภายในองค์การ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีด:ี เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การตลาดมีความน่าเช่ือถือ และเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง แผนการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีมุ่ง เน้นการส่งเสริมให้กระบวนการทํางาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากบัดูแล และจรรยาบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเส ริมให้การกํากับดูแลท่ีดี 

(Good Corporate Governance) เกิดขึน้ในการบริหารจัดการองค์กร สร้างระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย    การรั่วไหล การ

สิน้เปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร 

การควบคุมภายใน: จากการท่ีองค์การตลาดได้มีการดําเนินธุรกิจต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ

ตลาดสาขาทัง้ 5 สาขา ทําให้องค์การจําเป็นท่ีจะต้องมีการควบคุมการดําเนินงาน โดยจัดทําคู่ มือการควบคุม

ภายใน ให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามคู่มือดงักล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากที่ สุด อีกทัง้

ยงัได้มีการอบรมพนกังาน เพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นระบบมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัได้มีการประสานงานกับฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เพื่อสุดท้ายจะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างตรงจุดว่าส่วนงานใดที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข 

และพฒันาต่อไป เพื่อที่จะสามารถยกระดบัการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่มากขึน้ใน

อนาคต  

การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์: องค์การตลาดให้ความสําคญัในการพฒันาระบบงานตรวจสอบให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจสอบภายในองค์การตลาด โดยแผนการ

ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์มีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการติดตามและ

ตรวจสอบการดําเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย พฒันาระบบงานตรวจสอบให้น่าเช่ือถือ และเป็น
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ที่ยอมรบัของผู้บริหารและหน่วยงานที่รบัการตรวจ และเป็นกลไกในการส่งเสริมกระบวนการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี 

การบริหารจัดการสารสนเทศ: องค์การตลาดให้ความสําคญัต่อการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการบริหารจัดการ

สารสนเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนธุรกิจ และการบริหาร

จดัการด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนบัสนุนการเรียนรู้และพัฒนาภายใน

องค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล: จากการปรบัเปล่ียนทิศทางการดําเนินการขององค์การตลาดจาก

การเป็นผู้ดําเนินการบริหารจดัการตลาดเอง (Operator) สู่การเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการบริหารตลาด 

(Facilitator) ส่งผลให้องค์การตลาดต้องการสมรรถนะของพนกังานที่ต่างไปจากเดิม องค์การตลาด 

จึงมีแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ตอบรับกับการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการบริหาร และการพ ัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็น

มาตรฐานและมีทิศทางสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานขององค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ

เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการเปล่ียนแปลงไป 
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3.3 แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 

จากยุทธศาสตร์หลักและนโยบายการบริหารจดัการในหวัข้อข้างต้น องค์การตลาดได้วางแผนกล

ยุทธ์ที่จะสนบัสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารจดัการซ่ึงสามารถสรุปได้เป็นแผนที่กลยุทธ์ ดงันี ้
 

 
 

3.4 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

F1: เพิ่มความเข้มแข็งทางการเงิน  

F2: เพิ่มรายได้  

F3: บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

C1: ตลาดสดที่เป็นที่นิยมและต้นแบบ  

C2: รกัษาฐานบริการสินค้าอุปโภค/บริโภค 

C3: Promotor 

C4: Trading 
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C5: ตอบสนองนโยบายผ่านโครงการประชารฐั 

C6: สร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

C7:สร้างระบบโลจิสติกส์ที่ตอบสนองภาระกิจองค์การ  

C8: Co-Regulator 

C9: สร้างองค์การตลาด 4.0  สินค้าสด 

I1: บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  

I2: สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ  

I3: สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง  

I4: พฒันาสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของตลาด 

I5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน  

I6: มีการบริหารความเส่ียงที่ดี  

I7: มีการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

I8: มีการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  

L1: พฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมองค์การ 

L2: พฒันาและบริหารแผนแม่บทของหน่วยงานสนบัสนุน  

L3: ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนบัสนุนธุรกิจ 
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3.5 มาตรวัดความสําเร็จ 

องค์การตลาดได้กําหนดมาตรวดัความสําเร็จภายใต้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ ดงันี ้

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
2556 2557 2558 2559 2560 

F1: เพิ่มความเข้มแข็งทางการเงิน  1. EBITDA จากรายได้จากการบริหาร

พืน้ท่ีเพื่อการพาณิชย์ รวมชุมชนยิม้ 

(ล้า น บา ท)( ร า ย ได้ สุ ท ธิ จา ก ก า ร

ดําเนินงานธุรกิจอ่ืน) 

2.5 3.75 5.53 6.74 8.38  แผนพัฒนาระบบบญัชี 

2. EBITDA อา หา ร ดิบ เค ร่ื อง อุปโ ภค

บริโภคและรายได้อ่ืนๆ (ล้านบาท) 

1.50 1.90 1.254 5.248 14.71 

F2: เพิ่มรายได้ 3. ก า ร เ ติ บโ ต ข อง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร

ดาํเนินงานสุทธิ (ร้อยละ) 

9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

F3: บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาํเนินงาน 

(ร้อยละ) 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

C1: ตลาดสดได้มาตรฐาน 5. อัตราการเช่าแผงการค้า (Occupancy 

Rate) ของตลาดสาขาท่ีไม่มีสัญญา

ร่วมลงทุน  

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 กําหนดและปฏิบตัิตามแนวทาง

แผน 5 ปี (ของตลาดสาขาทัง้ 4 

แห่ง) – รายได้การใช้พืน้ท่ีเพิ่ม
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
2556 2557 2558 2559 2560 

      รวมถึงกิจการในตลาดสาขาทัง้ 4 

แห่งท่ีไม่เคยได้ใช้พืน้ท่ีมาก่อนในปี 

2556 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
2556 2557 2558 2559 2560 

C2:  รักษาฐานบริการสนิค้าอุปโภค/

บริโภค 

6. จํานวนสัญญาการส่งอาหารดิบและ

เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มแต่ละปี 

1 1 1 1 1  แผนการรักษาฐานการส่งสินค้า

อุปโภค/บริโภค 

C3: Promotor 7. ตลาดขององค์การตลาดผ่านเกณฑก์าร

รับรองมาตรฐาน 

    2  แผนการพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์

การรับรองมาตรฐาน 

C4:  Trading 8. มีช่องทางในการกระจายสินค้าเพิ่ม

มากขึน้ 

      แผนการเพิ่มช่องทางในการกระจาย

สนิค้า 

C5: ตอบสนองนโยบายผ่าน

โครงการประชารัฐ 

9. จํานวนนโยบายโครงการท่ีองค์การ

ตลาดดําเนินการสนองตอบ 

      แผนการดําเนินโครงการตาม

นโยบายรัฐบาล 

C6: สร้างความพึงพอใจของผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้อง (ตลาดสาขา) 

10. ผลการวัดความพึงพอใจ (ร้อยละ) 70 70 70 70 70  วัดผลโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
2556 2557 2558 2559 2560 

C7: Co-Regulator 11. มีผู้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตลาด 

- - - 

 

- -  แผนพัฒนา Co-Regulator 

 

I1: บริหารสัญญาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

12. มีการบริหารสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตามกําหนดระยะเวลา 

- - - - -  แผนกา รบริหา รสัญญา อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

I2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภายใน 

13.         

I3: สร้างพันธมิตรทางธรุกิจ 14. จํานวนบนัทึกข้อตกลง (Synergy) หรือ

จํานวนโครงการทางธุรกิจท่ีดําเนินการ

ร่วมกัน (ครัง้) 

      แผนพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน 

I4: มีการบริหารความเสี่ยงท่ีด ี 15. ผลการสํารวจการรับรู้ของประชาชน

ท่ัวไปในพันธกิจและภาพลักษณ์ของ

องค์การตลาด 

 

 

- - - NA. NA.  แผนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

I5: สร้างภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่ง 16. สร้างมาตรฐานความพึงพอใจของ

ลูกค้าในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑท่ี์

- - - NA. NA.  แผนสร้างความพึงพอใจผลิตภัณฑ์

ใหม่ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
2556 2557 2558 2559 2560 

ได้รับการพัฒนาขึน้มาใหม่ในระดับ 

(ร้อยละ) 

I6: มีการตดิตามและประมวลผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

17. สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายพนักงาน 

(ร้อยละ) 

27 25 23 22 20 

 แผนการพัฒนาระบบบญัชี 

 แผนการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ภายใน 

18. จํา น วน ก ร ะบว นก า ร ท่ีไ ด้ รับก า ร

ปรับปรุงใหม่  

1 1 1 1 1 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

136 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

2556 2557 2558 2559 2560 

I6: พัฒนาสินค้าและบริการได้ตรง

ความต้องการของตลาด 

19. ร้อยละของหัวหน้างานท่ีเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของส่วนงาน

ของตน 

50 

 

 

60 70 80 90  แผนบริหารความเสี่ยง 

 20.         

I8: มีการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 21. ร้อยละของแผนงานท่ีสํา เ ร็จภายใน

เวลาท่ีวางแผนไว้  

      แผนพัฒนาระบบการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

 22.         

L1: พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม

องค์การ 

23. ร้อยละของแผนงานบริหารทรัพยากรท่ี

สําเร็จภายในเวลาท่ีวางแผนไว้ 

50 60 70 80 90  แผนบริหารบุคคล 

 

L2: พัฒนาและบริหารแผนแม่บท

ของหน่วยงานสนับสนุน 

24. จํานวนแผนแม่บทด้านการบริหา ร

จัดการองค์กรท่ีได้มีการจัดทําสํา เ ร็จ

หรือปรับปรุงตามแผนงานท่ีกําหนด 

(จํานวนสะสม) 

1 2 3 4 5  ศึกษา วางแนวทางแผนปรับปรุง

การบริหารจัดการภายใน (แผน

แม่บท) 

 ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บท 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560 

L3: ใช้ระบบ IT ในการสนับสนุน

ธุรกิจ 

25. ร้อยละของแผนงานท่ีสํา เ ร็จภายใน

เวลาท่ีวางแผนไว้ 

50 60 70 80 90  วางแผนระบบ IT 

 

26. ร้อย ล ะข อง บุค ล า กร ท่ี ไ ด้รั บก า ร

ฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการ

ใช้งานระบบสารสนเทศตามรายการ

รายช่ือ 

50 50 50 50 50 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

3.6 แผนการดําเนินงาน – โครงการ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

F1: เพิ่มความเข้มแข็งทางการเงิน 

F2: เพิ่มรายได้ 

F3: บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

I5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

 

KPI 1: EBITDA จากรายได้จากการบริการพืน้ท่ีเพื่อการพาณิชย์ (รวมชุมชน

ยิม้) 

KPI 2: EBITDA อาหารดิบเคร่ืองอุปโภค บริโภค และรายได้อ่ืนๆ 

KPI 3: การเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 

KPI 4: ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดําเนินงาน 

KPI 20: สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 จัดทํา Budget Planning เพื่อติดตาม

แผนและวิเคราะห์ (Gap Analysis) และ

เป็นการปรับปรุงการใช้ระบบบญัชีเพื่อ

การบริหารพร้อมวิเคราะห์ช่วงห่างจาก

เป้าหมาย (Gap Analysis) และ

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง เพื่อให้ผล

ปลายปีเข้าสู่เป้าหมายท่ีตัง้ 

 

ปรับปรุงระบบการตรวจและติดตาม

ผลงาน (Monitoring) เพื่อให้เกิดการ

แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมอย่างทันท่วงที 

     วางแผนและงบฯ/

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

C1: ตลาดสดท่ีเป็นท่ีนิยมและต้นแบบ KPI 5: อัตราการเช่าแผงการค้า (Occupancy Rate) ตลาดสาขา ทัง้ 4 แห่ง  

ตลาดสาขาตล่ิงชัน – แผงการค้า 

วางแผนและดําเนินการส่งเสริมการขาย 

 

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน/

กฎหมาย 

 มีรายงานการตดิตามและความคบืหน้า

การบริหารสัญญาเช่ากับบริษัท 

เดอะสเปเชียลลิสท์ 2005 (ไทยแลนด์) 

จํากัด 

ทําสัญญาเช่า บริหารจัดการพืน้ท่ีตาม

นโยบาย 

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน   

ตลาดสาขาตล่ิงชัน – อาคารพักอาศัยและพาณชิย์ 

ติดตามบงัคับหนี ้

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน/

กฎหมาย 

 - ระยะเวลาการสรุปผลการดาํเนินการ

ทางกฎหมายขึน้อยู่กับกระบวนการ

ยุติธรรมซ่ึงไม่สามารถกําหนดได้ 

- กิจกรรมต่อเน่ือง บริหารสัญญาเช่าใหม่ท่ีอัตราใหม่ 

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน  

ตลาดสาขาหนองม่วง – สัญญาร่วมลงทุนแผงการค้า 

บริหารสัญญาเช่าแผงให้เป็นไปตาม      ตลาดสาขาหนอง  กิจกรรมต่อเน่ือง 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

แผน ม่วง 

ตลาดสาขาลําพูน – การให้เช่าแผงการค้า   

ดําเนินการหาผู้ เช่าประจําและรายวัน

สําหรับแผงท่ีไม่ได้เช่า 

     ตลาดสาขาลําพูน  กิจกรรมต่อเน่ือง 

ตลาดสาขาบางคล้า – การให้เช่าแผงการค้า 

รักษาพืน้ท่ีเช่าให้เต็มอย่างตอ่เน่ือง      ตลาดสาขาบางคล้า  กิจกรรมต่อเน่ือง 

ตลาดสาขาบางคล้า – การให้เช่าอาคารพาณชิย์ 

ดาํเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีตามแผน 

     ตลาดสาขาบางคล้า  ผลสรุปจากการศึกษาการใช้พืน้ท่ีอาคาร

พาณิชย์ – โครงการต่อเน่ืองจากปี 2555 

 KPI 6: รายได้จากการเพิม่การใช้พืน้ท่ี 

ตลาดสาขาตล่ิงชัน – อาคารตลาดชัน้เดียว 

ทําการปรับปรุงพืน้ท่ีตามแนวนโยบาย      

ตลาดสาขาตลิ่งชัน  เพื่อการบริหารการใช้พืน้ท่ีอย่างมี

ประสิทธภิาพ (เฉพาะตลาดและในสว่นท่ี

ไม่ได้ร่วมลงทุน) 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

บริหารจัดการพืน้ท่ีให้เป็นไปตาม

แนวนโยบายการใช้พืน้ท่ีจากการสรุป

นโยบายในปี 2555 

 

 

 

     

ตลาดสาขาตลิ่งชัน   

ตลาดสาขาตล่ิงชัน – แผนพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณท่านํา้ตล่ิงชัน 

ปรับปรุงพืน้ท่ีตามแนวนโยบาย      ตลาดสาขาตลิ่งชัน  ต่อเน่ืองจากการศึกษาการใช้พืน้ท่ี

บริเวณท่านํา้ตลิง่ชันในปี .2555 ดาํเนินการหาผู้ เช่าและเปิดให้บริการ       ตลาดสาขาตลิ่งชัน  

บริหารจัดการพืน้ท่ีให้เป็นไปตามแผน 

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน/ 

PR 

  

ตลาดสาขาตล่ิงชัน – แผนพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณอื่นๆในเชิงพาณชิย์ (ลานจอดรถและพืน้ท่ีหน้าศาลพระพรหม)  

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายจากผล

การศึกษาปี 2555 

 

 

     ตลาดสาขาตลิ่งชัน  ต่อเน่ืองจากการศึกษาการใช้พืน้ท่ี

บริเวณอ่ืนๆในปี 2555 (อาทิเช่นท่ีจอด

รถ/พืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าพระพรหม) – 

กิจกรรมต่อเน่ืองกิจกรรมต่อเน่ือง 

ตลาดสาขาหนองม่วง – แผนพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้า 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

ศึกษาและสรุปผลพืน้ท่ี 30 ตรม. พร้อม

ปรับปรุงพืน้ท่ี 

     ตลาดสาขาหนอง

ม่วง 

 ต่อเน่ืองจากการศึกษาการใช้พืน้ท่ี

บริเวณอ่ืนๆในปี 2555 

บริหารจัดการพืน้ท่ี 30 ตรม. และป้าย

โฆษณา 

     ตลาดสาขาหนอง

ม่วง 

 

ตลาดสาขาลําพูน– แผนการเพิ่มพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ 

สรุปแผนการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี

เพิ่มเติม พร้อมทําการปรับปรุงพืน้ท่ี

อาคารชัน้ 2 และดาดฟ้า 

     ตลาดสาขาลําพูน  โครงการต่อเน่ืองจากแผนปี 2555 

ดาํเนินการตามแผนการใช้พืน้ท่ีเพิม่

บริเวณอาคารชัน้ 2 และดาดฟ้า 

     ตลาดสาขาลําพูน   

บริหารสัญญาเช่าโครงการใหม่ให้

เป็นไปตามข้อตกลง 

     ตลาดสาขาลําพูน   

ตลาดสาขาบางคล้า– แผนการเพิ่มพืน้ท่ีเชิงพาณชิย์   

ดาํเนินการปรับปรุงพืน้ท่ี      ตามแผน      ตลาดสาขาบางคล้า  ผลสรุปจากการศึกษาการใช้พืน้ท่ีเป็น

ตลาดกลางผักผลไม้ว่าไม่สามารถทําได้ ดาํเนินการหาผู้ เช่าและผู้ ซือ้      ตลาดสาขาบางคล้า  
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

บริหารจัดการตลาดสาขาฯตามแผน

นโยบาย 

     ตลาดสาขาบางคล้า  – โครงการต่อเน่ืองจากปี 2555 

C2: รักษาฐานบริการสินค้าอุปโภค/บริโภค KPI 7: จํานวนแผนเพิ่มความสะดวกในการสง่อาหารดิบแต่ละปี 

ศกึษา ระบุ พัฒนาแผนการเพือ่เพิ่ม

จํานวนลูกค้าในการสง่สนิค้าอุปโภค/

บริโภคแต่ละปี 

     พัฒนาธุรกิจ  กิจกรรมต่อเน่ือง 

C3: Promotor KPI 8: ตลาดขององค์การตลาดผ่านเกณฑก์ารรับรองมาตรฐาน 

แผนการพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน   

จัดทําแผนพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์

การรับรองมาตรฐาน 

     ตลาดสาขาทุกสาขา   กิจกรรมต่อเน่ือง 

144 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ดาํเนินการตามแผน      ตลาดสาขาทุกสาขา  กิจกรรมต่อเน่ือง 

บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข      ตลาดสาขาทุกสาขา   กิจกรรมต่อเน่ือง 

ประเมินตลาดมาตรฐานในแต่ละด้าน      ตลาดสาขาทุกสาขา   กิจกรรมต่อเน่ือง 

C4: Trading KPI 9: มีช่องทางในการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึน้ 

แผนการเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า   

ประสานงานกับพันธมิตรในการจัดหา

ช่องทางในการกระจายสินค้า 

     แผนกกิจการพิเศษ  กิจกรรมต่อเน่ือง 

ดาํเนินโครงการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

     แผนกกิจการพิเศษ  กิจกรรมต่อเน่ือง 

C5: ตอบสนองนโยบายผ่านโครงการประชารัฐ KPI 10: จํานวนนโยบาย จํานวนโครงการ ท่ีองค์การตลาดดําเนินการตอบสนอง 

แผนการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล  ร่วมกับ I4 

ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละคดัเลือก

ผลิตภณัฑ์ทีจ่ะจําหน่าย และพนัธมิตร 

ทางธุรกจิ 

 

     แผนกกิจการพิเศษ  กิจกรรมต่อเน่ือง 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์      แผนกกิจการพิเศษ  กิจกรรมต่อเน่ือง 

ศึกษาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์

และกลยุทธ์การตลาด 

     แผนกกิจการพิเศษ  กิจกรรมต่อเน่ือง 

C6: สร้างความพึงพอใจของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง KPI 11: ผลการวัดความพงึพอใจ 

นําจุดบกพร่องท่ีปรากฏในแบบ

ประเมินความพึงพอใจปีก่อนหน้ามา

ปรับปรุงแก้ไข  

     พัฒนาตลาดสาขา  ต่อเน่ืองมาจากผลการวัดความพงึพอใจในปี 

2555 – กิจกรรมต่อเน่ือง 

แก้ไขปัญหาของปีก่อนหน้า      พัฒนาตลาดสาขา  กิจกรรมต่อเน่ือง 

C7: สร้างระบบโลจิสติกส์ท่ีตอบสนองภาระกิจองค์การ KPI 12 : จํานวนสินค้าท่ีผ่านระบบโลจิสติกส์ขององค์การตลาด 

แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์    

ศึกษาและรวบรวมรายช่ือลูกค้า 

(ผู้ขาย) เป้าหมาย 

     พัฒนาธุรกิจ   

ศกึษาและรวบรวมประเภทสินค้าเพือ่

การจําหน่าย 

 

     พัฒนาธุรกิจ   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก/รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 2559 2560 

เร่ิมเปิดดําเนินการ      พัฒนาธุรกิจ   

วิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุง

ข้อบกพร่อง 

     พัฒนาธุรกิจ   

C8: Co-Regulator KPI 13: มีผู้มาขอใบอนุญาต ประกอบกิจการตลาด 

แผนพัฒนา Co-Regulator   

ศกึษาและกําหนดนโยบายโครงการ       พัฒนาธุรกิจ  พิจารณาถึงแรงจูงใจตลาดท่ีเข้าร่วมคือ

ความน่าเช่ือถือของตลาด 

สํารวจจํานวนตลาดในประเทศไทย      พัฒนาธุรกิจ   

จัดตัง้ส่วนงานโครงการพร้อม

ประชาสัมพันธ ์

     พัฒนาธุรกิจ/PR   

เชิญชวนตลาดมาเข้าร่วมโครงการและ

เร่ิมดําเนินการ 

 

 

 

     พัฒนาธุรกิจ/PR   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

C9: สร้างองค์การตลาด 4.0  KPI 14: มีการบริหารสัญญาท่ีมีประสิทธภิาพตามกําหนดระยะเวลา 

แผนการสร้างดัชนีราคาสินค้าสด         

ศึกษาและระบุช่องทาง และวิธีการใน

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและ

วิธีการประมวลผลพร้อมช่องทางแสดง

รายงานข้อมูล 

     พัฒนาธุรกิจ   

ทดลองเร่ิมโครงการนําร่องในการ

จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล 

     พัฒนาธุรกิจ    

ศกึษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ      พัฒนาธุรกิจ/IT  หลังโครงการนําร่องจะสามารถกําหนดวิธีท่ี

จะนําระบบ IT มาสนับสนุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การเก็บและบริหารจัดการข้อมูลและ

การรายงานผล 

     พัฒนาธุรกิจ/IT   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ทดสอบการใช้ระบบและแก้ไขระบบ      พัฒนาธุรกิจ/IT   

เร่ิมเปิดดําเนินการและประชาสมัพนัธ์

  

     พัฒนาธุรกิจ/PR   

I1: บริหารสัญญาอย่างมีประสทิธิภาพ KPI 16: จํานวนสัญญาระยะยาวกว่า 1 ปีท่ีมีปัญหาและไม่มีแผนรองรับหรือแก้ไข 

การตรวจสอบและประเมินคู่ สัญญา   

มีการตรวจสอบการสง่มอบหรือปฏิบตัิ

ตามสัญญาทุกไตรมาสพร้อมรายงาน

ความคืบหน้าและ/หรือแก้ไข 

     สํานักงานตลาด

สาขาทัง้ 4 แห่ง 

  

มีแผนบริหารความเสี่ยงหากคู่สัญญา

ไม่ทําตามสัญญา 

     สํานักงานตลาด

สาขาทัง้ 4 แห่ง 

 

มีแผนบริหารความเสี่ยงหากหาผู้

มาร่วมทุนหรือร่วมสัญญาไม่ได้ 

     สํานักงานตลาด

สาขาทัง้ 4 แห่ง 

  

I2: สร้างภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่ง KPI 17: ผลการสํารวจการรับรู้ของประชาชนท่ัวไปในพันธกิจและภาพลักษณ์ของ

องค์การตลาด 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  

รณรงค์เคร่ืองแต่งกายพนักงานให้เป็น

เอกลักษณ์ 

     PR  ต่อเน่ืองจากแผนปี 2555 

ทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจการรับรู้

ของประชาชนต่อองค์กรร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทย 

     PR    

I3: สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ KPI 18: จํานวนบนัทึกข้อตกลง (Synergy) 

แผนพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน   

ทบทวนรายนามพันธมิตรภาครัฐและ

เอกชน 

     ฝ่ายแผน/

งบประมาณ 

 ตอ่เน่ืองจากแผนปี 55 ในการจัดตัง้ศูนย์

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรและทํา MOU 

      

ศึกษาเพื่อหาข้อสรุปโครงการพันธมิตร

ใหม่ๆ 

     ฝ่ายแผน/

งบประมาณ 

 

บริหารจัดการโครงการตามแผนพร้อม

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

     ฝ่ายแผน/

งบประมาณ 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

I4: พัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของตลาด KPI 19: ความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละประเภทของผลติภัณฑท่ี์ได้รับการ

พัฒนาขึน้มาใหม่ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก/รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ2556 2557 2558 2559 2560 

แผนสร้างความพึงพอใจผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

       ร่วมกับ C5 

ออกแบบแบบสอบถามและขัน้ตอน

การสํารวจ 

     พัฒนาธุรกิจ   

  

ดําเนินการสํารวจ      พัฒนาธุรกิจ   

วิเคราะห์และประเมินผล พร้อม

จัดเตรียมข้อเสนอแนะ 

     พัฒนาธุรกิจ   

ศึกษา วางแนวทาง และปฏิบตัติาม

แผนสนับสนุนธุรกิจ 

     พัฒนาธุรกิจ   

I5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 21.จํานวนกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุง 

แผนการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน   

ศึกษา วางแนวทางแผนปรับปรุงการ

บริหารจัดการภายใน (แผนแม่บท) 

     ทุกฝ่ายของงานด้าน

บริหาร 

 ร่วมกับ L2’ 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก/รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ปฏิบตัิตามแผนปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 

     ทุกฝ่ายของงานด้าน

บริหาร 

 กิจกรรมต่อเน่ือง 

I6: มีการบริหารความเสี่ยงท่ีด ี KPI 22: ร้อยละของหัวหน้างานท่ีเข้าใจและตระหนักถึงปัจจัยเสีย่งของส่วนงานของ

ตน 

แผนบริหารความเส่ียง   

ฝึกอบรมผู้บริหารเพื่อเรียนรู้วิธีการ

บริหารความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง

ของส่วนงาน 

     บริหารความเสี่ยง   

ระบุปัจจัยความเสี่ยงระดบัองค์กร      บริหารความเสี่ยง   

ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ประจําปี 

     บริหารความเสี่ยง   

ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง

ประจําปี 

     บริหารความเสี่ยง   

ปรับปรุงมือบริหารความเสี่ยงฉบบั

พกพาประจําปี 

     บริหารความเสี่ยง   

     

152 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ศึกษาความเป็นไปได้ของการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง  

     บริหารความเสี่ยง/IT   

กําหนดคุณลักษณะของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทํา

ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้างเพื่อขอการ

อนุมัต ิ

     บริหารความเสี่ยง   

เร่ิมศึกษาวิธีการทําความเช่ือมโยง

สาเหตุของความเสี่ยง (risk map) 

     บริหารความเสี่ยง   

สรรหา IT Vendor และนําแผนบริหาร

ผ่านความเช่ือมโยงสาเหตุของความ

เสี่ยงมาปฏิบตัิ 

     บริหารความเสี่ยง   

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบตั ิ

     บริหารความเสี่ยง   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

เร่ิมศึกษาการจัดทําแผนฉกุเฉิน (BCP)      บริหารความเสี่ยง   

ดาํเนินการเขียนแผนฉุกเฉินและรอการ

อนุมัต ิ

     บริหารความเสี่ยง   

I7: มีการติดตามและประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ KPI 23: ร้อยละของงบลงทุนประจําปีท่ีมีการเบกิจ่าย 

แผนการติดตามและประมวลผล   

สร้างกรอบการวดัค่าคะแนนให้เป็น

รูปธรรม  

     ติดตามและ

ประเมินผล 

  

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลตาม

กรอบท่ีสรุปและได้รับการอนุมัติพร้อม

ทัง้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

     ติดตามและ

ประเมินผล 

  

ประเมินและปรับปรุงระบบการคิด

คะแนนโดยยึดให้ใกล้เคียงกับ

หลักเกณฑ์ของ TRIS ให้มากท่ีสุด 

     ติดตามและ

ประเมินผล 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

สร้างระบบในการผลกัดันและสร้าง

แรงจูงใจ/ยอมรับในวิธีการประเมิน

ความสําเร็จของหน่วยงาน 

     ติดตามและ

ประเมินผล 

  

นําผลคะแนนประเมินขององค์การฯท่ี

ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุง

การประเมินให้ตรงกับหลักเกณฑ์

ยิ่งขึน้ 

     ติดตามและ

ประเมินผล 

  

ทบทวนและปรับปรุงการคิดคะแนน

ประจําปีโดยมีเป้าหมายคือการมี

หลักเกณฑ์ท่ีเทียบเท่ากับหลักของ 

TRIS 

     ติดตามและ

ประเมินผล 

  

I8: มีการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี KPI 24: ร้อยละของแผนงานท่ีสําเร็จภายในเวลาท่ีวางแผนไว้ 

แผนกํากํากับดูแลกิจการท่ีดี   

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการการ

กํากับและดูแลกิจการท่ีด ี

     อนุกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และจัดกิจกรรมอบรมประจําปี 

     อนุกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

 กิจกรรมต่อเน่ือง 

ประเมินผลการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และจัดกิจกรรมอบรมประจําปี 

     อนุกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

 กิจกรรมต่อเน่ือง 

L1: พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรเพื่อส่งเสริมองค์กร  KPI 25: ร้อยละของแผนงานบริหารบุคลากรท่ีสําเร็จภายในเวลาท่ีวางแผนไว้ 

แผนบริหารบุคคล HR   

จัดทําการอบรมประจําปีเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน 

     HR   

ศกึษาแนวคิดและเขียนแผนการ

ดาํเนินโครงการวางแผนพฒันา

พนักงานรายบุคคล (IDP) 

     HR   

จัดทํากระบวนการอบรมพนักงาน

ประจําปี  

     HR   

ขออนุมัติแผนการดําเนินโครงการ

วางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

     HR   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

พร้อมดําเนินการแก้ไข 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

จัดทํากระบวนการอบรมพนักงาน

ประจําปี  

     HR   

นําแผนพฒันาพนักงานรายบุคคลไป

ปฏิบตัิจริง  

     HR   

ศึกษา วางแนวทางและปฏิบตัิตาม

แผนสนับสนุนธุรกิจและการ

บริหารงานภายใน 

     HR   

L2: พัฒนาและบริหารแผนแม่บทของหน่วยงานสนับสนุน KPI  26: จํานวนแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการองคก์ร 

ศกึษา วางแนวทางแผนปรับปรุงการ

บริหารจัดการภายใน (แผนแม่บท) 

     ทุกฝ่ายของงานด้าน

บริหาร 

 ร่วมกับ I5 

ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทตาม

จําเป็น 

     ทุกฝ่ายของงานด้าน

บริหาร 

  

L3: ใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนธรุกิจ KPI 27: ร้อยละของแผนงานท่ีสําเร็จภายในเวลาท่ีวางแผนไว้ 

แผน IT   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก/รอง  

นํา้หนกั 

(%) 

 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 2559 2560 

ศึกษาการทําระบบบญัชีท่ัวทัง้องค์กร       IT   

สร้างระบบเครือข่ายการเช่ือมโยง

ภายนอก ระบบสนับสนุนความเสี่ยง 

และระบบปฏิบตัิการในองค์กร 

     IT   

สร้างระบบบญัชีเพื่อใช้งานสําหรับ

องค์กรโดยเฉพาะระบบเครือข่าย

เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ

ระบบสนับสนุน พ.ร.ฎ.การบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี และนโยบายต่าง 

ๆ ของรัฐบาล 

     IT   

พัฒนาระบบเครือข่ายการเช่ือมโยง

ภายนอก ระบบสนับสนุนความเสี่ยง 

และระบบปฏิบตัิการในองค์กร 

     IT   

สร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบ

สํารองข้อมูล และระบบรักษาความ

     IT   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

ปลอดภัยของข้อมูล  

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 

แผนขับเคล่ือนกลยุทธ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/

รอง  

นํา้หนัก 

(%) 

 

หมายเหต ุ

2556 2557 2558 2559 2560 

ศึกษา วางแนวทาง และปฏิบตัติาม

แผนสนับสนุนธุรกิจและการ

บริหารงานภายใน 

 

     IT/HR   

 KPI 28: ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการใช้งาน

ระบบสารสนเทศตามรายการรายช่ือ 

รวบรวมรายช่ือ และประเภทของการ

ฝึกอบรมและปฏิบตัิตามแผน 

     IT/HR   
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

3.7 ประมาณการงบการเงิน 

ผลประกอบการและฐานะการเงิน 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากการจําหน่าย/ส่งอาหารดิบให้กรมราชฑัณฑ์

ประกอบกับองค์การตลาดได้หาแนวทางในการหารายได้เพื่อเพิ่มขยายช่องทาง ทางธุรกิจเพิ่มอาทิเช่น 

โครงการร้านค้าชุมชนยิม้ และโครงการคาราวานสินค้าราคาถูก ซ่ึงในระยะแรกอาจจะมีผลประกอบการท่ียังไม่

ชดัเจนแต่ถ้ามองผลระยะยาวก็อาจจะส่งผลให้องค์การตลาดมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจเหล่านีต้่อไป 

ในส่วนของค่าใช้จ่าย รายการหลักประการหน่ึงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ในการ

คาดการณ์อนาคต องค์การตลาดยังควบคุมจํานวนพนักงานโดยยังไม่มีการเพิ่มขึน้สูงนัก ประกอบกับ

โครงสร้างองค์การใหม่ยงัไม่ได้รบัการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ทัง้นีห้ากโครงการใหม่ๆมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่ององค์การตลาดจะพิจารณาการเพิ่มบุคลากรอย่างระมดัระวงั และจากการทําประมาณการจํานวนคนท่ี

อาจเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัรายได้ มิได้ส่งผลลบต่อผลกําไรสุทธิในระยะยาวอย่างมีนยัสําคญั 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกาํไรขาดทนุ ( สาขาสาํนักงานใหญ่ ) 

 

งบกาํไรขาดทนุ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 

รายได้ 

        รายได้จากการดําเนินธุรกจิอาหารดิบ และอืน่ๆ 

        

 

รายได้คาอาหารดิบ 

                  

1,159,683,700.22  

          

1,329,565,953.68  

         

1,058,551,008.20  2,309,190,000.00 2,3386,080,000.00 3,566,520,000.00 3,7593,920,000.00 3,941,330,000.00 

 

รายได้ค่าขา้วสาร 

                       

64,214,625.06  

                

58,416,636.38  

               

33,419,155.96  22,020,000.00 22,610,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 

 

รายได้ขา้วสารถุง 

                                              

-    

                        

90,965.00  

                       

40,941.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้จากร้านคา้ชุมชนยิ้ม*** 

                                              

-    

                                       

-    

                       

60,000.00  10,910,000.00 590,000.00 590,000.00 590,000.00 590,000.00 

 

รายได้ค่าคาราวานสินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชน*** 

                                              

-    

                                       

-    

                     

700,000.00  830,000.00 160,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 1,380,000.00 

 

รายได้จากธุรกิจจัดส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

                                              

-    

                      

105,890.00  

               

18,234,924.11  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมรายได้จากการดาํเนินธุรกจิอาหารดิบ และ

อืน่ๆ 

                  

1,223,898,325.28  

          

1,388,179,445.06  

         

1,111,006,029.27  2,342,950,000.00 3,409,440,000.00 3,660,000,000.00 3,847,730,000.00 4,035,290,000.00 

 

รวมรายได้ 

                  

1,223,898,325.28  

          

1,388,179,445.06  

         

1,111,006,029.27  2,342,950,000.00 3,409,440,000.00 3,660,000,000.00 3,847,730,000.00 4,035,290,000.00 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

ตน้ทุนขาย 

 งบกาํไรขาดทนุ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 

ตน้ทุนขายอาหารดิบ (97%) 

                  

1,121,422,848.70  

          

1,287,627,881.13  

         

1,022,228,573.51  2,240,130,000.00 3,284,330,000.00 3,459,350,000.00 3,641,120,000.00 3,822,890,000.00 

 

ตน้ทุนขายขา้วสาร+ขา้วสารถุง (160) 

                       

64,481,964.29  

                

58,846,398.28  

               

31,926,810.41  21,880,000.00 22,430,000.00 91,080,000.00 91,080,000.00 91,080,000.00 

 

ตน้ทุนผลิตภัณฑอ์งคก์ารตลาด (85%) 

                                              

-    

                        

46,637.00  

                                      

-    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ตน้ทุนขายธุรกิจจัดเคร่ืองอุปโภคบริโภค (95%) 

                                              

-    

                                       

-    

               

17,821,648.17  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมต้นทนุขาย 

                  

1,185,904,812.99  

          

1,346,520,916.41  

         

1,071,977,032.09  2,262,010,000.00 3,306,760,000.00 3,550,430,000.00 3,732,200,000.00 3,913,970,000.00 

กาํไรขั้นต้น 

                       

37,993,512.29  

                

41,658,528.65  

               

39,028,997.18  80,940,000.00 102,680,000.00 109,900,000.00 115,530,000.00 121,320,000.00 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

        

 

เงนิเดือนค่าจ้าง 

                          

7,735,035.00  

                  

8,816,433.41  

               

10,772,521.00  11,110,000.00 12,520,000.00 13,210,000.00 15,050,000.00 17,070,000.00 

 

ค่าสวัสดิการพนักงาน, ค่าตอบแทน,โบนัส 

                          

4,273,490.39  

                  

3,522,105.22  

                 

5,187,858.22  4,910,000.00 5,120,000.00 5,150,000.00 5,180,000.00 5,210,000.00 

 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนจากการดาํเนินงาน 

                         

5,890,369.47  

                  

7,525,016.55  

               

11,455,682.26 19,130,000.00 16,350,000.00 16,450,000.00 16,550,000.00 16,650,000.00 

 

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

                       

17,898,894.86  

                

19,863,546.18  

               

27,416,061.48  35,150,000.00 33,980,000.00 34,800,000.00 36,780,000.00 38,930,000.00 

 

รายได้อ่ืน            
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

รายได้ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร 

                          

2,263,299.50  

                  

5,221,976.40  

                 

7,287,795.44  5,880,000.00 6,850,000.00 6,880,000.00 6,910,000.00 6,940,000.00 

 

รายได้เบ็ดเตล็ด 

                               

61,826.25  

                      

221,967.56  

                     

580,158.46  260,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมรายได้อ ืน่ 

                          

2,325,125.75  

                  

5,443,943.96  

                 

7,867,953.90  6,140,000.00 6,890,000.00 6,880,000.00 6,910,000.00 6,940,000.00 

กาํไรก่อนค่าเสือ่มราคา 22,419,743.18 27,238,926.43 19,480,889.60 51,930,000.00 75,590,000.00 81,980,000.00 85,660,000.00 89,340,000.00 

 

ค่าเส่ือมราคา 

                          

1,123,002.19  

                  

1,050,347.70  

                 

1,010,605.22  2,340,000.00 4,4100,000.00 3,640,000.00 3,820,000.00 4,010,000.00 

กาํไรขาดทนุสทุธิ 21,296,740.99 26,188,578.73 18,470,284.38 49,590,000.00 71,180,000.00 78,350,000.00 81,840,000.00 85,330,000.00 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการกําไรขาดทุน ( สาขาปากคลองตลาด) 

งบกาํไรขาดทนุ   2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รายได้ 

   

  

     
รายได้จากการดําเนินงานตลาด 

  

  

     

 

รายได้ค่าเช่าแผง           8,828,772.00         5,268,296.50  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้ค่าเช่าและผลประโยชน์              351,271.00            195,915.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน           2,361,402.00         1,497,742.41  1,390,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 

 

รายได้ค่าเช่าท่ีดินตลาดสาขาปากคลองตลาด***             -                                  -                2,680,000.00               13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 

  รวมรายได้จากการดาํเนินงานตลาด        11,541,445.00         6,961,953.91  4,070,000.00 14,670,000.00 14,670,000.00 14,670,000.00 14,670,000.00 14,670,000.00 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

  

      

 

เงนิเดือนค่าจ้าง           2,146,917.00         1,969,930.00  0.00 510,000.00 810,000.000 850,000.00 900,000.00 950,000.00 

 

ค่าสวัสดิการพนักงาน, ค่าตอบแทน           1,112,691.85            293,957.90  0.00 130,000.00 130,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนจากการดาํเนินงาน           2,517,967.20            1,542,555.27  0.00 1,970,000.00 1,610,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน           5,777,576.05         3,806,443.17        0.00     2,610,000.00 2,550,000.00 1,130,000.00 1,180,000.00 1,290,000.00 

 

 

รายได้อ ืน่ 
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แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกาํไรขาดทนุ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 

รายได้ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร                   9,138.12              18,486.01  60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รายได้เบ็ดเตล็ด              139,711.50                    332.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวมรายได้อ ืน่              148,849.62              18,818.01  20,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรก่อนค่าเสือ่มราคา           5,912,718.57         3,174,328.75  4,130,000.00 12,060,000.00 12,120,000.00 13,540,000.00 13,490,000.00 13,440,000.00 

 

ค่าเส่ือมราคา           1,278,556.27            468,692.41  180,000.00 130,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 

กาํไรขาดทนุสทุธิ             4,634,162.30         2,705,636.34  3,950,000.00 11,930,000.00 12,010,000.00 13,430,000.00 13,380,000.00 13,330,000.00 
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการงบดลุ ปี 2556-2560 (ภาพรวมขององค์การตลาด) 

 

                

รายการ 2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

งบดลุ               

สินทรัพย์               

   สินทรัพย์หมุนเวียน               

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  321,226,925.00   257,468,822.00     229,663,562.00     864,308,883.00     384,742,047.26     473,378,398.43     580,512,376.13  

      เงินลงทุนช่ัวคราว     2,000,000.00                    -                        -       204,853,995.00     204,853,995.00     204,853,995.00     204,853,995.00  

      ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ  327,447,238.00   380,991,977.00  

 

1,066,536,146.00     872,429,921.00  

 

1,182,322,636.39   1,397,024,956.75   1,606,143,331.06  

      รายได้ค้างรับ        222,976.00      3,595,618.00         6,580,045.00       10,405,793.00         5,201,108.00         5,201,108.00         5,201,108.00  

      สนิค้าคงเหลอื         29,924.00          54,764.00            27,464.00            25,864.00            83,082.86            98,259.16           113,283.14  

      สนิทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน     1,788,766.00         865,162.00         1,225,848.00           842,382.00         1,331,354.73         1,455,824.20         1,119,242.33  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  652,715,829.00   642,976,343.00  

 

1,304,033,065.00  

 

1,952,866,838.00  

 

1,778,534,224.25   2,082,012,541.53   2,397,943,335.65  

สินทรัพย์ถาวร               
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

รายการ 2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

      เงินลงทุนระยะยาว     4,000,000.00      4,000,000.00         4,000,000.00         5,000,000.00         5,000,000.00         5,000,000.00         5,000,000.00  

      เงินให้กู้ ระยะยาว        366,817.00         366,817.00                      -                        -                        -                        -                        -    

      อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน                   -       55,585,762.00       56,114,017.00       53,627,244.00       52,671,932.51       51,627,878.32       51,629,897.43  

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    67,458,210.00     10,740,605.00       19,595,308.00       33,213,386.00       30,690,347.26       30,839,560.13       31,718,987.77  

      สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน                   -            65,744.00            44,986.00            24,228.00                      -                        -                        -    

      สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     5,105,201.00      4,673,156.00         4,774,410.00         3,814,863.00         3,500,454.00         3,065,908.00         2,631,362.00  

รวมสินทรัพย์ถาวร    76,930,228.00     75,432,084.00       84,528,721.00       95,679,721.00       91,862,733.77       90,533,346.45       90,980,247.20  

สินทรัพย์รวม  729,646,057.00   718,408,427.00  1,388,561,786.00  2,048,546,559.00  1,870,396,958.01   2,172,545,887.98   2,488,923,582.85  

หนีสิ้น               

 หนีสิ้นหมุนเวียน                

      เจ้าหนีก้ารค้า  443,249,342.00   399,871,639.00  

 

1,052,042,715.00  

 

1,654,538,777.00  1,484,015,330.44   1,763,641,727.78   2,033,020,836.27  

      ค่าใช่จ่ายค้างจ่าย    21,625,545.00     19,759,950.00       49,582,664.00       91,356,173.00       70,381,047.69       69,066,582.37       78,647,737.87  

      เงินประกันสญัญา     1,124,294.00      5,034,925.00         7,958,825.00       13,687,716.00         2,426,723.99         3,239,990.73         3,368,597.02  

  หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน  9,229,574.00   1,762,293.00   1,902,562.00   1,248,626.00   1,070,000.00   1,070,000.00    1,070,000.00  

   รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  475,228,755.00   426,428,807.00  1,111,486,766.00  1,760,831,292.00  1,557,893,102.12   1,837,018,300.87   2,116,107,171.16  

167 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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รายการ 2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

   หนีสิ้นระยะยาว               

      ค่าชดใช้ผดิสญัญา SME BANK    36,100,000.00     32,100,000.00       28,100,000.00       24,100,000.00       19,280,000.00       14,460,000.00         9,640,000.00  

      เจ้าหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดิน                   -       46,600,400.00       36,614,600.00       26,628,800.00       16,642,200.00         6,656,400.00                      -    

      ค่าข้าวสารอาหารดิบรอการจ่าย    40,458,740.00     40,458,740.00       27,157,711.00       27,157,711.00       27,157,711.00       27,157,711.00       27,157,711.00  

      รายได้สทิธิลงทุนพฒันาก่อสร้างรอการรับรู้    30,477,443.00     29,410,776.00       28,344,110.00       27,277,443.00       26,210,776.33       25,144,109.67       24,077,443.00  

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน                   -        3,555,106.00         3,671,745.00         3,757,624.00         5,470,843.75         6,985,234.64         8,516,017.40  

   รวมหนีสิ้นระยะยาว  107,036,183.00   152,125,022.00     123,888,166.00     108,921,578.00       94,761,531.08       80,403,455.31       69,391,171.40  

รวมหนีสิ้น  582,264,938.00   578,553,829.00  1,235,374,932.00  1,869,752,870.00  1,652,654,633.20   1,917,421,756.17   2,185,498,342.56  

ส่วนของผู้ถือหุ้น               

      ทุนประเดิม     2,000,000.00      2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00  

      กําไรสะสมจัดสรรแล้ว:               

          สาํรองธรรมดา    18,463,973.00     18,463,973.00       18,463,973.00       18,463,973.00       18,463,973.00       18,463,973.00       18,463,973.00  

          สาํรองเพือ่การขยายงาน     4,328,552.00      4,328,552.00         4,328,552.00         4,328,552.00         4,328,552.00         4,328,552.00         4,328,552.00  

      กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร:    88,572,092.00   115,079,840.00     128,511,209.00     153,781,804.00     191,567,070.70     227,724,340.13     274,738,524.31  

      องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของทุน    34,016,502.00  -       17,767.00  -        116,880.00           219,360.00         1,382,729.11         2,607,266.68         3,894,190.99  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  147,381,119.00   139,854,598.00     153,186,854.00     178,793,689.00     217,742,324.81     255,124,131.81     303,425,240.30  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  729,646,057.00   718,408,427.00  1,388,561,786.00  2,048,546,559.00  1,870,396,958.01   2,172,545,887.98   2,488,923,582.85  
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องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประมาณการงบกระแสเงินสด ป 2558-2563 (ภาพรวมขององคการตลาด) 

(สถานการณจําลอง ท่ี 3) 

  2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน:               

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    21,649,494.00     10,231,390.00       33,631,369.00       63,592,828.00       80,522,814.89       77,467,265.39     101,509,298.18  

บวก คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย     5,098,136.00      5,278,515.00         7,538,775.00         9,140,700.00         8,148,081.67         6,843,156.72         5,284,227.16  

บวก หนี้สงสัยจะสูญ     4,153,212.00      2,897,747.00         5,706,591.00         4,541,487.00           482,946.29           570,646.28         1,000,000.66  

บวก คาใชจายผลประโยชนพนักงานโครงการ

ผลประโยชน                   -           377,766.00           428,666.00           439,887.00         1,713,219.38         1,514,390.89         1,530,782.76  

หัก กําไรจากการจําหนายสินทรัพย                   -    -      447,995.00  -         53,762.00                      -                        -                        -                        -    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง    30,900,842.00     18,337,423.00       47,251,639.00       77,714,902.00       90,867,062.24       86,395,459.28     109,324,308.75  

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน               

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง:               

ลูกหนี้การคา    40,941,747.00  -  56,442,486.00  -  690,883,943.00     189,564,738.00  -  309,892,715.39  -  214,702,320.37  -  209,118,374.30  

รายไดคางรับ        458,618.00     37,579,055.00  -      2,984,427.00  -      3,825,747.00         5,204,685.00                      -                        -    

สินคาคงเหลือ         28,261.00  -       24,840.00            27,300.00                   0.00  -         57,218.86  -         15,176.29  -         15,023.98  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -   1,017,638.00         923,605.00  -        360,686.00           383,465.00  -        488,972.73  -        124,469.46           336,581.87  

เงินใหกูยืมระยะยาว                   -                      -             366,817.00                      -                        -                        -                        -    
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  2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                0.00  -              0.00  -        902,617.00           525,000.00           314,409.00           434,546.00           434,546.00  

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง ):               

เจาหนี้การคา    42,353,968.00  -  43,377,703.00     652,171,076.00     602,496,062.00  -  170,523,446.56     279,626,397.34     269,035,173.22  

คาใชจายคางจาย    12,817,269.00  -   2,998,571.00       29,822,715.00       41,773,508.00  -    20,975,125.31  -      1,314,465.32         9,581,155.51  

เงินประกันสัญญา -   1,730,231.00      3,910,630.00         2,923,901.00         5,728,891.00  -    11,260,992.01           813,266.73           128,606.29  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน     8,775,978.00  -   6,993,409.00           140,268.00  -        653,936.00  -        178,626.00                      -                        -    

รายไดคาอาหารดิบรอการรับรู -  43,166,892.00                    -                        -                        -                        -                        -                        -    

คาขาวสารอาหารดิบรอการจาย    40,458,740.00                    -    -    12,848,226.00                      -                        -                        -                        -    

คาชดใชผิดสัญญา SME BANK -   4,000,000.00  -   4,000,000.00  -      4,000,000.00  -      4,000,000.00  -      4,820,000.00  -      4,820,000.00  -      4,820,000.00  

เจาหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    30,477,443.00  -   1,786,182.00  -      9,985,800.00  -      9,985,800.00  -      9,986,600.00  -      9,985,800.00  -      6,656,400.00  

รายไดสิทธิลงทุนพัฒนากอสรางรอการรับรู                   -    -   1,066,667.00  -      1,066,667.00  -      1,066,667.00  -      1,066,666.67  -      1,066,666.67  -      1,066,666.67  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน                   -    -      273,780.00  -        411,140.00                      -           1,713,219.75         1,514,390.89         1,530,782.76  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  157,298,105.00  - 56,212,925.00        9,260,210.00     898,654,416.00  -  431,150,987.54     136,755,162.13     168,694,689.45  

                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:               

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ                   -           448,000.00            53,769.00                      -                        -                        -                        -    

เงินสดจายจากการซ้ือตราสารหนี้    27,000,000.00      2,000,000.00                      -    -      1,000,000.00                      -                        -                        -    

เงินสดจายในการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -  12,942,993.00  -   4,233,179.00  -    16,919,239.00  -    19,815,100.00  -      4,128,300.00  -      5,511,815.00  -      5,730,597.75  
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  2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการลงทุน   14,057,007.00  -   1,785,179.00  -   16,865,470.00  -   20,815,100.00  -     4,128,300.00  -     5,511,815.00  -     5,730,597.75  

                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:               

เงินนําสงคลัง -  11,700,000.00  -   5,760,000.00  -    20,200,000.00  -    38,340,000.00  -    44,287,548.19  -    42,606,995.96  -    55,830,114.00  

ลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราว    60,000,000.00                    -                        -    -  204,853,995.00                      -                        -                        -    

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   48,300,000.00  -   5,760,000.00  -   20,200,000.00  -  243,193,995.00  -   44,287,548.19  -   42,606,995.96  -   55,830,114.00  

                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) สุทธิ  219,655,112.00  - 63,758,104.00  -   27,805,260.00     634,645,321.00  -  479,566,835.74      88,636,351.16     107,133,977.70  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด  101,571,514.00   321,226,926.00     257,468,822.00     229,663,562.00     864,308,883.00     384,742,047.26     473,378,398.42  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด  321,226,626.00   257,468,822.00     229,663,562.00     864,308,883.00     384,742,047.26     473,378,398.42     580,512,376.13  

 

อัตราสวนทางการเงิน               

อัตราสวนทางการเงิน 2554A 2555A 2556A 2557A 2558F 2559F 2560F 

อัตรากําไรขั้นตน  4% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

อัตรากําไรกอนหักภาษีและคาเสื่อมราคา 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

อัตรากําไรสุทธิ 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังสิ้น 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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4.แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 

4.1 แผนปฏิบัติการและโครงการสําคัญท่ีใช้งบประมาณปี 2560 

โปรดดูรายละเอียดใน แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 

4.2 ความเช่ือมโยงของแผนงาส่วนท่ีปรับแก้ไข   

1. ปรบัแก้ไขเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

2. แผนขบัเคล่ือนกลยุทธ์  

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(X = ผู้รับผดิชอบหลกั;  

O = ผู้รับผดิชอบรอง) 
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แผนขับเคลื่อนกลยทุธ์ 

      F1-3: เพิ่มความเข้มแขง็ทาง

การเงิน 

    

 X 

    

  

O 

 

  

 แผนลดการใช้นํา้ประปาในตลาดสาขา

บางคล้า 

    

  

    

 X   

O  

 แผนการขยายฐานลูกค้าการส่งสินค้า

อุปโภคบริโภคให้หนว่ยงานอื่นๆ 

C1:ตลาดสดได้มาตรฐาน     
  

    
 

 
  

  
  

C2: รักษาฐานบริการสินค้า

อุปโภค/บริโภค 
  

  

 

     

 X 

 

 

  

 แผนรักษามาตรฐานคุณภาพความพึง

พอใจสินค้าขององค์การตลาด 

    

 

     

 X 

 

 

  

 แผนการจัดทาํหลักเกณฑ์มาตรฐานใน

การเป็นตัวแทนจัดส่งเคร่ืองอุปโภค

บริโภคขององค์การตลาด 

C3: Promotor 

  

                

C4: Trading  
 

  
 

     
 

 
  

  
 

 

C5: ตอบสนองนโยบายผ่าน

โครงการประชารัฐ     

 

     

 

 

  

  

 

 

C6: สร้างความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง     

 

     

 

 

  

  

 

 

C7:สร้างระบบโลจิสติกส์ที่

ตอบสนองภาระกิจองค์การ     O 

X 

O    

 

 

  

  

 แผนพัฒนาตลาดสาขาบางคล้าให้ได้

รับรองมาตรฐานสุขอนามัย 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(X = ผู้รับผดิชอบหลกั;  

O = ผู้รับผดิชอบรอง) 
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แผนขับเคลื่อนกลยทุธ์ 

C8: Co-Regulator                   

C9: สร้างองค์การตลาด 4.0  

สินค้าสด     

 

     

  

 

 

  

 

 

I1: บริหารสัญญาอย่างมี

ประสิทธิภาพ     

 X 

O     

 

 

  

  

 แผนบริหารผู้มาทาํสัญญาเช่าเพิ่มขึน้

ภายในตลาดสาขาตล่ิงชัน 

I2: สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

    

 

     

X 

 

  

O  

 การสร้างความรวมมอืกับกรมพัฒนา

ชุมชนในการนาํสินค้า OTOP ไป

จําหนา่ยใน Modern Trade 

          X    

O 

  การสร้างความร่วมมอืกับกรมราชทณัฑ์

ในการนาํผลิตภัณฑ์ตามโครงการ

กําลังใจ(ในพระราชดําริของพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ใน

การน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้) ไปจําหนา่ยยัง Modern Trade 

   X           

 

  การตอบสนองนโยบายเร่งด่วน

กระทรวงมหาดไทย 

              

O 

 X แผนหนว่ยงาน Promoter ทีม่ ีความรอบ

รู้เร่ืองตลาดให้ความรู้และพัฒนา

บุคลากร รวมถึงพัฒนากายภาพของ

อาคารสถานที ่

I3: สร้างภาพลักษณ์ทีแ่ข็งแกร่ง 
            X  

O 

  แผนกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) 

I4: พัฒนาสินค้าและบริการได้

ตรงความต้องการของตลาด     

 

   

X 

 

 

 

  

O  

 
แผนจัดการอัตรากําลัง 

I5: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภายใน 

    

 X 

  

 

 

 

 

  

O  

 แผนลดการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

X 

   

 

     

 

 

  

  

 แผนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

เว็บไซต์อย่างเหมาะสม 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(X = ผู้รับผดิชอบหลกั;  

O = ผู้รับผดิชอบรอง) 

IT
 

บญั
ชีก

าร
เง

ิน 

กฎ
หม

าย
 

วา
งแ

ผน
แล

ะง
บป

ระ
มา

ณ
 

กา
รป

ระ
ชุม

แล
ะย

าน
พ

าห
นะ

 

ตล
าด

สา
ขา

 

จดั
หา

แล
ะพ

ัสด
 ุ

บริ
หา

รค
วา

มเ
สี่ย

งแ
ละ

คว
บค

ุมภ
าย

ใน
 

บคุ
คล

 

ติด
ตา

มแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

กิจ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

ตล
าด

แล
ะจ

ดัส่
งส

ินค้
า 

PR
 

ทกุ
แผ

นก
 

แผ
นก

ท
ี่เก

ี่ยว
ข้อ

ง 

คณ
ะท

าํง
าน

พ
ัฒ

นา
ตล

าด
ฯ 

คณ
ะท

าํง
าน

  

แผนขับเคลื่อนกลยทุธ์ 

X 

   

 

     

 

 

  

  

 จัดทาํแผนการบริการความต่อเนือ่งทาง

ธุรกิจของระบบสารสนเทศ(BCM) 

    

 

  

X 

  

 

 

  

  

 แผนสารสนเทศทีส่นบัสนนุการบริหาร

ความเส่ียง 

    

 

O  

X 

  

 

 

 O 

  

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

ภายใน 

    
 

   
X 

 
 

 
 O 

  
 

การจัดทาํแผนแม่บทด้านบุคลากร 

    

 

   

X 

 

 

 

  

O  

 แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ

ปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงาน 

         X      O   แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลบคุลากร 

    

 

   

X 

 

 

 

  

O  

 แผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

    

 

   

X 

 

 

 

  

O  

 แผนการปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทาํงานด้านบุคลากร 

    

 

   

X 

 

 

 

 

O   

X แผนพัฒนาระบบการกํากับดูและกิจการ

ทีดี่ขององค์กร 

      X           แผนความสามารถเบิกจ่ายงบลงทนุ 

 

X 

  

 

O     

 

 

  

  

 แผนการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิงาน

และวิเคราะหผ์ลการดําเนนิงาน

เปรียบเทยีบกับแผนเป้าหมายของ

องค์การ 

    

 

     

 

 

 X 

  

 แผนการศึกษาการนาํนวัตกรรมมา

บูรณาการการบริหารการจดัการองค์การ

ตลาด 

I6: มีการบริหารความเส่ียงทีดี่     

X 

     

 

 

  

O  

 แผนการจัดประชุมคณะกรรมการ

องค์การตลาด 

       X       O   แผนพัฒนางานด้านบริหารความเส่ียง ปี 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(X = ผู้รับผดิชอบหลกั;  

O = ผู้รับผดิชอบรอง) 
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แผนขับเคลื่อนกลยทุธ์ 

2560 

I7: มีการติดตามและประเมินผล

ทีม่ ีประสิทธิภาพ 

    

 X 

 

 

  

 

 

 

  O 

 ติดตามกํากับดูแลบริหารสัญญา

โครงการปากคลองตลาด ให้ตลาดได้

มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

  O  
 

X  
 

  
 

 
 

   
 

บริหารสัญญาโครงการปากคลองตลาด 

    

 X 

 

 

  

 

 

 

 O  

 บริหารสัญญาเช่าพืน้ทีต่ลาดสาขาหนอง

ม่วง 

    X          O   แผนจ้างทีป่รึกษา 

    

 

  

 

 

X  

 

 

O   

 แผนติดตามและประเมินผลตามบันทกึ

ข้อตกลง 

    

 

  

 X 

 

 

 

 

 O  

 แผนการจัดตัวชีวั้ดในระดับแผนกและใน

ระดับบุคคล (KPI) 

  

X 

 

 

O  

 

  

 

 

 

O   

 แผนการติดตามคดีความทีอ่งค์การ

ตลาดเป็นผู้ยื่นฟ้องร้อง / ถูกฟ้องร้อง 

 

X 
O   

 

  

 

  

 

 

 

   

 

แผนพัฒนาด้านการบริหารการลงทนุ 

I8: มีการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 

    

 

  

 

  

 

 

X 

 O  

 แผนกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) 

  

X 

 

 

O  

 

  

 

 

 

O   

 แผนเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนายกระดับ

ความโปร่งใส และป้องกันการทจุริตใน

หนว่ยงาน องค์การตลาด

กระทรวงมหาดไทย 

I9:เสริมสร้างความโปร่งใส และ

ป้องกันการทจุริต     

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

L1:พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม

องค์การ 

X  

  

 

O  

 

  

 

 

 

   

 โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา

แบบครบวงจร (One Stop Service) 

     O   X     O    แผนพัฒนาบุคลากร 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(X = ผู้รับผดิชอบหลกั;  

O = ผู้รับผดิชอบรอง) 
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แผนขับเคลื่อนกลยทุธ์ 

 

   

 

O  

 

X  

 

 

 

O   

 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้ (KM) 

 
  X 

 
  

 
X  

 
 

 
   

 
แผนสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 

L2:พัฒนาและบริหารแผนแม่บท

ของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

X 

   

 

  

 

  

 

 

 

   

 การทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ประจําปี 2560 

 

   

 X 

 

 

  

 

 

 

   

 บํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ

องค์การตลาด 

 

   

 

   

X   

 

  

O  

 แผนพัฒนาช่องทางในการส่ือสารและ

แรงงานสัมพันธ์ 

L3:ใช้ระบบ IT ในการสนบัสนนุ

ธุรกิจ 

X 

   

 

    

  

 

  

  

 การทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ประจําปี 2560 

L4:ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริม

องค์การสู่ 4.0 

    

 

   

 

 

X 

 

  

O  

 การสร้างความรวมมอืกับกรมพัฒนา

ชุมชนในการนาํสินค้า OTOP ไป

จําหนา่ยใน Modern Trade 

    

 

   

 

 

X 

 

  

O  

 การสร้างความร่วมมอืกับกรมราชทณัฑ์

ในการนาํผลิตภัณฑ์ตามโครงการ

กําลังใจ(ในพระราชดําริของพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ใน

การน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้) ไปจําหนา่ยยัง Modern Trade 

    

 

   

 

 

 

 

  

O  

X แผนหนว่ยงาน Promoter ทีม่ ีความรอบ

รู้เร่ืองตลาดให้ความรู้และพัฒนา

บุคลากร รวมถึงพัฒนากายภาพของ

อาคารสถานที ่
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5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ 

5.1 รายละเอียดตลาดสาขาตล่ิงชัน 

ตลาดกลางเกษตร สาขาตล่ิงชนั (ตลาดสาขาตล่ิงชนั) ต ัง้อยู่เลขท่ี 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตล่ิง

ชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพ 10270 ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีประชากรหนาแน่น อีกทัง้ยงัสามารถเดินทางสัญจรทางนํา้ผ่าน

คลองมหาสวสัดิ์ ซ่ึงสามารถเดินทางสัญจรเช่ือมต่อถึงแม่นํา้เจ้าพระยา และปากคลองตลาดได้อย่างสะดวก 

ตลาดสาขาตล่ิงชนัเร่ิมดําเนินการมาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในการก่อสร้างอาคาร

ตลาดและอาคารพาณิชย์ ซ่ึงต ัง้อยู่บนที่ดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมธนารักษ์ ซ่ึงมีพืน้ที่  21 ไร่ 3 งาน 

ประกอบด้วยอาคารตลาด อาคารพาณิชย์ และท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์ ดงันี ้

1. อาคารตลาด 6 ชัน้ 

 ชัน้ที่ 1 แผงการค้า 940 แผง 

 ชัน้ที่ 2 แผงการค้า 889 แผง 

 ชัน้ท่ี 3 สํานกังานองค์การตลาด และลานจอดรถ 

 ชัน้ที่ 4 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) 98 ห้อง 

 ชัน้ที่ 5 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) 98 ห้อง 

 ชัน้ที่ 6 ห้องพกัอาศยั (แฟลต) 98 ห้อง 

2. อาคารตลาดชัน้เดียว 

 แผงการค้า 273 แผง 

3. อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 

 ห้องพกัอาศยั 166 ห้อง 

4. ท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาตล่ิงชัน 

ลักษณะลูกค้า: ลักษณะผู้เช่าเป้าหมายเป็นผู้เช่ารายย่อยทัว่ไปในการขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โดยผู้ซือ้สินค้าสดมีฐานมาจากแหล่งชุมชน ผู้พกัอาศยัในบริเวณตลาดและบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างน้อย และ

จากศกัยภาพของตลาดยงัสามารถดึงดูดผู้ค้าส่งให้มาเช่าพืน้ท่ีตลาดโดยไม่ต้องอาศ ัยฐานลูกค้าจากบริเวณ

ใกล้เคียง ทัง้ยงัสามารถสร้างการส่งเสริมทางธุรกิจร่วมกนั (Synergy) กบัผู้เช่าจากตลาดสาขาปากคลองตลาด
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ที่มีผู้ค้าและผู้ซือ้หนาแน่น ทําให้ผู้ค้าต้องการหาพืน้ที่เพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเพื่อขนไปยังตลาดสาขา

ปากคลองตลาด รวมทัง้การขยายแผงขายสินค้าจากตลาดสาขาปากคลองตลาดเพิ่มเติม 

สภาพการแข่งขัน: ในบริเวณพืน้ที่โดยรอบตลาดสาขาตล่ิงชันมีการแข่งข ันท่ีรุนแรง ในรัศมี 1 

กิโลเมตร มีตลาดสดกรุงนนท์ที่เปิดบริการทุกวนั มีสถานที่ต ัง้อยู่ในทําเลที่ดีเนื่องจากติดถนนใหญ่และเป็นทาง

แยกท่ีเป็นจุดผ่านของเส้นทางหลัก มีผู้ซือ้ประมาณ 10,000 คนต่อวันซ่ึงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่  

มีตลาดนดัอีก 2 แห่งเปิดสลับกัน นอกจากนีย้ัง มีร้านค้าสะดวกซือ้คือ Lotus Express Tops Supermarket 

และ CP Fresh Mart อีกอย่างละ 1 แห่ง และ 7-11 อีก 5 แห่ง ส่วนแบ่งตลาดในรศัมี 1 กิโลเมตรมีดงัต่อไปนี ้

 

 
 

 สรุปสภาพแวดล้อมตลาด: จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาตล่ิงชัน องค์การตลาด

สามารถสรุปเป็น SWOT analysis ของการเช่าแผงตลาดได้ดงันี ้

จุดแข็ง (Strengths) 

1. พืน้ท่ีตลาดมีบริเวณเนือ้ที่ โครงสร้างพืน้ฐานและความสะดวกสามารถรองรบัปริมาณการค้าได้

อย่างเพียงพอ 

2. เป็นแหล่งชุมชนและมีผู้พกัอาศยัอยู่บริเวณตลาดและบริเวณข้างเคียงจํานวนมาก 

3. ตลาดมีพืน้ท่ีติดคลองมหาสวสัดิ์ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นตลาดนํา้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4. สามารถสัญจรได้สะดวกทัง้ทางบกและทางนํา้ 
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จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. พืน้ท่ีตลาดตัง้อยู่ห่างจากถนนหลักทําให้ผู้ซือ้เดินทางไม่สะดวกและไม่เป็นจุดสนใจ 

2. ที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งเสริมการตลาดหรือประชาสัมพนัธ์ตลาดอย่างต่อเนื่องมากเท่าท่ีควร 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริหารตลาด 

โอกาส (Opportunities)  

1. มีพืน้ที่บริเวณท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นพืน้ที่เชิงพาณิชย์ได้หลายประเภท

ซ่ึงรวมถึงการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และช่องทางการจําหน่ายสินค้าภูมิปัญญา

ท้องถ่ินไทย 

2. การคมนาคมทางนํา้สามารถเช่ือมต่อกบัปากคลองตลาดได้อย่างสะดวกซ่ึงเป็นโอกาสในการ

สร้าง Synergy กบัส่วนพืน้ท่ีเช่าแผงอาคาร 6 ชัน้ 

อุปสรรค (Threats)  

1. เอกชนผู้เข้าร่วมทุนมีลักษณะเป็นนายทุนนกัเก็งกําไร และไม่ได้เป็นผู้บริหารตลาดมืออาชีพ 

2. การแข่งขนัในเชิงธุรกิจที่สูงจากตลาดเอกชน ตลาดนดั และร้านสะดวกซือ้ที่มีมากขึน้ 

3. มีกรณีประนีประนอมยอมความกบัผู้เช่าแผงในตลาด รวมทัง้กรณีผู้พ ักอาศ ัยขาดการชําระค่า    

เช่าทําให้เกิดหนีเ้สียและคดีความ  

วิสัยทศัน์ (Vision) 

           เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าส่งและปลีกด้านการเกษตรและสินค้าผลิตภณัฑ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

 ภารกิจ (Mission) 

1. เป็นสถานท่ีขายสินค้าสดและขายส่งสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ สะดวก และปลอดภยั 

2. เป็นศูนย์กลางการรวมและช่องทางการจําหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงการมีส่วนร่วมทางชุมชนของชาวบ้านริมคลองมหาสวสัดิ์ 

4. มีบริเวณที่พํานกัอาศยัเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและประชาชนทัว่ไป 
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4. การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอย 

การบริหารพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของตลาดสาขาตล่ิงชันแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก

ดงันี ้

1. การบริหารพืน้ท่ีช ัน้ 1 และ 2 ในตึก 6 ชัน้ เพื่อธุรกิจให้เช่าแผงการค้า 

2. การบริหารพืน้ท่ีช ัน้ 3 เพื่อธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ 

3. การบริหารพืน้ท่ีในอาคารตลาดชัน้เดียวเพื่อธุรกิจให้เช่าคลังเก็บส่ิงของ 

4. การบริหารพืน้ท่ีบริเวณท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์เพื่อธุรกิจตลาดนํา้ 

5. การบริหารธุรกิจเบ็ดเตล็ดในพืน้ที่ในบริเวณท่ีดินส่วนอ่ืนๆ 

 จากการวิเคราะห์ตลาดสาขาตล่ิงชนั องค์การตลาดได้กําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ แผนการ

บริหารพืน้ท่ีดงัต่อไปนี ้

4.1 การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้า 

ตลาดสาขาตล่ิงชนัมีแผงการค้า 1,829 แผง ต ัง้อยู่ในชัน้ท่ี 1 และ 2 ของอาคารตลาด 6 

ชัน้ ซ่ึงเดิมให้เอกชนเหมาเช่าแผงการค้าแต่ผู้ เช่าเหมารายด ังกล่าวไม่ดําเนินกิจการตลาดได้ตาม

วตัถุประสงค์ องค์การตลาดจึงดําเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมและได้กรรมสิทธ์ิแผงการค้าคืน 

ต่อมาองค์การตลาดได้ให้เอกชนรายใหม่คือบริษัท เดอะสเปเชียลลิสท์ 2005 (ไทยแลนด์) จํากัด ต ัง้อยู่

เลขที่ 33 ซอยอรรถกระวี 1 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมลงทุนในการบริหาร

พืน้ท่ีแผงการค้าต ัง้แต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นเวลา 9 ปี สิ น้สุดสัญญาวันท่ี 19 พฤษภาคม 

2563 อย่างไรก็ดี เท่าท่ีผ่านมาผู้เช่าดงักล่าวยงัไม่ได้ดําเนินการใดๆในการบริหารจัดการพืน้ที่ตลาด 

องค์การตลาดจึงได้ติดต่อบริษัท เดอะสเปเชียลลิสท์ 2005 (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อดําเนินการ หากมิ

เช่นนัน้องค์การตลาดจะทําการยกเลิกสัญญาเช่า   

4.2 การบริหารพืน้ท่ีให้เช่าอาคารท่ีพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ 

ลักษณะการประกอบการและผู้เช่า: ตลาดสาขาตล่ิงชนัมีที่พ ักอาศ ัยทัง้ สิ น้ใน 3 ชัน้ของอาคาร 6 

ชัน้เป็นจํานวน 294 ห้อง และอาคารพาณิชย์อีกจํานวน 166 ห้อง รวมเป็น 460 ห้อง โดยมีการทํา

สัญญาเช่าเหมาเต็มทุกห้อง ผู้มาเช่าพืน้ที่ได้ทําสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 25 ปี โดยสัญญาเช่าเร่ิม

เม่ือปี 2539 และสิน้สุดสัญญาในปี 2564 ซ่ึงเป็นปีที่องค์การตลาดหมดอายุสัญญาเช่ากับกรมธนา

รกัษ์ นโยบายราคา: ในสัญญาร่วมลงทุน องค์การตลาดได้รบัค่าเช่าในปีแรกเป็นจํานวน 600 บาทต่อ
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ห้องต่อเดือน และสามารถปรบัอตัราค่าเช่าได้ทุก 5 ปี องค์การตลาดมีนโยบายการปรับอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 20 โดยครัง้ล่าสุดที่มีการปรบัอตัราค่าเช่าคือเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยปรับอัตราค่าเช่า

จากห้องละ 720 บาท เป็น 870 บาทโดยไม่มีการรวมภาษีโรงเรือนค่าต่อสัญญา และค่าบํารุงรักษาทํา

ความสะอาด กําหนดการปรบัครัง้ต่อไปคือปี 2558 หากเป็นไปตามสัญญา รายได้องค์การตลาดจะมี

ดงัต่อไปนี ้

 

อัตราค่าเช่าห้องพักอาศัย 

  2543A 2548A 2553A 2558e 

อัตราค่าเช่าต่อห้อง (บาท) 600  720  870  1,044  

อัตราการขึน้ค่าเช่า   20.0% 20.8% 20.0% 

ค่าเช่าเต็มพืน้ท่ีต่อปี (บาท) 3,312,000  3,974,400  4,802,400  5,762,880  

          หมายเหตุ: A คืออตัราแท้จริง F คืออตัราคาดการณ์ 

แนวทางการบริหารจดัการ: ในส่วนของอาคารท่ีพกัอาศยัและอาคารพาณิชย์ องค์การตลาดเป็นผู้ดําเนินการ

บริหารจดัการเอง โดยอาศยัความได้เปรียบในการใช้ความสัมพ ันธ์กับตลาดอ่ืนๆขององค์การตลาดในการ

เรียนรู้วิธีการบริหารจดัการ และวิธีปฏิบตัิ รวมถึงการขอความร่วมมือ การประชาสัมพ ันธ์  หรือการจัดกิจกรรม

ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การขึน้ราคาค่าเช่าในปี 2552 ดงักล่าวข้างต้นมีผู้เช่าที่ไม่ยอมรบัในอัตราค่าเช่าใหม่ ทําให้

องค์การตลาดไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ต่อเนื่องมาถึงปี 2555 ซ่ึงองค์การตลาดได้อาศ ัยการดําเนินการทาง

กฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง 

4.3 การพัฒนาพืน้ท่ีให้เช่าอาคารตลาดชัน้เดียว  

อาคารตลาดชัน้เดียวของตลาดสาขาตล่ิงชนัมีพืน้ที่ 1,092 ตารางเมตร ซ่ึงประกอบด้วย

แผงการค้า 273 แผง โดยปัจจุบนัอาคารดงักล่าวยงัไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการหารายได้อย่างเต็มท่ี 

ปัจจุบนัมีการให้เช่าพืน้ที่ว่างบ้างเล็กน้อยเป็นลักษณะคลังเก็บส่ิงของประเภทกระดาษ และเฟอร์นิเจอร์ โดย

รายได้อยู่ท่ี 23,000 บาทต่อเดือน 

ลักษณะการประกอบการและผู้เช่า: จากสภาพที่ต ัง้  อาคารชัน้เดียวนีอ้ยู่ในบริเวณที่ เป็น

จุดอบัของที่ดินตลาดสาขาตล่ิงชนัที่เข้าถึงได้ยากซ่ึงไม่เหมาะกบัการค้าขายหรือพ ัฒนาเป็นตลาดสด องค์การ

ตลาดจึงได้ทําการวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูง ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากและสามารถ

ดําเนินการได้ในระยะเวลาอนัสัน้คือ ปรบัปรุงพืน้ที่ให้เป็นพืน้ท่ีคลังหรือโกดงัเก็บของอย่างเป็นกิจลักษณะ  
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4.4 การพัฒนาท่าเรือริมคลองมหาสวัสดิ์  

คลองมหาสวัสดิ์  เป็นคลอง ท่ีมีประวัติมาอย่างยาวนาน  โดย พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวง ศ์  

(ขําบุนนาค) และพระภาษีสมบตัิบริบูรณ์ เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุด เร่ิมลงมือขุด เม่ือวันที่  13 กันยายน 

พุทธศกัราช 2402 เสร็จเม่ือวันที่  1 พฤษภาคม พุทธศ ักราช 2403 คลองมหาสวัสดิ์ยาว 28 กิโลเมตร 

ระยะทางเร่ิมต ัง้แต่คลองบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี (บางทีเรียกว่าคลองบางกอกน้อย) ท่ีบริเวณใกล้วัด

ชยัพฤกษมาลา ไปบรรจบแม่นํา้นครชยัศรีริมศาลาเจ้าสุบิน ตําบลงิว้ราย อําเภอนครชัยศรี จ ังหวัดนครปฐม 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง พระราชทานนามว่า “คลองมหา

สวสัดิ์” (ตามประกาศให้เรียกคลองวดัไชยพฤกษ์ว่าคลองมหาสวสัดิ์  แต่ก็ยัง มีผู้ เรียกว่าคลองชัยพฤกษ์อยู่

บ้างจนปัจจุบนั  

ในคลองมหาสวสัดิ์มีประตูนํา้ที่กรมชลประทานสร้างไว้ 2 ประตูเพื่อให้ระด ับนํา้ในคลอง

สูงพอแก่ การเดินเรือได้ตลอดปี คือ ประตูนํา้มหาสวัสดิ์ อยู่ทางด้านท่ีจะออกสู่แม่นํา้นครชัยศรีห่างจาก

สถานีงิว้ราย ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างในพุทธศกัราช 2494 และประตูนํา้ฉิมพลีอยู่ห่างจากปากคลอง

ทางด้านวดั ชยัพฤกษมาลา ประมาณ 8 กิโลเมตร 

"คลองมหาสวสัดิ์" ปัจจุบนัมีอายุ 150 ปี มีประวตัิศาสตร์ และเร่ืองราวต่างๆ ที่ ผูกพ ันกับวิถี

ชีวิตคนไทยมานาน เป็นคลองที่อุดมสมบูรณ์มาก สายนํา้ในคลองมหาสวัสดิ์ยังคงสะอาดเพราะไม่มีบ้าน

จดัสรร หรือโรงงาน เน่ืองจากส่วนหนึ่งเป็นทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชีวิตของคนริมคลองเรียบง่าย แม้

สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่วิถีชีวิตของผู้คน ที่อาศ ัยอยู่บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ยังคง

ดําเนินไปอย่างช้าๆ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกนัของคนในชุมชน เพื่อคงวิถีชีวิตด ัง้ เดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่

อาศยันํา้จากคลองมหาสวสัดิ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นเส้นทางในการคมนาคม ซ่ึงทําให้คลอง

มหาสวสัดิ์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สําคญัแห่งหนึ่ง หากล่องเรือจนถึง อ.พุทธมลฑล นกัท่องเที่ยวสามารถชม

นาบวัขนาดยกัษ์ที่มีเรือแจวเล็ก ๆ ให้นัง่ดูกอบวัได้อย่างใกล้ชิด พร้อมฟังความรู้ใหม่ ๆ เร่ืองบัวจากวิทยากร

ในพืน้ท่ี นอกจากนัน้ยงัสามารถแวะดูไร่ผลไม้และนาข้าวด้วยรถคูโบต้าลักษณะพืน้บ้านแวะชมกลุ่มแม่บ้าน

ที่ รวมตวักนัทําขนมมา 

ให้ชิมกนัและซือ้ขายอีกทัง้มีโอกาสได้เย่ียมชมสวนเกษตร และสวนกล้วยไม้ที่ออกดอกงดงาม

ได้อย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการและผู้บริหารองค์การตลาดได้กําหนดแนวทางพิจารณาให้เกิด เป็นตลาดนํา้แห่ง

ใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยทําการประยุกต์ให้เข้ากบัสภาพความเป็นจริงและสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน 
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โดยการปรบัปรุงพืน้ท่ีบริเวณด้านหลังของตลาดสาขาตล่ิงชัน ซ่ึงติดกับคลองมหาสวัสดิ์  เพื่อจ ัดให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์วฒันธรรมและเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมความหลากหลายเก่ียวกับ การอนุรักษ์

วิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านริมคลองมหาสวสัดิ์อีกทัง้เป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินไทยมาจําหน่ายในบริเวณตลาดนํา้ ท่ีจะพฒันาขึน้ นอกจากนีย้งัจดัให้มีการท่องเที่ยวทางนํา้เพื่อชม

สภาพชีวิตสองฝ่ังคลองที่เช่ือมต่อไป ยงัชุมชนและอําเภอใกล้เคียง ทัง้นีเ้พื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยว ส่งเส ริม

เศรษฐกิจในชุมชนรวมถึงการร่วมอนุรกัษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน และเพื่อให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ

ตลาดนํา้แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ที่จะอยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึง

เช่ือมโยงประชาชนและนกัท่องเที่ยวจากตลาดนํา้สู่ตลาดกลางเกษตรสาขาตล่ิงชนั 

วัตถุประสงค์: 

1.  พฒันาพืน้ที่ของตลาดสาขาตล่ิงชนั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตลาดสาขาตล่ิงชนั 

3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ยืน 

4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนาโครงการ: ตลาดสาขาตล่ิงชนัมีพืน้ที่ ด้านหลังที่ติดกับริมคลองมหาสวัสดิ์  อัน

เป็นพืน้ท่ีที่มีทําเลที่ต ัง้ และศกัยภาพเหมาะสมกบัการพฒันาให้เป็นตลาดนํา้ ซ่ึงจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่ง

ใหม่ของกรุงเทพมหานครได้ซ่ึงเนือ้ที่บริเวณริมคลองมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ปัจจุบันเป็นพืน้ท่ี

ว่างซ่ึงองค์การตลาดสามารถให้เอกชนเช่าพืน้ท่ีเพื่อทําตลาดจําหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรและสินค้า

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอีกส่วนหนึ่งคือตลาดกลางนํา้ ซ่ึงองค์การตลาดสามารถสร้างเป็นโป๊ะลอยนํา้เนือ้ที่

กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร เพื่อให้ผู้ค้าขายมาเช่าพืน้ท่ีส ร้างตลาดอาหารกลางนํา้ โดยมีแนวคิดในการ

สร้างสถาปัตยกรรมเชิงอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย  

ในบริเวณท่านํา้คลองมหาสวสัดิ์ในปัจจุบนัมีผู้สัญจรผ่านขึน้ลงประมาณ 2,000 คนต่อวัน ซ่ึง

เป็นฐานผู้ซือ้เป้าหมายได้ระดบัหนึ่ง ผลพลอยได้จากการพฒันาท่าเรือมหาสวสัดิ์ เป็นตลาดนํา้คือการทําให้

เกิดการรบัรู้และยอมรบัในตลาดสาขาตล่ิงชนัจากผู้บริโภคและก่อให้เกิดธุรกิจและรายได้สู่ ชุมชนโดยรอบ

ของตลาดนํา้ 

ปัจจุบนัองค์การตลาดอยู่ในขัน้ตอนการศึกษารายละเอียดในแผนธุรกิจ ข ัน้ตอนวิธีการ

ดําเนินงาน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในทางเลือกการดําเนินโครงการซ่ึงรวมถึงการกําหนดแนวทาง 

รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และข้อดีข้อเสียในทางเลือก

ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกนักบัธุรกิจในภาพรวมของการประกอบการขององค์การตลาดก่อนนําข้อสรุปให้
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คณะกรรมการองค์การตลาด ผ่านความเห็นชอบ และกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้เป็น

รูปธรรมต่อไป 

ในส่วนของตลาดนํา้เชิงอนุรกัษ์ในเบือ้งต้น องค์การตลาดได้กําหนดขัน้ตอนวิธีการ

ดําเนินการ โดยมีกระบวนการพฒันาดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทางด้านกายภาพของตลาด 

2. ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทางด้านกายภาพของการออกแบบสถาปัตยกรรมตลาด 

3. กําหนดผังรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถ่ินเดิมไว้เป็นต้นแบบในการพฒันาตลาด 

4. วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลของสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบ

ตกแต่ง ศิลปวฒันธรรม  

5. พฒันาการออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลการออกแบบสถาปัตยกรรมของตลาด 

6. จดัทําข้อมูลสําหรบัรายงานทางวิชาการเร่ือง “โครงการพฒันาตลาดนํา้ในเชิงอนุรกัษ์” 

7. จดัสัมมนาวิชาการเร่ือง “โครงการพฒันาตลาดนํา้ในเชิงอนุรกัษ์” 

 

4.5 โครงการใหม่ ปี 2560   

     4.5.1   โครงการพัฒนาตลาดมาตรฐาน 

  ปัจจุบนัตลาดสาขาตล่ิงชนั ยงัไม่มีการดําเนินกิจการในส่วนของตลาด  ซ่ึง ปัจจุบัน

อาคารตลาดมีสภาพที่ทรุดโทรมมาก และยงัมีพืน้ที่ว่างซ่ึงสามารถที่จะพ ัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี

ส่วนนัน้ๆ ได้ ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันาตลาดให้ได้มาตรฐานและเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับองค์การตลาด จึง

ควรได้รบัการดําเนินการเพื่อเป็นการซ่อมแซมและปรบัปรุงพืน้ที่ตลาดให้ทนัสมัยและพร้อมใช้งานรองรับผู้ เช่า

รายใหม่ๆ ต่อไป 
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 โครงการ การพ ัฒนาท่าเรือริมคลองมหาสวัสดิ์ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ แต่ยังไม่มีการ

ดําเนินงานในการพฒันาท่าเรือริมคลองมหาสวสัดิ์อย่างจริงจงั ซ่ึงในปี 2560 ได้มีการจัดทําโครงการพ ัฒนา

ตลาดสาขาตล่ิงชนัขึน้ใหม่ ซ่ึงอยู่ภายใต้งบสนบัสนุนของรฐับาล งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยตลาดสาขาตล่ิงชันใช้ช่ือ 

โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร แผนในการพ ัฒนาตลาดสาขาตล่ิงชัน ซ่ึงมี

วตัถุประสงคค์ือเป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริการ  

การท่องเที่ยว เป็นแหล่งพฒันาเรียนรู้ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการดงันี ้  

 

4.5.2 โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร 
หลักการและเหตุผล   

ตามที่รฐับาลได้กําหนดทิศทางการพฒันาประเทศ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค ั่ง  ยั่ง ยืน 

เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพ ัฒนาให้คนไทยมีความสุข

และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระด ับสูง

เป็นประเทศพฒันาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ และมุ่งพฒันาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0  การสิงเสริมพฒันาอาชีพให้แก่

ประชาชนเพื่อยกระดบัรายได้ให้ประชาชน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาผลผลิตราคาตกตํ่า ระบบการตลาดและ

ระบบ logistics ไม่เอือ้อํานวย การจดัต ัง้ศูนย์กระจายสินค้าในพืน้ท่ีกลุ่มจังหวัด จะเป็นปัจจัยสําค ัญท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการแปรรูปการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศ ักยภาพ  

สนบัสนุนสัมมาชีพชุมชนให้มัน่คง ประชาชนมีรายได้สูงขึน้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพื่อสนับสนุนการพ ัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่ อใ ห้ต ลาดสาขาตล่ิ งชันมีความพ ร้อมเ ป็น สถานท่ี จําหน่ ายสิน ค้า เกษ ตร สิ นค้ าธุ รกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริการ สมดงัวตัถุประสงค์ของการจดัต ัง้ตลาดและองค์การตลาด  

2. เพื่อยกระดบัตลาดตล่ิงชนัให้มีมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานของรฐักําหนดสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่

กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การตลาด และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง    

3. เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนตลาด  

4. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินของตลาด โดยเฉพาะท่านํา้ขององค์การตลาดอย่างคุ้ มค่า โดยให้ท่า

นํา้ของตลาดเป็นต้นทางและปลายทางการเดินเรือสําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางนํา้ ซ่ึงส ร้างประโยชน์
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และรายได้ทางตรงจากการบริการ รวมทัง้การจําหน่ายสินค้าให้แก่องค์การตลาด ผู้ประกอบการในตลาด วัด 

ขุมชน สถานที่ท่องเท่ียวในเส้นทางเดินเรือ และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้แก่ประเทศ 

5. เป็นแหล่งพฒันาเรียนรู้ และสร้าง ผู้ประกอบการรายใหม่ สําหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า

การเกษตรแปรรูป และสินค้าวิสาหกิจชุมชน นําไปสู่การ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยัง่ยืนให้แก่เศรษฐกิจระดบัชุมชนตามนโยบายของรฐับาล 

6. เพื่อยกระดบัตลาดเป็นศูนย์กลางจําหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาโครงการ:  

      โครงการพฒันาปรบัปรุงตลาดสาขาตล่ิงชนัให้เป็นศูนย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก โดยจะมี

การจดัต ัง้ศูนย์ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและตลาดท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ การจดัทําศูนย์ฝึกวิชาชีพ สินค้า

เกษตรปลอดภยั และการจดัทําห้องเย็น ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจําหน่ายสินค้า

ผลิตผลภาคเกษตรกรรม และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าเกษตรปลอดภัยให้

เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ พร้อมทัง้สนบัสนุนศูนย์ฝึกวิชาชีพของคนในชุมชน เพื่อส ร้างเสริมให้ชุมชนมีความ

มัน่คง เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อีกทางหนึ่งด้วย 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พฒันา ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อ

การบรรลุ ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพฒันา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ชุมชน โครงการพ ัฒนา

ตลาดตล่ิงชนั องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  เป็นโครงการพ ัฒนาและปัจจัยพืน้ฐานท่ีมี จุดแข็งของ

ศกัยภาพเชิงพืน้ท่ี ประวตัิศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นตลาดนํา้ตลาดนัดเช่ือมโยงสู่การ

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถ่ิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส 

ด้วยปัจจุบนัตลาดได้ต ัง้กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพ ัฒนา การประสานงาน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้างเคียงและหน่วยราชการ ประกอบด้วยตลาดนํา้คลองลัดมะยม ตลาดนํา้ตล่ิงชัน 

ตลาดนํา้คลองบางหลวง ตลาดนํา้วดัตะเคียน ผลสัมฤทธ์ิของโครงการจะสร้างความสุขของคนไทยในชุมชน 

สังคมมีความมัน่คง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ 

นอกจากโครงการพฒันาตลาดตล่ิงชนัจะเป็นโครงการท่ีจะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้กบัชุมชนแล้ว ยงัเป็นโครงการที่สามารถรับใช้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ด้วยกิจกรรมต่อเน่ือง

เช่ือมโยงกิจกรรมทางการค้า ด้วยการเป็นศูนย์กระจายและระบายสินค้าทางการเกษตรชองภาคเหนือ จาก

ตลาดลําพูน  ภาคตะวนัออกจากตลาดบางคล้า ภาคกลางจากตลาดหนองม่วง กรุงเทพและปริมณฑลจาก

ตลาดปากคลองตลาด ซ่ึงจะสามารถรองรบัภารกิจ บําบดัทุกข์ บํารุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

ได้เป็นอย่างดี 
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5.2 รายละเอียดตลาดสาขาบางคล้า 

ตลาดสาขาบางคล้าจดัต ัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 ตัง้อยู่ในอําเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา บนเนือ้ที่ 

15 ไร่ โดยด้านหน้าของตลาดติดกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ในขาออก โดยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเป็นของ

องค์การตลาด ประกอบไปด้วย อาคารตลาด อาคารพาณิชย์ และอาคารทรงไทย ดงันี ้

1. อาคารตลาดชัน้เดียว 3 หลัง 

 แผงทําการค้า 236 แผง 

2. อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 

 ห้องพกัอาศยั 30 ห้อง 

3. อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ 

 ห้องพกัอาศยั 42 ห้อง 

4. อาคารพาณิชย์ชัน้เดียว 

 ห้องพกัอาศยั 79 ห้อง 

5. อาคารทรงไทย 11 หลัง 

 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาบางคล้า 

 สภาพท่ัวไป: อําเภอบางคล้าต ัง้อยู่ห่างจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางประมาณ   25 

กิโลเมตร โดยมีจํานวนพืน้ที่ของอําเภอ ประมาณ 227.9 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ ก่ิง อําเภอ

คลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา และอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต้       ติดกับ อําเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทิศตะวนัออก ติดกับ อําเภอราชสาส์น และอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศ

ตะวนัตก ติดกบั อําเภอเมือง และก่ิงอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า มีลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นพืน้ที่ราบลุ่มแม่นํา้บางปะกงไหลผ่านทางทิศตะวนัตก พืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทําอาชีพ

เกษตรกรรม และการประมง 

ในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงจังหวัดฉะ เชิงเทรามีประช ากรประมาณ  671,368 คน ชลบุ รี 

1,233,446 คน ระยอง 612,095 คน รวม 2,516,909 คน ซ่ึงประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยงัไม่รวมนกัท่องเที่ยว 
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ในปัจจุบนัตลาดสาขาบางคล้ายงัใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ได้ไม่เต็มที่นกั โดยสาเหตุหลักประการ

หน่ึงคือการประกอบกิจการแพปลาซ่ึงก่อให้เกิดกล่ินเน่าเหม็น และจากปริมาณธุรกิจปัจจุบันทําให้ระบบ

กําจดัขยะเร่ิมไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานและก่อให้เกิดการอุดตนั  สาเหตุดงักล่าวทําให้องค์การตลาดไม่

สามารถให้เช่าพืน้ที่อาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการมีกล่ินเหม็นรบกวนทําให้ไม่เหมาะกับการเป็น

ที่อาศยั สํานกังาน หรือธุรกิจด้านอ่ืน  

สรุปสภาพแวดล้อมตลาด: จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาบางคล้า องค์การตลาด

สามารถสรุปเป็น SWOT Analysis ของการเช่าแผงตลาดได้ดงันี ้

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. พืน้ท่ีตลาดมีความสะดวกและรองรบัปริมาณการค้าได้อย่างเพียงพอ 

2. ผู้ประกอบการแพปลามีประสบการณ์และมีคู่ค้ารายเดิมเป็นฐานในการกระจายสินค้า 

3. มีวตัถุดิบเป็นสัตว์นํา้เพียงพอเน่ืองจากอยู่ในแหล่งเลีย้งสัตว์นํา้ 

4. เป็นองค์กรของรฐั ได้รบัความร่วมมือของหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี 

5. ปัจจุบนัคู่แข่งที่เป็นตลาดเอกชนมีน้อยราย 

      จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. พืน้ท่ีตลาดสร้างปัญหาจากการส่งกล่ินเหม็นไปสู่ชุมชน 

2. ตลาดมีสภาพโดยรวมเร่ิมทรุดโทรมต้องใช้งบประมาณสูงในการปรบัปรุง 

3. ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ตลาดเป็นที่รู้จกัอย่างต่อเน่ือง 

4. ขาดการวิจยัและพฒันาตลาด 

5. ทําเลที่ต ัง้ตลาดอยู่ในการจราจรขาออก ซ่ึงทําให้เป็นอุปสรรคสําหรบัผู้สัญจรท่ีจะแวะเข้า

ตลาดสาขาฯ เนื่องจากติดเกาะกลางกัน้ ซ่ึงหากเม่ือมีการปรบัปรุงพฒันาพืน้ที่ เพื่อให้เป็น

ตลาดสดและอาหารแปรรูปค้าปลีกแล้วจะทําให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรเข้าตลาด 

 โอกาส (Opportunities)  

1. สามารถพฒันาพืน้ที่ตลาดเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสัตว์นํา้ 

2. มีศกัยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ด้วยการแปรรูปสัตว์นํา้ และพฒันาเป็นศูนย์กลางการ

กระจายสินค้าสู่ชุมชน กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานราชการในท้องถ่ินในราคายุติธรรม 
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3. สามารถสร้างและส่งเสริมการกระจายรายได้ในท้องถ่ิน 

4. ประชาชนในพืน้ที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเลีย้งสัตว์นํา้ 

 

 อุปสรรค (Threats)  

1. พืน้ท่ีตลาดมีข้อจํากดัในการขยายตวัเพื่อรองรบัสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต 

2. มีการเปล่ียนแปลงนโยบายในระดบัผู้บริหารระดบัสูง ขาดการต่อเน่ืองในการบริหาร

จดัการ 

3. การเพิ่มผู้เช่าแผงปลา ผู้เช่าใหม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้เช่าแผงปลาเดิมในการเข้า

มาเช่าและประกอบกิจการแผงปลา 

 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์นํา้ที่ได้มาตรฐาน กระจายสินค้าคุณภาพสู่ชุมชน 

          

 3. ภารกิจ (Mission) 

1. พฒันาปรบัปรุงทรพัย์สินและบริหารพืน้ท่ีตลาดให้พอเพียงกับการขยายตัวของผู้เช่า 

2. เพิ่มรายได้ตลาดด้วยการขยายฐานธุรกิจจากการเช่าพืน้ที่ในราคายุติธรรม รวมถึงการ

แปรรูปสินค้าให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภค 

3. ส่งเสริมผู้ค้าและกระจายสินค้าสู่ชุมชน 

4. การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอย 

การบริหารพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของตลาดสาขาบางคล้าแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

ดงันี ้

1. การบริหารพืน้ท่ีเช่าแผงการค้า (แพปลา) 

2. การบริหารพืน้ท่ีเช่าอาคารพาณิชย์ 

3. การบริหารพืน้ท่ีเช่าส่วนอ่ืนในบริเวณท่ีดินตลาดสาขาฯ 

จากการวิเคราะห์ตลาดสาขาบางคล้า องค์การตลาดได้กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ 

แผนการบริหารพืน้ที่ดงัต่อไปนี ้
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4.1 การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้า 

แม้กิจการแพปลาจะดําเนินไปด้วยดี แต่จากการที่กิจการด ังกล่าวทําให้องค์การตลาดไม่

สามารถใช้ประโยชน์พืน้ที่ใช้สอยส่วนอ่ืนได้อย่างเต็มที่ องค์การตลาดจึงทําการศึกษาทางเลือกในการ

บริหารพืน้ท่ีแผงการค้า ซ่ึงประกอบไปด้วยทางเลือกต่างๆ อาทิเช่น 

(1) บริหารพืน้ท่ีให้อยู่ภายในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เดียวกันโดยให้เป็นแหล่ง แปรรูป

อาหารสัตว์นํา้ และค้าปลีก 

ในทางเลือกที่ (1) องค์การตลาด จะกระชบัพืน้ที่แพปลาให้มีท่ีเหลือเพิ่มในการให้เช่าแผง 

เน่ืองจากปัจจุบนัการใช้พืน้ที่ยงัไม่หนาแน่นเท่าที่ควร ในการกระชับพืน้ท่ีนี  ้องค์การตลาดประมาณ

การว่าจะสามารถให้เช่าแผงได้เพิ่มจํานวน 24 แผง ซ่ึงการให้ดําเนินกิจการแพปลาต่อจะส่งประโยชน์

ให้กบัพืน้ท่ีในส่วนอ่ืนของตลาดสาขาฯ อาทิเช่นส่วนการให้เช่าอาคารพาณิชย์ และส่วนอาคารทรงไทย

ด้านหน้าโครงการ  

(2) ยกเลิกกิจการแพปลา เพื่อขจัดปัญหาด้านมลพิษทางกล่ิน และประกอบกิจการด้านการ

เป็นศูนย์รวมและกระจายผักผลไม้ 

ในทางเลือกที่ (2) องค์การตลาดได้ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงัทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรบัปรุงและพฒันาพืน้ท่ีตลาดสาขาบางคล้า  

เพื่อให้การใช้พืน้ที่ตลาดเกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการทําตลาดการค้าส่งสัตว์

นํา้ในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านกล่ินเหม็นและการกําจัดนํา้เสีย ในเบือ้งต้นผล

การศึกษาพบว่าตลาดสาขาบางคล้ามีศ ักยภาพในการพ ัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นศูนย์กลางการกระจาย

ผลิตภณัฑ์สินค้าทางการเกษตรประเภทผักและผลไม้ เน่ืองจากมีทําเลที่ต ัง้ของตลาดสาขาบางคล้าติด

กบัทางหลวงหมายเลข 304 ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีพ่อค้าคนกลางสินค้าเกษตรใช้ในการขนส่งสินค้าจาก

ตลาดไทสู่ตลาดค้าส่งและตลาดท้องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก อีกทัง้ยัง เป็นเส้นทางที่

นกัท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางสู่ประเทศกมัพูชาและจงัหวดัชายแดนภาคตะวันออกปีละประมาณ 3 

ล้านคน 

การปรบัปรุงและพฒันาตลาดสาขาบางคล้าให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายผักและผลไม้

สินค้าสู่ภาคตะวนัออกจะช่วยร่นระยะการเดินทางไปกลับของพ่อค้าคนกลางที่ต้องเดินทางไปรับสินค้า
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จากตลาดไทได้ถึง 184 กิโลเมตรและช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าราว 2-3 ชั่วโมง ซ่ึงใน

เบือ้งต้นองค์การตลาดมีความเห็นว่าน่าจะดึงดูดผู้ซือ้และผู้ขายมาที่ตลาดสาขาบางคล้าได้ดี 

ซ่ึงหากสรุปผลและได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการองค์การตลาด สํานักงานสาขาฯ ต้อง

ทยอยทําการปรบัปรุงตลาดในระยะ 2 ปีข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม ซ่ึงในกรณีนี  ้องค์การตลาด

ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาให้ความสะดวกในการปรับปรุงพืน้ท่ีตลาด และเร่ิม

ดําเนินการส่วนของผักและผลไม้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างฐานรายได้ให้เข้มแข็ง ก่อนการยกเลิก

กิจการแพปลา ในการนี ้องค์การตลาดจึงได้พิจารณาการต่อสัญญาแพปลาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซ่ึง

องค์การตลาดอยู่ในช่วงการเจรจาตกลงกบัผู้ประกอบการในปัจจุบนั 

 

(3) ประกอบกิจการแพปลาและผักผลไม้ควบคู่กันไปซ่ึงต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการหารายได้จากพืน้ท่ีและเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของ

ผู้ประกอบการแพปลาในการต่อสัญญา องค์การตลาดยงัพิจารณาในทางเลือกที่  (3)  คือพ ัฒนาพืน้ท่ี

สําหรบักิจการทัง้ 2 ส่วน จะช่วยส่งผลให้ตลาดสาขาบางคล้ามีความหลากหลายของสินค้ามากขึน้ 

และช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านกล่ินเหม็นจะเอือ้ให้ตลาดสาขาบางคล้าสามารถใช้

ประโยชน์จากการให้เช่าอาคารพาณิชย์ลง ซ่ึงในปัจจุบนัอาคารพาณิชย์ของตลาดสาขาบางคล้ามีห้อง

ว่างจํานวนมากอนัเป็นผลกระทบจากกล่ินที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการแพปลาในตลาด 

5. การพัฒนาพืน้ท่ีโครงการตลาดสาขาบางคล้า 

เพื่อปรบัปรุงสภาพพืน้ที่แผงการค้าให้พร้อมกบัการให้บริการหรือร่วมลงทุน ตลาดสาขาบาง

คล้าควรมีการปรบัปรุงส่ิงต่างๆดงันี ้

- ปรบัปรุงสภาพอาคารและส่ิงปลูกสร้างในอยู่ในระดบัพร้อมใช้  

- ปรบัระดบัหลังคาอาคารเพื่อให้การสัญจรโดยรถขนาดใหญ่เป็นไปได้โดยสะดวก 

- ปรบัปรุงภูมิทศัน์และตลาดให้เป็นเอกลักษณ์ 
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4.  โครงการใหม่ ปี 2560   

ตลาดสาขาบางคล้า ได้มีการดําเนินการโครงการ การพฒันาตลาดสาขาบางคล้าใหม่ซ่ึงทางตลาดได้

ขอรับงบสนับสุนน จากรัฐบาล  งบกลาง รายการค่ าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเ ข้มแข็ง เศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ช่ือ โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาค

ตะวนัออก วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สัมมาชีพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยและ

สินค้าการเกษตรแปรรูป จําหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การตลาด ภาคการบริการและ

การท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดโครงการดงันี ้  

1.  โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก  

หลักการและเหตุผล   

         ตามท่ีคณะรฐัมนตรีมีเห็นชอบโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor Development หรือ EED) ครอบคลุมพืน้ที่ 3 จงัหวัด ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  

ให้เป็นพืน้ที่ยุทธศาสตร์แหล่งลงทุนหลังของประเทศ เช่ือมโยงการลงทุนกับประเทศกัมพูชาแลเวียดนามตาม

แนวเศรษฐกิจจากท่าเรือนํา้ลึกทวาย-กรุงเทพฯ-แหลมฉบงั-มาบตาพุด เพื่อสนบัสนุนการพ ัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ตามที่รฐับาลได้กําหนดทิศทางการพฒันาประเทศ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค ั่ง  ยั่ง ยืน เป็นประเทศ

พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุขและตอบ

สนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพ ัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระด ับสูงเป็น

ประเทศพฒันาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ และมุ่งพฒันาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0  การสิงเสริมพฒันาอาชีพให้แก่

ประชาชนเพื่อยกระดบัรายได้ให้ประชาชน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาผลผลิตราคาตกตํ่า ระบบการตลาดและ

ระบบ logistics ไม่เอือ้อํานวย การจดัต ัง้ศูนย์กระจายสินค้าในพืน้ท่ีกลุ่มจังหวัด จะเป็นปัจจัยสําค ัญที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการแปรรูปการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศ ักยภาพ  

สนบัสนุนสัมมาชีพชุมชนให้มัน่คง ประชาชนมีรายได้สูงขึน้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี    
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สัมมาชีพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยและสินค้าการเกษตรแปรรูป เพื่อ

ยกระดบัรายได้ของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้แก่เศรษฐกิจ 

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภยัและสินค้าแปรรูปจากผลผลิต

การเกษตรและสินค้า OTOP ในพืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดั 

3. เพื่อให้ตลาดสาขาบางคล้าเป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 

การตลาด ภาคการบริการและการท่องเท่ียว 

4. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจจงัหวดัในภาคตะวนัออก 

5. เพื่อยกระดบัตลาดบางคล้าให้มีมาตรฐานตามที่หน่วยงานของรฐักําหนดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่

กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ ภาคเอกชน  องค์การตลาด และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง    

แนวทางการพัฒนาโครงการ: 

แนวทางและวิธีการดําเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถ

วดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   

1.งานระบบสุขาภิบาล ระบบนํา้ไฟและเสียงตามสาย   

2.งานระบบบําบดันํา้เสียของตลาด                                                    

3.ระบบงานห้องเย็น  2 ห้อง ขนาด 4x6 เมตร   

4. ปรบัพืน้ที่ และงานโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแพปลา 2,000 ตร.ม.                     

5. ปรบัปรุงภูมิทศัน์อาคารทรงไทยหน้าตลาดและลานจอดรถ        

6. ปรบัปรุงโครงสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยั 3,600 ตร.ม. 

5.3 รายละเอียดตลาดสาขาหนองม่วง 

ตลาดสาขาหนองม่วง ต ัง้อยู่เลขที่ 516/9 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บนเนือ้ที่ 

4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา เร่ิมดําเนินการต ัง้แต่ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 มุ่งเน้นเป็นตลาดสินค้าอุปโภค 

บริโภค โดยผลิตภณัฑ์หลักที่มีการจําหน่ายในตลาดอยู่ในปัจจุบันมีอาทิเช่น สินค้าประเภทอาหารตามสั่ง 

และสินค้าเบ็ดเตล็ด เวลาเปิดทําการทุกวนั ต ัง้แต่ 4.00– 21.00 นาฬิกา โดยช่วงเวลาเย็นจะเป็นตลาดนดั  

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตลาดหนองม่วงคือ ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงตลาดซ่ึงมีจํานวนลูกค้าที่เข้ามาจบัจ่าย

ใช้สอยประมาณ 150 – 200 ต่อวนั ในด้านการแข่งขนั บริเวณใกล้เคียงมีตลาดสดเอกชนอีก 2 แห่ง คือ 

ตลาดสมบูรณ์ และตลาดพึงเพียร ซ่ึงจําหน่ายสินค้าประเภทเดียวกนั อีกทัง้ยงัได้รบัความนิยมมาก

เน่ืองจากอยู่ติดกบัแหล่งชุมชน ทําให้ผู้ที่มาจบัจ่ายใช้สอยที่ตลาดหนองม่วง มกัจะเป็นลูกค้ารายประจํา

193 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

เท่านัน้ ซ่ึงส่วนแบ่งตลาดสดโดยประมาณของทัง้ 3 ตลาดนี ้คือ ตลาดสมบูรณ์ 60% ตลาดพึงเพียร 10% 

และตลาดสาขาหนองม่วง 30% นอกจากนีย้งัมีร้านสะดวกซือ้ใกล้เคียงอีก 4 แห่ง คือ 7-11 จํานวน 3 แห่ง 

และ Lotus Express 1 แห่ง 

องค์การตลาดสาขาหนองม่วงประกอบไปด้วย ส่ิงปลูกสร้างดงันี ้

1. อาคารตลาดชัน้เดียว (จํานวนผู้เช่าแผงในปัจจุบนัอยู่ท่ี 40% ของทัง้หมด) 

 แผงตลาด / สถานท่ีให้เช่าประกอบการค้าแบบถาวร 228 แผง 

 แผงตลาดชัว่คราว 58 แผง พฒันาเป็นตลาดทางเท้า (อัตราค่าเช่าแผง อยู่ท่ี 15-30 

บาทต่อวนั ขึน้อยู่กบัพืน้ที่ที่เช่า เช่น รอบนอกตลาด เท่ากบั 30 บาทต่อวนั) 

2. อาคารสํานกังาน 3 ชัน้ 

1. การวิเคราะห์ SWOT ตลาดสาขาหนองม่วง 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาหนองม่วง องค์การตลาดสามารถสรุปเป็น 

SWOT ของการเช่าแผงตลาดได้ดงันี ้

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ด้วยช่ือสถานที่จําหน่าย ทําให้เกิดความเช่ือถือในคุณภาพสินค้า  

2. ด้วยสถานที่จําหน่าย ทําให้เกิดความยอมรบัในเร่ืองราคา  

3. บริเวณสถานที่กว้างขวาง มีสถานท่ีสําหรบัจอดรถของผู้บริโภค  

4. มีบริการห้องนํา้ในบริเวณเดียวกนั  

5. ที่พกัรอรถประจําทาง สถานีจุดรบัส่งรถประจําทาง  

6. ความสะอาด ระบบการกําจดัขยะมูลฝอย นํา้เสีย 

7. ความปลอดภยั (ป้อมพกัสายตรวจ ยามของตลาด) 

 จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. สถานที่ทางเข้าออกอยู่ไกลทางกลับรถ ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายงัตลาด  

2. มีตึกบงับริเวณด้านหน้าตลาด ทําให้มีสภาพไม่เด่นชดั  

3. การรบัรู้ถึงรูปแบบสถานที่จําหน่ายของผู้บริโภค  

4. รูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาด ยงัไม่มีความชํานาญ และยงัไม่มีรูปแบบเป็น

มาตรฐาน  
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5. ความหลากหลายของชนิดสินค้า 

 โอกาส (Opportunities)  

1. สร้างมาตรฐาน ต้นแบบ ของตลาดสด ในท้องถ่ิน 

2. เป็นทางเลือกของตลาดสดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

3. เป็นแหล่งรวมสินค้า การบริการ และอ่ืนๆ (one stop service) 

4. แหล่งสร้างอาชีพ แหล่งธุรกิจ ในท้องถ่ิน 

5. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 อุปสรรค (Threats)  

1. มีตลาดสดในบริเวณเดียวกนั สองแห่ง ร้านสะดวกซือ้ ส่ีแห่ง 

2. มีตลาดสดในบริเวณเดียวกนั สองแห่ง ร้านสะดวกซือ้ สามแห่ง 

3. สถานที่ต ัง้ห้างจากแหล่งชุมชน เม่ือเปรียบเทียบกับตลาดในบริเวณเดียวกนั 

4. การยอมรบัการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการค้าเดิม 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นตลาดระดบัชุมชนจําหน่ายสินค้าในราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในท้องถ่ินสร้าง

อาชีพให้กบัประชาชน โดยเป็นแหล่งส่งเสริมการค้า สินค้าในท้องถ่ิน 

3. ภารกิจ (Mission) 

1. เป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าราคาที่เหมาะในท้องถ่ิน  

2. เป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าของชุมชนมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3. เป็นสถานท่ีวางขายสินค้าและแสดงสินค้าของชุมชน  

4. เป็นแหล่งข้อมูลด้านราคาและด้านสินค้าให้กบัผู้ประกอบการค้าในชุมชน 

4. การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอย 

การบริหารพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของตลาดสาขาหนองม่วงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัดงันี ้ 

1. การบริหารพืน้ท่ีท ัง้หมดของตลาดสาขายกเว้นส่วนพืน้ที่ด้านหน้า 30 ตารางเมตร 

2. การบริหารพืน้ท่ีด้านหน้า 30 ตารางเมตร 

จากการวิเคราะห์ตลาดสาขาหนองม่วงข้างต้น องค์การตลาดได้กําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ

แผนการบริหารพืน้ท่ีดงันี ้
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4.1 การบริหารพืน้ท่ีทัง้หมดของตลาดสาขายกเว้นส่วนพืน้ท่ีด้านหน้า 30 ตารางเมตร 

แนวทางบริหารจัดการ: องค์การตลาดเลือกแนวทางท่ีให้เอกชนเข้าร่วมทุนในการบริหารจัดการ

ตลาดสาขาฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในประกาศเชิญชวนผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีโดย

กําหนดคุณสมบตัิประกอบในการพิจารณาไว้ 3 ข้อดงันี ้

1. เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

2. มีอาชีพที่เก่ียวกบัการประกอบการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคหรือสินค้าอ่ืน หรือเป็น

เกษตรกร หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน ในท้องถ่ิน  

ทัง้นีอ้งค์การตลาดกําหนดไว้ว่าผู้เช่าพืน้ท่ีจะต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีมี

จดัทําแผนพฒันาธุรกิจสําหรบัโครงการขึน้มา และต้องรบัผิดชอบในการนําแผนดงักล่าวไป 

ปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการประสบผลสําเร็จในเชิงบริหาร และเชิงธุรกิจ และนํามาซ่ึง

ผลประโยชน์ร่วม 

ผู้ท่ีได้รบัคดัเลือกจากองค์การตลาดคือ ห้าง หุ้นส่วนสามัญรัตนมาร์เก็ตติง้  โดยนาย

รงัสรรค์ พงษ์ประภาพนัธ์ ผู้มีอํานาจลงนาม อยู่บ้านเลขท่ี 27/8 หมู่ 3 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนอง

ม่วง จงัหวดัลพบุรี เข้าร่วมลงทุนในการบริหารพืน้ที่ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 เป็นระยะเวลา 15 ปี 

สิน้สุดสัญญาวนัที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีอตัราค่าเช่าดงันี ้

- ปีท่ี 1 – 5 ปีละ 960,000 บาท  

- ปีท่ี 6 – 10 ปีละ 1,056,000 บาท 

- ปีท่ี 11 – 15 ปีละ 1,161,600 บาท  

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้เช่าต้องดําเนินการคือ 

 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า พืน้ที่ตลาดสาขาหนองม่วง บนที่ดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้าง (เนือ้ที่ 4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา) โดยได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีไว้ในโฉนดพร้อมแผนผังแสดงแนว

เขต เพื่อประกอบธุรกิจการค้าภายในตลาด ภายใต้กรอบวตัถุประสงค์ขององค์การตลาด กําหนดเวลา 

15 ปี นบัต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2569  

 2. ผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าพืน้ท่ีตลาดพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามข้อ 1 ในอตัราค่าเช่ารายปีดงันี ้

  ปีท่ี 1- 5 ปีละ 960,000.-บาท 

  ปีท่ี 6 – 10 ปีละ 1,056,000.-บาท(โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากอตัราก่อนหน้า) 

  ปีท่ี 11 – 15 ปีละ 1,161,600.-บาท (โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากอตัราก่อนหน้า) 
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 3. ในวนัทําสัญญานี ้ ผู้ เช่าได้ชําระค่าเช่าล่วงหน้าสําหรับเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน

มิถุนายน 2555 เป็นเงินจํานวน 480,000.-บาท และสําหรับค่าเช่าเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือน

ธันวาคม 2555 ผู้เช่าจะชําระให้แก่ผู้ให้เช่าภายในเดือนกรกฎาคม 2555 

  สําหรบัค่าเช่าในปีถัดไป ผู้ เช่าจะชําระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าในทุกๆ 6 เดือนไม่เกินเดือน

มกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี จนครบอายุสัญญานี ้ณ สํานักงานองค์การตลาดสาขาหนอง

ม่วงเลขที่ 516/9 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 15170 

  ทัง้นีไ้ม่รวมค่าสาธารณูปโภค ค่านํา้ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากการเช่านี ้

ซ่ึงต้องเป็นผู้เช่าต้องเป็นผู้ชําระเอง 

 4. ในวนัทําสัญญาผู้เช่าได้นําหลักประกนัมีมูลค่าเป็น 2 เดือน ของอัตราค่าเช่ารายเดือนมา

มอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วเพื่อเป็นการประกนัการปฏิบตัิตามสัญญานี ้หลักประกันนีจ้ะคืนให้เม่ือ   ผู้ เช่า

พ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญานีแ้ล้ว 

 5. ผู้เช่าตกลงออกค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องที่  หรือภาษีอ่ืนใด  ตลอดจน

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเช่าพืน้ที่ตลาดสาขาหนองม่วง บนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างตามสัญญานี ้ตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่ใช้บงัคบัอยู่แล้วในขณะนี  ้หรือท่ีจะออกใช้บังค ับ

ต่อไปในภายหน้าแทนผู้ให้เช่าทัง้สิน้โดยต้องชําระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจาก

ผู้ให้เช่า 

 6. ผู้ เช่าต้องดําเนินการเอาส ถานท่ีเช่าประ กันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยท่ีผู้ ให้เช่ า

เห็นชอบโดยมีจํานวนเงินเอาประกนัภยัไม่ตํ่ากว่ามูลค่าอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างรายนีใ้นปีท่ีเอาประกัน

ในนามของผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกนั และผู้รบัประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยผู้ เช่า เป็นผู้ ชําระเบีย้

ประกนัภยัแทนผู้ให้เช่าทัง้สิน้ และผู้เช่าจะต้องนํากรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวมามอบให้ผู้ เช่าภายใน 

15 วนันบัแต่วนัท่ีทําสัญญาเช่านี ้ส่วนกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัต่อๆ ไปผู้เช่าจะต้องนํามามอบให้ผู้ให้

เช่าก่อนกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับเดิมจะสิน้อายุไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 7. ผู้เช่ามีหน้าที่บํารุงรกัษา และซ่อมแซมเล็กน้อยเพื่อรักษาสถานที่ เช่า และเคร่ืองอุปกรณ์

ต่างๆให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้เช่ากําหนด ทัง้นีโ้ดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เองทัง้สิน้ 

 8. ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดดัแปลงต่อเติมรือ้ถอนสภาพท่ีเช่าหรือทําการปลูกสร้าง ส่ิงใดๆ 

ลงในที่ดินบริเวณสถานท่ีเช่าก็ดีหรือท่ีได้ดดัแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ ซ่อมแซมตามข้อ 7 

ก็ดีผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่า เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาส่ิงปลูกสร้างด ังกล่าว 

ผู้เช่าต้องรือ้ถอนออกไป ทัง้นี ้โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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 9. ห้ามผู้เช่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนให้สถานที่เช่าเพื่อการใดๆอนัเป็นที่น่ารงัเกียจแก่สังคมน่าจะ

เป็นการเสียหายแก่สถานที่เช่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ให้เช่าหรือผู้อยู่ข้างเคียง หรือ

กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 10. ผู้เช่ามีสิทธินําพืน้ท่ีเช่านีอ้อกให้เช่าช่วง กับผู้ เช่ารายย่อย หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน

ระยะเวลาสัญญานี ้และในการให้เช่า ให้เช่าช่วง หรือใช้ประโยชน์พืน้ที่ตามสัญญาให้จัดทําบัญชี

รายช่ือผู้เช่าช่วงรายย่อยเพื่อรายงานให้ผู้ให้เช่าทราบ 

  ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกสัญญาหากผู้เช่านําพืน้ที่ท ัง้หมดไปให้เช่า ให้เช่าช่วง

กบับุคคล หรือคณะบุคคลเพยีงรายใดรายหนึ่ง แต่เพียงรายเดียว 

 11. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าเข้าไปตรวจสถานท่ีเช่าได้ตลอดเวลาโดย    

ผู้เช่าจะต้องอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร 

 12. การชําระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ ผู้ เช่าต้องชําระให้แก่ผู้ให้เช่าตาม

กําหนดเวลา หากชําระเกินเวลาผู้เช่าจะต้องชําระเบีย้ปรบัให้ผู้ให้เช่าอีกในอตัราร้อยละ 1.25 ของเงินที่

ค้างชําระ เศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน  

 13. ในการส่งมอบสถานที่ให้เช่านีใ้ห้ผู้เช่าไม่ต้องรบัผิดชอบในความชํารุดบกพร่องหรือการรอน

สิทธ์ิในสถานที่เช่า และเงินค่าเช่าได้ชําระไว้แล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้

เช่าไม่ต้องคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

 14. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีความจําเป็นต้องข ังสถานท่ีเช่าเพื่อประโยชน์ของรัฐ 

หรือของทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้   ผู้ เช่า

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 15. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าได้เกิดอคัคีภยั หรือภัยพิบัติประการใดๆ แก่สถานที่ เช่าจน

เป็นเหตุให้สถานท่ีเช่าชํารุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ตามข้อ 1 ได้ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอนัระงับสิน้สุดลงทนัที โดยผู้ให้เช่ามิจักต้องบอกกล่าวก่อน แต่

ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินค่าเช่าท่ีได้รบัชําระไว้ก่อนแล้วแก่ผู้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่ เหลืออยู่ เว้น

แต่เหตุอคัคีภยั หรือภยัพิบตัิดงักล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่า 

 16. ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรบัเงินแก่ผู้เช่าทุกครัง้ที่ได้รบัชําระเงินจากผู้เช่า 

 17. ในระหว่างอายุสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัค ับขององค์การตลาดที่ใช้

บงัคบัอยู่แล้วในขณะทําสัญญานี ้หรือที่จะออกใช้บงัคบัต่อไปในภายหน้าทุกประการ 

 18. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบตัิตามสัญญาเช่านีข้้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมรบัผิด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาการที่ ผู้ ให้เช่าไม่
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ปฏิบตัิตามสัญญานัน้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิน้เชิง ภายในกําหนด 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจาก

ผู้ให้เช่า 

 19. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่

ให้ไว้กบัองค์การตลาด หรือมีเหตุที่ทําให้เช่ือว่าผู้เช่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและจําเป็นต้อง

เรียกผู้เช่าไปพบ แต่ผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวนัเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ เช่าผิดสัญญานี ้และมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาโดยไม่คืนเงินค่าเช่า และเงินประกนัสัญญาทัง้หมด 

 20. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในข้อสาระสําคญั ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

และเม่ือผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันตามข้อ 4 เป็น

จํานวนเงินทัง้หมด และผู้ให้เช่ายงัมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย 

 21. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงเพราะครบกําหนดตามข้อ 1 หรือเพราะความผิดของผู้ เช่าผู้ เช่า

จะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยปราศจากความเสียหายใดๆ ถ้าความ

เสียหายนัน้เกิดขึน้จากความผิดของผู้ เช่าหรือบริวาร ผู้ เช่าจ้องต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อยก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือชดใช้เงินแทน ทัง้นี ผู้้ เช่า และบริวารจะต้อง

ขนย้ายทรพัย์สิน และออกจากสถานที่เช่าและต้องส่งมอบสถานท่ีเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วเสร็จภายใน 7 

วนั นบัแต่วนัท่ีสัญญาสิน้สุดลง 

ในกรณีครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวตามวรรคหน่ึง ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าชําระเบีย้

ปรบัให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราสองเท่าของอตัราค่าเช่าปกติต่อวนั และยินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวจากหลักประกนัข้อ ๔ ถ้าไม่เพียงพอก็เรียกร้องเอาจากผู้เช่าอีกได้  

ก่อนครบกําหนดตามสัญญาข้อ 1 หากผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาให้ผู้ เช่า

แสดงความประสงค์เป็นลายลักอกัษร พร้อมเสนอเง่ือนไขการเช่าใหม่ ผู้ให้เช่าพิจารณาล่วงหน้าอย่าง

น้อย 6 เดือน 

22. เอกสารแนบท้ายสัญญาดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้

  22.1แผนงานการปรบัปรุงพืน้ท่ี และแผนการบริหารงานของผู้ เช่าที่ มีกําหนดระยะเวลา

ปฏิบตัิชดัเจน 

  22.2 สําเนาโฉนดตลาดสาขาหนองม่วง 

  22.3 แผนผังตลาดสาขาหนองม่วงพร้อมแสดงแนวเขต 

  22.4 แผนผังพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ที่ผู้เช่าจดัเตรียมไว้ให้กับผู้ให้เช่า 

เพื่อใช้พืน้ท่ีเป็นสํานักงานและร้านค้าสวัสดิการขององค์การตลาด ซ่ึง ผู้ เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
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 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดัแย้งกบัข้อความในสัญญานี ้ให้ใช้ข้อความ

ในสัญญานีบ้งัคบั และในกรณีที่ เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ เช่าจะต้องปฏิบัติตาม 

คําวินิจฉัยของผู้ให้เช่า 

5. การพัฒนาพืน้ท่ีโครงการตลาดสาขาหนองม่วง 

ตามสัญญาร่วมลงทุนเช่าเหมาตลาดดังกล่าวข้างต้น เอกชนผู้ ร่วมลงทุนจะต้องจัดสร้าง

ปรบัปรุงสถานที่ เพื่อใช้พืน้ที่ บริเวณ ตลาดสาขาหนองม่วงจํานวน 286 แผง รวมกับพืน้ที่บริเวณ ถนน 

และอ่ืนๆ ในรายละเอียดของพืน้ท่ีบริเวณแผงขายสินค้าในตวัตลาดมีแผงหลักกว้าง 30 เมตร ยาว 50 

เมตร คิดเป็นพืน้ที่ 1,500 ตารางเมตร ส่วนพืน้ที่บริเวณ บขส.(เก่า) กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตรรวม

เป็นพืน้ท่ีท ัง้หมด 720 ตารางเมตร พืน้ที่ด ังกล่าวเป็นพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าตลาดเอกชนท่ีเปิด

ดําเนินการอยู่เดิมรวมถึงมี สาธารณูปโภค ซ่ึงบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสม ในการดําเนินการ

จดัสร้างตลาด 

ตาราง: แสดงมูลค่าการลงทุนของโครงการโดยเอกชนผู้เช่า 

รายการ บาท 

1. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานท่ีในการดําเนินการ 1,333,000 บาท 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 502,000 บาท 

3. ระบบนํา้และไฟฟ้า 100,000 บาท 

4. อ่ืนๆ 65,000 บาท 

รวม 2,000,000 บาท 

ระยะเวลาการพัฒนาพืน้ท่ีโครงการ: 

 ระยะท่ี 1  

- ประชาสัมพนัธ์ แนวทางการพฒันาตลาดให้เป็นตลาดสดท่ีทนัสมยั 

- ความสะอาดภายใน และรอบๆ บริเวณตลาด 

- ระบบนํา้ใช้ ท่อระบายนํา้ และไฟฟ้า 

- รบัทราบข้อมูล ถึงความต้องการของ ชุมชนตึกแถวรอบตลาด 

- ปรบัปรุงแบบแผนผัง การใช้พืน้ที่แผงขายสินค้าในตลาด 

- ลอกท่อระบายนํา้ กําจดัขยะอุดตนัตามท่อต่างๆ  
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 ระยะท่ี 2  

- ปรบัปรุงทศันียภาพบริเวณโดยรอบตลาด 

- ปรบัปรุงห้องนํา้ และทศันียภาพบริเวณโดยรอบห้องนํา้ 

- ดําเนินการจดัตลาดโต้รุ่ง 

 ระยะท่ี 3  

- ดําเนินการจดัสร้างที่พกัรอรถโดยสาร ในบริเวณตลาด 

- จดัสร้างสถานที่จอดรถโดยสารทัง้หมดที่ผ่านตลาด 

- จดัสร้างหลังคากนัแดดกนัฝนให้กบักลุ่มผู้ค้าในตลาดนดัทางเท้า 

ในส่วนการพ ัฒนาพืน้ท่ี โครงการของตลาด สาขาโดยองค์การตล าด โดยห ลักเป็นการ 

ปรบัภูมิทศัน์และสร้างเอกลักษณ์โครงการ อย่างไรก็ดี ในการปรับปรุงเอกลักษณ์และภูมิทัศน์นี ้

สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยตรง อาทิเช่นการปรับป้ายโครงการให้มีลักษณะที่ท ันสมัย 

ดึงดูดผู้ซือ้ และสามารถพฒันาเป็นแหล่งรายได้ค่าเช่าพืน้ที่โฆษณาได้อีกส่วนหนึ่ง 

 

5.4 รายละเอียดตลาดสาขาลําพูน 

ตลาดสาขาลําพูน มีสถานที่ต ัง้อยู่เลขท่ี 345 หมู่ที่  7 ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน ตําบลอุโมงค์  

อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูน 51150 มีเนือ้ท่ี 20.9 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ดินราชพสัดุ ของกรมธนารักษ์ ประกอบ

ไปด้วย อาคารตลาด แผงตลาด และสถานที่ให้เช่า ดงันี.้- 

1. อาคารตลาด 2 ชัน้ 

 ชัน้ที่ 1 แผงทําการค้า 136 แผง 

 ชัน้ที่ 2 แผงทําการค้า 75 แผง 

  ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง 

  ลานเอนกประสงค์ พืน้ที่1,200 ตารางเมตร 

2. อาคารตลาดสดชัน้เดียว จํานวน 2 หลัง 

     แผงตลาด 106 แผง  

3. ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ได้แก่สุขา ถนน ลานจอดรถ ที่พกั อาคาร OTOP 
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาลําพูน 

ตลาดสาขาลําพูนเกิดขึน้จากความต้องการของสุขาภิบาลอุโมงค์ท่ีต้องการจัดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพืน้ท่ีให้มีสถานที่จ ัดจําหน่าย

สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร บริเวณที่ต ัง้ตลาดลําพูนอยู่ห่างจากจังหวัดเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร มี

จํานวน 11 หมู่บ้าน และมีประชากรประมาณ 13,588 คน  

การแข่งขันและลักษณะลูกค้า: ผู้ซือ้และผู้ขายส่วนใหญ่ของตลาดสาขาลําพูนเป็นประชากรใน

ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ที่ จากการสํารวจตลาดบริเวณใกล้เคียงมีตลาดเอกชนอ่ืนๆ อยู่ประมาณ 3-4 แห่ง 

และปัจจุบนัมีตลาดเอกชนที่เปิดไม่ประจําเกิดขึน้ประปราย อย่างไรก็ดีตลาดชุมชนอ่ืนในบริเวณหลายแห่งมี

ลักษณะการเปิดเป็นเวลา เช่น ตลาดเช้าที่เปิดทําการวันละประมาณ 2 ชั่วโมง และไม่มีตลาดในตอนเย็น 

จากการสํารวจเบือ้งต้นตลาดสาขาลําพูนยงัมีส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่คือประมาณกว่าร้อยละ 60 

แนวทางการ บริ หารจัดการ: อง ค์การต ลาดมีการบริหารจัดการใ ห้เ ช่าตล าดส ดกับผู้ ค้ า 

รายย่อยเอง ซ่ึงประกอบไปด้วยการให้เช่าแผงประจําและไม่ประจํา ให้เช่าพืน้ท่ีตลาดนัดบริเวณลานจอดรถ 

และให้เช่าขายสินค้าบริเวณทางเท้า เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดสาขาลําพูนขององค์การตลาดสามารถสรุปเป็น SWOT 

ของการเช่าแผงตลาดได้ดงันี ้

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นตลาดใหญ่ ทําเลด ีที่ต ัง้อาคารติดกบัธนาคาร ธกส. ซ่ึงมีพนกังานและผู้ใช้บริการ

ธนาคารมาใช้บริการตลาดอย่างสม่ําเสมอ 

2. เป็นหน่วยงานของรฐัที่มีภาพพจน์น่าเช่ือถือ ได้รบัรางวลัตลาดสดน่าซือ้จากกระทรวง

สาธารณสุข 

3. มีสาขาอ่ืนๆ ที่จะช่วยเป็นช่องทางสนบัสนุนในการกระจายสินค้าและให้บริการ 

 จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. ระบบการทํางานมีข ัน้ตอนและระเบียบหลากหลายประการที่ไม่เอือ้อํานวยต่อการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อการแข่งขนั 

2. นโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทําให้การปฏิบตัิหน้าที่และการพฒันาขาด 

ความต่อเนื่อง 

3. ทําเลไม่เหมาะสมกบัการเป็นแหล่งการกระจายสินค้า 

4. ตลาดขาดการปรบัปรุง มีความชํารุดเส่ือมโทรม 
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      โอกาส (Opportunities)  

1. ได้รบัการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. มีความสามารถในการส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 อุปสรรค (Threats)  

1. ภาระค่าครองชีพที่สูงขึน้จากภาวะทางเศรษฐกิจ ทําให้สินค้าและบริการในพืน้ที่ตลาดมี

ราคาสูงขึน้ กระทบกําลังซือ้และระดบัการลงทุนของชุมชนในท้องถ่ิน 

2. ผลประกอบการของตลาดสาขาลําพูน มีแนวโน้มท่ีลดลง เน่ืองจากต้นทุนการดําเนินงาน

สูงขึน้เร่ือยๆ เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาช่องทางด้านการตลาด  

3. ทศันคติบางประการของผู้ประกอบการในท้องถ่ิน ยงัขาดแรงจูงใจต่อการขยายธุรกิจและ

การลงทุนมกัจะพึ่งพานกัลงทุนจากพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ผู้บริโภคในท้องถ่ินมกันิยมไปจับจ่ายซือ้สินค้าในตลาดพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงส่งผลให้

ผู้ประกอบการเช่าพืน้ที่ของตลาดมีปริมาณลดลง 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นตลาดสดอนามยัและศูนย์กลางกระจายสินค้าของชุมชนและผลิตภณัฑ์ของท้องถ่ิน 

3. ภารกิจ (Mission) 

1. เป็นตลาดสดอนามยัและศูนย์กลางกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานของท้องถ่ิน 

2. ส่งเสริมการค้าขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถ่ิน 

4. สนบัสนุนข้อมูลด้านราคาและและสินค้าทางการเกษตรให้กบัผู้ค้าและตลาดสาขาอ่ืนใน

องค์การตลาด 

4. การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอย 

การบริหารพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของตลาดสาขาลําพูนแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักดงันี ้

1. การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้าชัน้ที ่ 1 ของอาคารตลาด 2 ชัน้และ อาคารตลาดสดชัน้เดียว 

2. การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้าและห้องเอนกประสงค์ช ัน้ท่ี 2 ของอาคารตลาด 2 ชัน้ 

3. การบริหารพืน้ท่ีบนดาดฟ้าของอาคารตลาด 2 ชัน้ 

4. การบริหารพืน้ท่ีบริเวณลานจอดรถ 

5. บริการตลาดด้านอ่ืนๆ  

 

 

 

203 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

4.1 การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้าชัน้ท่ี 1 อาคาร 2 ชัน้และ อาคารตลาดสดชัน้เดียว 

ปัจจุบนัสถานการณ์ธุรกิจของตลาดสาขาลําพูน แผงการค้าในชัน้ที่ 1 ของอาคารตลาด 2 

ชัน้ และแผงการค้าอาคารตลาดสดชัน้เดียว มีแผงการค้าทัง้หมดรวม 242 แผงนัน้ ปัจจุบันมีผู้ เช่าทํา

สัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี 188 แผง และแผงการค้าท่ีว่างอยู่ 54 แผง  

 

 

  อัตราการเช่าแผงการค้าตลาดสาขาลําพูน 

  จํานวนแผงทัง้หมด จํานวนแผงท่ีทําสัญญาเช่าระยะยาว อัตราส่วนแผงท่ีเช่า 

ชัน้ 1 อาคารตลาด 2 ชัน้ 136 122 89.7% 

อาคารตลาดสดชัน้เดยีว 106 66 62.3% 

รวม 242 188 77.7% 

 

นโยบายราคา: องค์การตลาดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าดงันี ้

  อัตราค่าเช่าแผงตลาดลําพูน 

  ค่าบาํรุงตลาด (เก็บครัง้เดียว) ค่าเช่าแผงต่อเดือน 

ชัน้ 1 อาคารตลาด 2 ชัน้  35,000  330  

อาคารตลาดสดชัน้เดยีว  20,000  330  

 ทัง้นีอ้งค์การตลาดจะทําการขึน้ราคาค่าเช่าแผง เป็น 380 บาทต่อเดือนในปีงบประมาณ 

2555 นีพ้ร้อมทัง้จะเร่งขยายฐานลูกค้าสัญญาเช่าแผงเพิ่มขึน้อีกและคาดว่าจะมีการทําสัญญาเช่าแผง

เต็มเนือ้ที่ในปี 2557 ในระหว่างที่ยังไม่มีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับแผงที่ เหลือ องค์การตลาดมี

รายได้จากค่าเช่าและผลประโยชน์จากผู้เช่ารายวนัท่ีไม่ได้ทําสัญญาเช่าในอตัรา 20 บาทต่อวัน ซ่ึง เป็น

อตัราท่ีสูงกว่าในสัญญาเช่าระยะยาว  

กลยุทธ์การแข่งขัน: สาขาลําพูนใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในการหาประโยชน์โดยจัดกิจกรรมที่ส ร้างความ

แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นผู้นําในพืน้ที่จงัหวดัลําพูน อาทิ เช่น 

- เปิดตลาด 24 ชัว่โมง คือตลาดเช้า บ่าย และโต้รุ่ง จึงสามารถเปิดให้เช่าแผงที่ว่างของ

อาคารและตลาดสดตลอดเวลา 
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- เปิดให้เช่าพืน้ที่ช ัน้2 ให้เต็มพืน้ท่ีแผงการค้าและห้องเอนกประสงค ์

- มีพืน้ท่ีสําหรบัโฆษณา ณ ป้ายโฆษณาเหล็ก และรอบอาคารตลาด 

- เปิดตลาดนดัสัญจร 

- มีร้านค้าชุมชน และร้านจําหน่ายสินค้า OTOP 

- ประมูลงานประเภทอาหารดิบ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และ

เอกชน 

- หาสินค้าและบริการในลักษณะอ่ืนๆ เพื่อนําเสนออย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหารายได้เพิ่ม 

- ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มการสัญจรในบริเวณตลาดและเป็นการดึงดูดผู้ค้าและผู้ซือ้ให้มาใช้

บริการตลาดสาขาลําพูน อย่างต่อเนื่อง 

การส่งเสริมการตลาด: เพื่อเป็นการดึงดูดผู้เช่าและผู้ซือ้ สาขาลําพูนได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของตลาด อาทิเช่น 

- ประกาศข่าวสารต่างๆ ผ่านเสียงตามสายของตลาด 

- ออกโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยออกรถโฆษณาเคล่ือนท่ี 

- เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่ อาทิเช่น มีการจดั

เทศกาลต่างๆ ท่ีเป็นสินค้าท้องถ่ิน เช่น เทศกาลชิมไวน์ ไส้อัว่ ฯลฯ ซ่ึงการจดัเทศกาล

ร่วมกบัเทศบาลโดยมากเป็นงบประมาณจากทางเทศบาล นอกจากนีย้งัจดักิจกรรม

ร่วมกบัโรงเรียนในการใช้พืน้ที่ตลาด เป็นต้น 

- ลงข่าวประชาสัมพนัธ์ขององค์การตลาดสาขาลําพูนโดยสถานีวิทยุในพืน้ที่และพืน้ที่

ใกล้เคียง 

- ประชุมชีแ้จง และทําความเข้าใจกบัพนกังานและลูกจ้างให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

- พบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผู้ประกอบการค้าในตลาด 

- พนกังานสาขาลําพูนออกพืน้ที่เชิญชวนเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายในการประกอบการค้า

และใช้บริการของตลาด 

- จดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
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- ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเพื่อสร้างความผูกพนักบัผู้ค้าและผู้ซือ้ให้มี

ความใกล้ชิดกบัตลาดสาขาลําพูน 

ตลาดสาขาลําพูนปัจจุบนัมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ดีในตลาดสาขานีย้ัง เป็นตลาด

กลางที่มีส่วนแบ่งตลาดในพืน้ท่ี และมีโอกาสดีสําหรบัการพลิกฟื ้นผลประกอบการ สํานักงานตลาด

สาขาลําพูนจะทําการพิจารณาการเพิ่มรายได้จากพืน้ท่ีใช้สอยเพิ่มขึน้ ท ัง้ ในบริเวณที่ เช่าแผงที่ยังไม่

เต็ม การเพิ่มวนัของตลาดนดัเฉพาะทางเพื่อดึงดูดผู้เช่าแผงกลุ่มใหม่ๆ และการเพิ่มตลาดกลางคืน 

นอกเหนือจากนี ้ตลาดสาขาลําพูนยงัมีพืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้ให้เช่าอยู่บางชัน้ ได้แก่ พืน้ที่

อาคารชัน้ 2 และดาดฟ้า ซ่ึงทางสํานกังานสาขาอยู่ในระหว่างการดําเนินการสรรหาผู้ เช่าที่ เหมาะสม 

โดยความคืบหน้าล่าสุดสําหรบัพืน้ที่ดาดฟ้า ได้มีเทศบาลทําการติดต่อ สอบถามถึงความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ที่ต้องการจะพฒันาพืน้ท่ีดงักล่าว เพื่อเป็นศูนย์กีฬา สนามเทนนิส หรือ ลานเบียร์ 

โดยทางเทศบาลมีความต้องการท่ีจะให้องค์การตลาดดําเนินการบูรณะ ซ่อมแซมพืน้ที่  ให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมต่อการใช้งานให้เสร็จสิน้ก่อน จึงดําเนินการทําสัญญาเช่า โดยทางตลาดสาขาลําพูนอยู่ใน

ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์การตลาดในการอนุมตัิ และดําเนินการต่อไป 

4.2 การบริหารพืน้ท่ีแผงการค้าชัน้ท่ี 1 และ 2 อาคาร 2 ชัน้ และอาคารตลาดสด 

ชัน้เดียว 

สําหรบัตลาดสาขาลําพูน แผงการค้าในชัน้ที่ 1 และ 2 ของอาคารตลาด 2 ชัน้ และแผง

การค้าอาคารตลาดสดชัน้เดียว มีจํานวนรวมทัง้หมด 317 แผง ปัจจุบนัมีผู้เช่าทําสัญญาเช่าระยะเวลา 

1 ปี และ 3 ปีเป็นจํานวน 174 แผง และแผงการค้าท่ีว่างอยู่ 144 แผง โดยองค์การตลาดได้ดําเนินการ

ให้เช่าในอตัรา 20 บาท/วนั ซ่ึงเป็นอตัราที่สูงกว่าในสัญญาเช่าระยะยาว ทัง้ นี  ้พืน้ท่ีที่ มี ผู้ เช่ามากที่ สุด

คือ พืน้ท่ีอาคารชัน้ 1 และพืน้ที่อาคารตลาดสดชัน้เดียว ซ่ึงมีอตัราการใช้งาน (Utilization Rate) อยู่ที่

ร้อยละ 90 และ 49 ตามลําดบั ในส่วนของพืน้ท่ีช ัน้ 2 มีจํานวนรวม 76 แผง ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีผู้เช่า 

กลยุทธ์การแข่งขัน: ในการเพิ่มการสัญจรบริเวณตลาดสาขาลําพูน ได้มีแผนกลยุทธ์หลักๆ ในการ

ดึงดูดผู้ซือ้ ผู้ขายคือ การเพิ่มจํานวนวนัและเวลาสําหรบัการเปิดพืน้ที่แผงให้เช่า การพ ัฒนาพืน้ที่ให้มี

ความเป็นมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ โดยเน้นการจัดระบบรักษาความสะอาด ท่ีเป็น

ระเบียบแบบแผน หรือจะเป็นการจดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น การจัดงานวันพ่อ วันแม่ การจัด
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ประกวดแข่งขนัร้องเพลงเพื่อเยาวชน เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

และสร้างความคึกคกัให้แก่บริเวณพืน้ที่ตลาดสาขาลําพูนอย่างต่อเน่ือง 

นอกเหนือจากนี ้ยงัสามารถยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพของผู้เช่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ จําหน่ายใน

บริเวณพืน้ที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลาย ความเป็นท่ีรู้จ ักของสินค้า ซ่ึง ส่ิง

เหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นส่ิงสําคญัในการตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้ในบริเวณ  

การส่งเสริมการตลาด: สําหรบัธุรกิจตลาด นอกเหนือจากความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้เดินตลาด ไม่ว่าจะเป็นในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการ

สัญจร หรือความสะอาดของพืน้ที่ตลาด การสร้างการรบัรู้และการประชาสัมพ ันธ์ให้เป็นที่ รู้จ ักแก่ผู้คน

ในชุมชนเป็นส่ิงสําคญั ทางสาขาตลาดลําพูนได้มีการวางแผนการตลาดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การใช้ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลาย เช่น การใช้ส่ือโฆษณาตามรถประจําทาง การใช้วิทยุ

ชุมชนในการส่ือสาร ประชาสัมพ ันธ์ กิจกรรมต่างๆ การใช้เสียงตามส ายภายในตลาด เป็นต้ น 

นอกเหนือจากนี ้ได้จดัให้มีการเข้าร่วมประชุม /กิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ท่ี 

ไม่ว่าจะเป็นการจดัเทศกาลต่างๆ ท่ีเป็นสินค้าท้องถ่ิน เช่น เทศกาลชิมไวน์ ไส้อั่ว ฯลฯ หรือการจัด

เทศกาลร่วมกบัเทศบาล หรือการจดักิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนในการใช้พืน้ที่ตลาด  เป็นต้น และที่ สําค ัญ

อย่างย่ิงคือการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผู้ประกอบการค้าในตลาด  เพื่อเป็น

การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ ค้าและผู้ ซือ้ให้มีความใกล้ชิดกับตลาด

สาขาลําพูน 

4.3 การบริหารพืน้ท่ีบนดาดฟ้าของอาคาร 2 ชัน้ 

สําหรับพืน้ท่ีบนดาดฟ้าของอาคาร 2 ชัน้ เนือ้ท่ี 1,200 ตารางเมตร เพื่อเป็นการหา

ประโยชน์จากพืน้ที่อย่างเต็มที่ สํานกังานตลาดสาขาลําพูนได้ทําการติดต่อทางเทศบาล ซ่ึงมีความ

ประสงค์ท่ีจะพฒันาเป็นลานเบียร์และศูนย์กีฬา อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลมีความต้องการให้ทาง

สาขาลําพูนทําการปรบัปรุงพฒันาพืน้ท่ีเสียก่อน จึงจะทําการเช่าและเข้าใช้พืน้ท่ี ซ่ึงปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่างการย่ืนเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการองค์การฯ เพื่ออนุมตัิ  
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4.4 การบริหารพืน้ท่ีบริเวณลานจอดรถ 

ตลาดสาขาลําพูน ได้จ ัดให้มีตลาดนัดทุกวันพุธ  พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ตลาดนัด

ดงักล่าวใช้พืน้ที่บริเวณที่จอดรถบนเนือ้ที่ประมาณ 270 ตารางเมตร ซ่ึงปัจจุบนัมีการใช้พืน้ที่ เต็มตลอด

ทัง้ปี ในการขยายพืน้ที่เช่าในส่วนนี ้ องค์การตลาดจะดําเนินการใน 4 รูปแบบคือ 

(1) กระชบัพืน้ที่เพิ่มให้มีพืน้ที่เช่าเพิ่มในตลาดนดัวนัพุธและวนัศุกร์ 

(2) เพิ่มวนัตลาดนดัเช่นในวนัพฤหสับดี โดยการเปิดเป็นตลาดนดัเฉพาะด้าน อาทิเช่น 

ตลาดนดัต้นไม้ ตลาดนดัมือสอง หรือตลาดนดัพระเคร่ือง เพื่อดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ๆ ที่

ปัจจุบนัไม่ได้เป็นลูกค้าของตลาดสาขาลําพูน ซ่ึงทางสํานกังานสาขาลําพูน ได้มีการ

ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเบือ้งต้นแล้ว  

(3) เปิดโต้รุ่งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากพืน้ที่ เช่าในเวลากลางคืน 

(4) เปิดตลาดนดัทางเท้าติดถนนให้เต็มรูปแบบมากขึน้  

นโยบายราคา: อตัราค่าเช่าพืน้ที่ตลาดนัดคิดเป็นอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ที่ ปีละ 200 บาทต่อ 

ตารางเมตร และมีค่าเช่ารายวันอยู่ที่  10 บาทต่อวันต่อตารางเมตร ส่วนตลาดบนทางเท้าจะเก็บ

ค่าบริการที่สูงกว่าคือ ค่าธรรมเนียมปีละ 400 บาท และอตัราค่าเช่ารายวนั วนัละ 20 บาท  

4.5 บริการตลาดด้านอ่ืนๆ  

นอกจากนีต้ลาดสาขาลําพูนยงัมีบริการส่งอาหารดิบ ข้าวสารและอาหารแห้งต่างๆ ให้กับ

หน่วยงานในภาครฐัและเอกชน ซ่ึงเป็นธุรกิจรอง โดยองค์การตลาดจะเก็บรายได้ร้อยละ 3 จากยอด

จําหน่ายอาหาร ในปัจจุบนัได้ส่งอาหารให้แก่ โรงพยาบาลลําพูน และ สถานสงเคราะห์เด็กชายสัน

มหาพน ที่อําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

5. การพัฒนาพืน้ท่ีโครงการตลาดสาขาลําพูน 

เพื่อปรบัปรุงสภาพพืน้ที่แผงการค้าให้พร้อมกบัการให้บริการหรือร่วมลงทุน ตลาดสาขาลําพูน

ควรมีการปรบัปรุงส่ิงต่างๆ ดงันี ้

- ปรบัปรุงและติดต ัง้สาธารณูปกรณ์ (อาทิเช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ประปา เคร่ืองสูบนํา้  

สายดบัเพลิง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

- ปรบัปรุงพืน้ท่ีท่ีจอดรถ และร้านค้าบริเวณทางเข้าตลาด 
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- ปรบัปรุงตลาดให้เป็นเอกลักษณ์ 

  6. โครงการใหม่ ปี 2560  

  6.1 โครงการพฒันาตลาดมาตรฐาน  

  การพฒันาตลาดสาขาลําพูน  เน่ืองจากตลาดสาขาลําพูนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  

ตามระยะเวลา ดงันัน้เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสาธารณสุข จึงมีการปรบัปรุงตลาด และเพิ่มเติมอุปกรณ์

เพื่อควบคุมเร่ืองความสะอาดของตลาด ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสาธารณสุข  

      6.2 การพ ัฒนาตลาดสาขาลําพูน ซ่ึงได้ขอรับงบสนับสนุนจากรัฐบาล  งบกลาง รายการ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ช่ือ 

โครงการพฒันาปรบัปรุงตลาดสาขาลําพูนให้เป็นศูนย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดโครงการ 

ดงันี ้ 

              โครงการศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

หลักการและเหตุผล 

รฐับาลปัจจุบนัได้กําหนดทิศทางในการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน และ

เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนําไปสู่การพฒันา

คุณภาพชีวิตให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ ในการที่จะพฒันา

คุณภาพชีวิต สร้างรายได้เพิ่มให้กบัประชาชน และพฒันาประเทศให้เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว นอกจากนีย้งั

สร้างความสุขให้คนไทยมีความมัน่คง มีความเสมอภาค และเป็นธรรมในการดําเนินชีวิต โดยสามารถที่จะ

แข่งขนักนัได้ในระบบเศรษฐกิจฐานราก และมุ่งเน้นการพฒันาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยการส่งเสริม

การพฒันาอาชีพ ฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดบัรายได้ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาผลผลิตทาง

การเกษตรมีราคาตกตํ่า ระบบการตลาด และระบบ logistics ที่ไม่เอือ้อํานวย ซ่ึงปัญหาเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลําพูน และจงัหวดัใกล้ที่อยู่ใกล้เคียงมาโดยตลอด 

ตลาดสาขาลําพูน จึงจดัทําโครงการพฒันาปรบัปรุงตลาดสาขาลําพูนให้เป็นศูนย์ข ับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ฐานราก โดยจะมีการจดัต ัง้ตลาด Green Market การจดัทําศูนย์ฝึกวิชาชีพ และการจดัทําห้องเย็น ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัจําหน่ายสินค้าผลิตผลภาคเกษตรกรรม และสินค้าแปรรูปทางการ

เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทัง้สนบัสนุนศูนย์ฝึก

วิชาชีพของคนในชุมชน เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนมีความมัน่คง เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้อีกทางหนึ่งด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนท่ีประกอบอาชีพด้านเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูป

ทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยัง่ยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ของประชารฐั ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนในพืน้ที่ชุมชน และจงัหวดัใกล้เคียง 

3. เพื่อเป็นตลาด Green Market ในการเช่ือมโยงสินค้า กระจายสินค้าเกษตรปลอดภยั และสินค้าแปร

รูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ท่ีของจงัหวดัลําพูน และจงัหวดัใกล้เคียง  

4. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และทําให้มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่าลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมการ

เพิ่มมูลค่าให้กบัระบบ logistics มีการเก็บพืชผักในห้องเย็น เพื่อคงความสดใหม่สะอาดก่อนที่จะมีการกระจาย

สินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป 

5. เพื่อแก้ปัญหาพืชผักผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ไม่มีท่ีระบายหรือไม่มีที่จําหน่ายสินค้า และ

ลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า  

วิธีการดําเนินการ 

1. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบัประชารฐัจงัหวดัลําพูน ดําเนินการจดัทําโครงการ 

เพื่อขอรบัเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยในการปรบัปรุงพฒันาตลาดสาขาลําพูน ประกอบไปด้วย 3 

โครงการคือ โครงการ OTOP และตลาด Green Market  ที่องค์การตลาดทําร่วมกบัประชารฐั โครงการจดัทํา

ห้องเย็นและห้องตดัแต่งผัก และ โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไว้สําหรบัฝึกวิชาชีพ 

2. ดําเนินการจดัส่งโครงการให้หน่วยงานที่ศาลากลางจงัหวดัลําพูน เพื่อขอให้คณะทํางานจดัสรร

งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. นําเสนอผู้อํานวยการองค์การตลาด เพื่อดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบพสัดุ 

4. องค์การตลาดดําเนินการประกาศหาผู้รับจ้างเพื่อทําการปรับปรุงตลาดสาขาลําพูนตามโครงการ 

และเร่ิมดําเนินการทําสัญญาจ้าง 

5. ดําเนินงานปรบัปรุงตลาดสาขาลําพูน ตามโครงการท่ีกําหนด เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ จึงส่ง

มอบโครงการให้กบัประชารัฐ และองค์การตลาด สาขาลําพูน 
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ยกเลิกโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชน  

  เน่ืองจากโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชนการดําเนินงานขององค์การตลาด ในช่วง

ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเน่ือง  เน่ืองจากไม่สามารถ

ดําเนินการตามข้อกําหนดได้สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงไม่ใช่ข้อบกพร่องของรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่

เหตุการณ์อนัเกิดขึน้โดยปกติของธุรกิจ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวส่งผลอย่างมีนยัสําคญัต่อรัฐวิสาหกิจให้ต้องปรับ

แผนการดําเนินงานจึงต้องยกเลิกโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชน   

5.5 รายละเอียดโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชน 

โครงการร้านค้าชุมชน หรือ “ชุมชนยิม้” มีรูปแบบดําเนินธุรกิจลักษณะแฟรนไชส์  เป็นตลาด

เครือข่ายท่ีมีรูปแบบและระบบบริหารจดัการเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ จําหน่ายปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน และผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงรูปแบบการสร้างตลาดเครือข่าย  

ดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า โดยสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนที่

รวมตวักนัเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร 

โครงการตลาดเครือข่าย “ชุมชนยิม้” เกิดขึน้เพื่อตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงวิธีการจัดซือ้จ ัดจ้างของกรม

ราชทณัฑ์ที่เปล่ียนจากการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษกับหน่วยงานของรัฐไปเป็นการจัดซือ้จ ัดจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Aunction ซ่ึง ส่งกระทบโดยตรงกับธุรกิจการจัดส่งอาหารดิบขององค์การ

ตลาด ทําให้ยอดการจดัส่งลดลงเน่ืองจากเอกชนรายอ่ืนๆสามารถเข้ามาร่วมแข่งข ันได้ ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจ 

องค์การตลาดจึงแสวงหาแนวทางการดําเนินธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การตลาด 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชน (“ชุมชนยิม้”) 

การแข่งขันในธุรกิจ: ในธุรกิจร้านจําหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร จากข้อมูลของกรมวิชาการ

เกษตร ได้ออกใบอนุญาตประเภทขายให้แก่สถานประกอบการจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวม

ทัง้สิน้ 57,529 ราย 

 จํานวนผู้ได้รับอนุญาตประเภทขาย 

1. ร้านจําหน่ายปุ๋ยเคมี 20,693 

2. ร้านจําหน่ายวตัถุอนัตราย 19,661 

3. ร้านจําหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ 17,175 

รวม 57,529 

ทัง้นีร้้านค้าแต่ละร้านอาจจะมีขายปัจจยัการผลิตมากกว่าหนึ่งปัจจยัก็ได้ หรืออาจจะมีเฉพาะปัจจัยใด

ปัจจยัหนึ่งเท่านัน้ เม่ือพิจารณาถึงจํานวนร้านค้าจําหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรแล้ว การแข่งข ันของ 

211 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

“ร้านชุมชนยิม้” ในธุรกิจร้านค้าจําหน่ายปัจจยัผลิตทางการเกษตรอยู่ในระด ับที่ สู ง  และร้านชุมชนยิม้ก็มีข้อ

ได้เปรียบในเชิงของภาพลักษณ์ กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย รวมไปถึงการสร้างความแตกต่างผ่านการสร้าง

มาตรฐานร้านค้า การบริหารที่เป็นระบบ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย: เน่ืองจากองค์การตลาดได้มีเป้าหมายในการเปิดร้านชุมชนยิม้ทุกพืน้ที่ในทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกร รวมไปถึงกลุ่มผลิตภณัฑ์และระด ับราคาที่หลากหลาย

แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัความต้องการและรายได้ของเกษตรกรในพืน้ที่เป็นหลัก 

รูปแบบทางธุรกิจและแนวทางบริหารจัดการ : รูปแบบของร้านค้าชุมชน หรือ “ชุมชนยิม้” มี

ลักษณะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise)  โดยมีรูปแบบ การบริหารจัดการตามลักษณะร้านค้าต้นแบบ 

(Prototype) ที่ออกแบบไว้เหมือนกันทุกร้าน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาจับจ่ายในร้านค้าชุมชนยิม้คือ

เกษตรกรท่ีอยู่ในท้องที่ ซ่ึงเกษตรกรเหล่านีใ้นขณะเดียวกนัก็สามารถเป็นผู้ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร

และผลิตภณัฑ์ชุมชนมาจําหน่าย ชุมชนยิม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถ่ินเปิดร้านค้าท่ีจะ

เป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยที่ผู้ประกอบการจะจ่ายเงินลงทุนก่อสร้างจํานวน 3 ล้านบาทให้องค์การตลาด

เป็นค่าก่อสร้างและ Franchise ส่วนในการนําสินค้าเข้ามาขายผู้ประกอบการจะสั่ง สินค้าจากองค์การตลาด 

ในการนีอ้งค์การตลาดจะ   สรรหาตวัแทนผู้ที่จะเป็นผู้รบัผิดชอบการก่อสร้าง ช่วยจัดหาและสั่ง สินค้า โดยที่

ตวัแทนจะได้งานรบัเหมาก่อสร้างเป็นการตอบแทน สัญญาท่ีองค์การตลาดจะทํากบัต ัวแทนมีระยะเวลา 5 ปี 

ซ่ึงต่อจากนัน้องค์การตลาดจะพิจารณาระหว่างการต่อสัญญา การหาตวัแทนรายใหม่ หรือบริหารงานต่อเอง  

ซ่ึงในขณะนี ้องค์การได้สรรหาและทําสัญญากบัตวัแทนดงักล่าวแล้ว คือ บริษัท ไอคิวชอป คอร์เปอร์เรชั่น 

(ประเทศไทย) จํากดั ลักษณะรายได้ขององค์การตลาดจะเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิดร้าน โดยคิดจากมูลค่า

เงินลงทุน 3 ล้านบาท และส่วนแบ่งการขายสินค้าผ่านร้านชุมชนยิม้อีกร้อยละ 3  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจผ่านกรอบ SWOT: จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การประกอบธุรกิจของร้านชุมชนยิม้ ผ่านกรอบการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปได้ดงันี ้

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีมาตรฐาน มีระบบการจดัการและการบริหารงานครบวงจร 

2. จําหน่ายผลิตภณัฑ์และปัจจยัการผลิตทางการเกษตรที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน

ราคายุติธรรม 

3. บุคลากรผ่านการฝึกอบรมการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน 

4. มีบริการเคร่ืองผสมปุ๋ย “ปุ๋ยสั่งตดั” ด้วยเคร่ืองผสมปุ๋ยชนิดเม็ดก่ึงอตัโนมตัิ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ร้านชุมชนยิม้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องใช้เงินลงทุนสูง 

2. การสร้างความน่าเช่ือถือของ “ร้านชุมชนยิม้” ต้องใช้เวลาในการทดลองและสร้างตลาด 

3. เป็นโครงการใหม่ที่ยงัไม่เป็นที่ รู้จกั ต้องใช้งบประมาณลงทุนในการดําเนินกิจกรรมทาง

การตลาดค่อนข้างสูง 

โอกาส (Opportunities) 

1. ร้านค้าจําหน่ายปุ๋ยและสินค้าทางการเกษตรในปัจจุบนัมีสินค้าและผลิตภณัฑ์ไม่

ครอบคลุมความต้องการ 

2. ดินในหลายพืน้ที่มีสภาพเส่ือมโทรมจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอย่างต่อเน่ือง 

3. กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ มีจํานวนมากและการะจายอยู่ในทุกพืน้ที ่

อุปสรรค (Threats) 

1. การเข้าสู่ตลาดผู้จําหน่ายปุ๋ยและปัจจยัการผลิตทางการเกษตรทําได้ไม่ยากนกั 

2. พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3. การซือ้ปัจจยัการผลิตทางเกษตรของเกษตรกรเป็นวิธีเครดิต 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ร้านชุมชนยิม้” ร้านสะดวกซือ้ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการรวมซือ้ขาย สินค้าจําพวกปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์ชุมชนและผลิตภณัฑ์โอทอป และคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ 

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ยืน 

3. ภารกิจ (Mission) 

1. เป็นผู้นําการจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภณัฑ์

ชุมชน และผลิตภณัฑ์โอทอป ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและเช่ือถือได้  

2. เป็นธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการดินและปุ๋ยรายแปลงและบริการให้คําปรึกษา

ด้านการทําการเกษตรอย่างเป็นระบบ  

3. เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมและสนบัสนุนในด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชนอย่างแท้จริง  

4. เป็นธุรกิจที่มีคุณภาพเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ผลิตภณัฑ์ทางด้านปัจจยัการผลิตทางการ

เกษตรกรท่ีดีที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม  
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5. เป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพในด้านการกระจายสินค้าทางการเกษตรและปัจจยัการผลิตที่มี

คุณภาพสูง รวมถึงผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์โอทอปท่ีได้มาตรฐาน  

6. เป็นธุรกิจที่สนบัสนุนอาชีพเกษตรกรและผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีการพฒันาและเติบโตไปใน

ทิศทางท่ีดี เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและ

มัน่คงต่อไป ภายใต้แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

7. “ร้านชุมชนยิม้” เป็นศูนย์กลางในการรวมซือ้ รวมขาย สินค้าของคนในชุมชน เพื่อสร้าง

รายได้ และเป็นกลไกในการรกัษาสมดุลราคาของตลาดในท้องถ่ิน  

4. ผลิตภัณฑ์และบริการ  

ลักษณะสินค้าท่ีจะจําหน่ายในร้านค้าชุมชนยิม้ จะเป็นประเภท ปัจจยัการเกษตร อาทิเช่น ปุ๋ย 

พนัธ์ุพืช ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน  ซ่ึงจะเป็นศูนย์รวมและแหล่งการกระจายสินค้า

ของเกษตรกรในท้องถ่ิน นอกจากนีอ้งค์การตลาดจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในการนําสินค้าของธนาคารฯ มาจําหน่าย โดยในการสั่งสินค้าเข้าร้าน ผู้ประกอบการจะสั่ง

ผ่านองค์การตลาด ทัง้นีใ้นแต่ละร้านค้าชุมชนจะมีบริการตรวจหน้าดินเพื่อสั่งผสม “ปุ๋ยสั่งต ัด” โดยการ

ผสมปุ๋ยเคร่ืองอตัโนมตัิเพื่อให้ได้ค่าความเป็นกรดด่างตรงตามลักษณะดิน ซ่ึงจะเป็นการประหยัดค่า

ปุ๋ยและตรงกบัความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย ซ่ึงองค์การตลาดได้ลิขสิทธ์ิของเคร่ืองผสมปุ๋ยมา

พร้อมเปิดดําเนินการแล้ว นอกจากนีอ้งค์การตลาด จะจดักิจกรรม อาทิเช่นให้มีนักวิชาการการเกษตร

ไปในแต่ละพืน้ท่ี โดยนอกจากจะให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมแล้ว ยังทําให้เกิดความผูกพันกับ

ร้านค้า  ทัง้นีเ้น่ืองจากเกษตรกรมีพฤติกรรมการซือ้ที่หากมีความคุ้นเคยแล้วจะซือ้ซํา้ต่อเน่ือง 

5. แผนการดําเนินงาน 

ในเบือ้งต้น องค์การตลาดได้ทําการสํารวจตลาดทั่วประเทศ ในรูปแบบและหลักการของ

ร้านค้าชุมชน รวมทัง้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ ผลการสํารวจพบว่ามีผู้ตอบสนใจเข้าร่วมกว่า 

1,200 ราย ในปี 2555 องค์การตลาดได้ทดลองเปิดเป็นโครงการนําร่องแห่งแรก ท่ีศูนย์ศิลปาชีพ 

อําเภอเกาะเกิด จงัหวดัอยุธยา องค์การตลาดคาดว่ายอดขายของแต่ละร้านจะอยู่ประมาณ 500 ,000 

บาทต่อเดือนต่อร้าน ในส่วนของการสั่งซือ้สินค้า องค์การตลาดจะบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการให้เอกชนท่ีเข้าร่วมดําเนินการเข้าลงทุน ซ่ึงระบบจะสามารถตรวจสอบยอดสั่ง

สินค้าได้ออนไลน์ เพื่อนําเข้าในระบบบญัชีต่อไป 
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เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย องค์การตลาดจะพิจารณาร่วมมือกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ในการให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการและให้ผู้ซือ้สามารถจ่ายเงินได้ด้วยบตัรเครดิต และจะ 

มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออิเลคโทรนิคส์ผ่านเว็ปไซต์องค์กร และจะมีการเร่ิมวัดความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค และผู้ประกอบการปีละครัง้ จากโครงการขยายสาขาร้านชุมชนยิม้ดงักล่าว และในแผนระยะ

ยาวหากกิจการมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายขนาดขึน้องค์การตลาดจะพัฒนาโครงสร้างนีข้ึน้

เป็นหน่วยธุรกิจ โดยมีผู้จดัการภาค และผู้จดัการส่วน เป็นผู้ติดตาม บริหารและควบคุมคุณภาพในการ

ให้บริการต่อไป 

6. การลงทุน 

องค์การตลาด เป็นตวัแทนเจ้าของสิทธ์ิ  (Franchisor) อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ  (Franchisee) ดําเนิน

ธุรกิจภายใต้ช่ือ “ร้านชุมชนยิม้” โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการตามท่ีองค์การตลาดพัฒนาขึน้ ผู้ รับสิทธิ

จะต้องดําเนินธุรกิจตามรูปแบบการบริหารจดัการของเจ้าของสิทธิ โดยองค์การตลาดจะได้ผลตอบแทนเป็น

ค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่างๆดงันี ้

 ค่าแฟรนไชส์ (Franchinsing Fee) มีระยะอายุสัญญา 5 ปี โดยจะแตกต่างกันไปตาม

รูปแบบการลงทุนดงันี ้

รูปแบบการลงทุน ขนาดพืน้ท่ี มูลค่าการลงทุน รายละเอียด 

รูปแบบท่ี 1. 

ปรบัปรุงตกแต่งจากส่ิงปลูก

สร้างเดิม 

150 – 225 ตรม. 1,500,000 – 2,500,000 เป็นร้านท่ี มีพืน้ท่ี ขนาดเล็ ก

และปรับปรุงตกแต่งจากส่ิง

ปลูกสร้างเดิม มีสินค้าตาม

ความต้องการของชุมชน เช่น 

ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ท า ง

การ เกษต ร เคร่ือง ผส มปุ๋ย 

ผลิตภัณ ฑ์ชุมช น / โอทอป 

จุดบริการชุมชนครบวงจร 

รูปแบบท่ี 2. 

ปรบัปรุงตกแต่งจากส่ิงปลูก

สร้างเดิม/สร้างใหม่บนพืน้ท่ี

225 – 300 ตรม. 2,500,000 – 3,500,000 เป็นร้านที่มีพืน้ที่ขนาดกลาง 

มีสินค้าตามค วามต้ องการ
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รูปแบบการลงทุน ขนาดพืน้ท่ี มูลค่าการลงทุน รายละเอียด 

เปล่า ของ ชุมชน  เ ช่น ปัจ จัยการ

ผลิตทางการเกษตร เคร่ือง

ผ ส ม ปุ๋ ย  สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค 

บริโภค ผ ลิตภัณ ฑ์ชุมชน /   

โอทอป จุดบริการชุมชนครบ

วงจร 

 

รูปแบบท่ี 3. 

สร้างใหม่บนพืน้ท่ีเปล่าโดย

อิงตามรูปแบบมาตรฐาน 

300 – 400 ตรม. 3,500,000 – 5,000,000 เป็นร้านที่ มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ 

มีสิ น ค้ าค รบทุ กกลุ่ ม  เ ช่ น 

ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ท า ง

การ เกษต ร เคร่ือง ผส มปุ๋ย 

สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค  บ ริ โ ภ ค 

ผลิตภัณ ฑ์ชุมช น / โอทอป 

จุดบริการชุมชนครบวงจร 

 ค่าธรรมเนียมสิทธ์ิ (Royalty Fee) เท่ากับ 3% ของค่าราคาสินค้าท่ีมีการสั่ง ซือ้ ไม่รวม

สินค้าท่ีเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์โอทอปและสินค้าอ่ืนๆที่อยู่นอกเง่ือนไข 

5.6 รายละเอียดโครงการคาราวานสินค้า (ชะลอโครงการ) 

 

1. รูปแบบทางธุรกิจและแนวทางบริหารจัดการ  

โครงการคาราวานสินค้า ซ่ึงในปัจจุบนัมีอยู่ 2 โครงการด้วยกนั คือ “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ออนทวัร์ 365 วนั” และ “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาประหยัด

เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน” เป็นรูปแบบของการจดัตลาดนดัแบบไม่ประจําตามพืน้ท่ีจ ังหวัดต่างๆ 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําผู้ซือ้มาพบผู้ขาย โดยเป็นการรองรบัความต้องการในการหาช่องทางกระจายสินค้า
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ตามภารกิจการส่งเสริมการค้าชุมชน และสนบัสนุนภาพลักษณ์ให้องค์การตลาดเป็นท่ีรู้จ ักและยอมรับเป็น

วตัถุประสงค์หลัก และการหารายได้เป็นวตัถุประสงค์รอง ซ่ึงลักษณะสินค้าที่ขายเป็นสินค้าชุมชนในท้องที่ 

2. ลักษณะการให้บริการ 

ในการดําเนินงาน องค์การพนัธมิตรภาคเอกชนจะทําการค ัดเลือกสถานท่ีจัดคาราวานสินค้าใน

จงัหวดัต่างๆ รวมถึงจัดหาและบริหารการให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผู้ ค้ารายย่อย โดยมีองค์การตลาดทําหน้าท่ีให้

คําปรึกษาและพฒันารูปแบบการดําเนินโครงการ รวมถึงใช้ความสัมพ ันธ์ประสานกับส่วนราชการจังหวัดใน

พืน้ท่ี โดยมีการทําหนงัสือมอบอํานาจให้กับสมาคม เช่น เทศบาลจงัหวดั 

เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดังานและขอใช้พืน้ท่ี (หากมีโครงการในจังหวัดอยู่

แล้ว ก็จะส่งผลให้ขออนุมตัิใช้พืน้ที่ไม่ผ่าน) โดยในปีงบประมาณ 2556 จะจัดขึน้เดือนละ 1 - 4 ครัง้ ในภาค

ต่างๆ ทัว่ประเทศ มีระยะเวลาการจดังานครัง้ละ 10 วนั โดยในแต่ละครัง้  องค์การตลาดจะเก็บค่าบริหาร

จัดการกับผู้ประกอบการท้องถ่ิน 100,000 บาท  นอกจากนีผู้้ประกอบการท้องถ่ินจะเป็นผู้ เตรียมการ 

ปรบัปรุงพืน้ที่ เพื่อเก็บค่าเช่าพืน้ที่ขายจากผู้ขายในท้องถ่ิน  

3. ค่าใช้จ่ายหลัก 

จุดแข็งของโครงการนีเ้ป็นการบริหารจัดการพ ันธมิตรทางการค้าในการประกอบธุรกิจโดยไม่ต้อง

อาศยัการลงทุนในสินทรพัย์ถาวร ค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นประเภทค่าเดินทาง ซ่ึงก็คือ ค่านํา้มัน เพื่อไปเป็นส่วน

หน่ึงในการเปิดงานคาราวานสินค้าในแต่ละครัง้  ประมาณครัง้ละ 5,000 – 20,000 บาท เน่ืองจากทาง

องค์การตลาดไม่มีบทบาทอ่ืนๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ การจดัหาผู้ค้ารายย่อย เป็นต้น 

5.7 รายละเอียดโครงการสินค้าในนามองค์การตลาด (ยกเลิกโครงการ)  

1. รูปแบบทางธุรกิจและแนวทางบริหารจัดการ  

องค์การตลาดได้ริเร่ิมโครงการจําหน่ายสินค้าในนามองค์การขึน้เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจาย

สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนตรงเข้าสู่ผู้บริโภคขัน้สุดท้าย โดยรบัสินค้าจากผู้ผลิต มาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และช่วย

หาตลาดในการกระจายสินค้าให้ ซ่ึงอาจเป็นการวางจําหน่ายในร้านค้าชุมชน หรือตลาดสาขาขององค์การ 

ดงันีจ้ะเป็นการสร้างช่องทางให้ชุมชนสามารถจําหน่ายและกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคผ่านเครือข่ายของ

องค์การตลาดและส่งเสริมให้องค์การตลาดเป็นที่รู้จกัแพร่หลายย่ิงขึน้  
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2. ลักษณะสินค้าและการดําเนินงาน 

องค์การตลาดจะทําการคดัเลือกสินค้าท่ีจะนํามาจําหน่ายในตราองค์การฯ ซ่ึงอาจรวมถึงความ

ร่วมมือกบัรฐัวิสาหกิจอ่ืนอาทิเช่น การประปา หรือการไฟฟ้า ทัง้ในด้านการจัดหาสินค้า (Sourcing) และ ช่อง

ทางการจดัจําหน่าย (เป็นการใช้พืน้ที่วางสินค้า) โดยในการวางสินค้านีจ้ะเป็นวิธีฝากขาย (Consignment) ที่

องค์การจะจ่ายค่าต้นทุนสินค้าให้กบัผู้ผลิตเม่ือสินค้าขายได้    ทําให้เป็นการลดความเส่ียงเร่ืองการบริหาร

จดัการสินค้าคงคลัง  ปัจจุบันองค์การตลาดได้ทดลองโครงการนําร่อง โดยการจําหน่ายข้าวสารอินทรีย์ 

(Organic) และคาดว่าจะทําการศึกษาเพิ่มเติม 

 

ทัง้ในส่วนของข้าวสารอินทรีย์ และสินค้าเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นไปได้ในการนํามาเป็นสินค้าในนาม

องค์การตลาด เพื่อที่จะทําให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการนําไปวางขายให้กับผู้บริโภคต่อไป 

5.8 รายละเอียดโครงการตลาดชายแดน (ยกเลิกโครงการ) 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) ซ่ึงเป็นการเปิดเสรีการค้า การบริการ และการลงทุนต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน ซ่ึงจะเปิดโอกาสและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศ เพื่อเป็นการรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอย่างเต็มตวัและใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยจะเข้ารวมกลุ่มตลาดและฐานการผลิต และมีการ

ตกลงลดภาษีอากรในการนําเข้าและส่งออกในการนําเข้าและส่งออกระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยกัน 

องค์การตลาดได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของจุดผ่านแดนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างชายแดน ซ่ึงถึงแม้

ปัจจุบนัจะมีการดําเนินการโดยที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าที่มีภูมิลําเนาหรือพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านได้ทําการซือ้ ขาย แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกนัอยู่แล้วแต่ก็มีมูลค่าครัง้ละไม่มากนัก โดยที่ ส่วนใหญ่

จะเป็นสินค้าจําเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั อาทิเช่น สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตรกร สินค้าที่หาได้จาก

ธรรมชาติ เป็นต้น เป็นการค้าในรูปแบบที่แตกต่างกนั มีวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เน้นความสะดวกรวดเร็ว ด ังนัน้ ในการนี ้

องค์การตลาด ได้มีแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดในพืน้ท่ีจุดผ่านแดนให้เป็นตลาดแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรบัประชากรทัง้ ในและต่างประเทศที่ ต้องผ่านเข้าออก

พืน้ท่ีจุดผ่านแดนเพื่อทําธุรกรรมและการค้าต่างๆ เป็นจํานวนมาก และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการด ังกล่าวสามารถเพิ่มศ ักยภาพในการดําเนินงาน

ตามภารกิจขององค์กร และสามารถเพิ่มรายได้ให้กบัองค์การตลาด 
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ปัจจุบนัโครงการตลาดชายแดนกําลังอยู่ในขัน้ตอนการศึกษา โดยองค์การตลาดได้ทําการร่วมมือ

กบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อดําเนินการศึกษาความเป็นไปของจุดผ่านแดน

ต่างๆ แนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมกบัแต่ละพืน้ท่ี และสินค้าผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาน 2556 

5.9 ความเส่ียงในการดําเนินกิจการ 

ความเส่ียงจากการใช้สินทรัพย์ถาวรมูลค่าสูงในการประกอบการ: ในด้านความเส่ียงหลักใน

การดําเนินกิจการต่างๆข้างต้นนัน้ ในภาพรวมองค์การตลาดได้เล็งเห็นว่าในอดีตท่ีผ่านมาองค์การฯมี

ผลกระทบจากการลงทุนขนาดใหญ่อาทิเช่นการจดัซือ้จดัหาท่ีดินซ่ึงทําให้มีสินทรัพย์ถาวรเป็นมูลค่าสูง ผลท่ี

ตามมา คือ มีความคล่องตวัน้อยในการเร่ิมหรือหยุดกิจการได้เม่ือสินทรัพย์เหล่านัน้ไม่สามารถทํารายได้ท่ีมี

ผลตอบแทนสูงได้ หรือผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ และมีต้นทุนคงที่  (Fixed Cost) สูงอาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเส่ือมราคา ซ่ึงในหลักการทางการเงินทําให้มีความเส่ียงในการดําเนินการสูง (Operation 

Risk) ทําให้มีผลกระทบต่อผลกําไรสุทธิเสมอมา จึงได้ผันแนวทางการประกอบการให้ความเส่ียงเหล่านีล้ดลง 

ตามแนวทางท่ีได้กล่าวมาในแผนยุทธศาสตร์ในการพลิกฟืน้ผลการดําเนินงานใหม่ในอนาคตตามท่ีได้กล่าวใน

บทที่ 3 โดยการไม่เพิ่มสินทรพัย์ถาวรขนาดใหญ่เช่น อาคาร ที่ดิน โครงสร้างหรือโครงการใหญ่ๆ เป็นต้น แต่

เป็นการประกอบการท่ีใช้สินทรัพย์ท่ีไม่มีต ัวตนเป็นหลักคือ ความเช่ือมั่นในตราสินค้า และเครือข่ายหรือ

พนัธมิตรทางงธุรกิจทัว่ประเทศแทนในการประกอบกิจการต่างๆเพื่อให้ได้มาซ่ึงรายได้และการให้บริการด้าน

การตลาดแก่ชุมชน ซ่ึงการใช้สินทรพัย์เหล่านีท้ําให้เกิดความคล่องต ัวในการประกอบกิจการใหม่ หรือยกเลิก

กิจการตามสถานการณ์ในอุตสาหกรรมเพื่อหลีกเล่ียง ปรบัเปล่ียนยุทธวิธี หรือยกเลิกกิจการใดๆได้โดยง่ายใน

การปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทนัท่วงที 

อย่างไรก็ดี องค์การตลาดได้คํานึงถึงความเส่ียงในการดําเนินกิจการต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปความ

เส่ียงหลักโดยมีพืน้ฐานจากปัจจยัแห่งความสําเร็จในกิจการต่างๆดงันี ้

ความเส่ียงจากการบริหารสัญญาแผงการค้าและการให้เช่าอาคารพาณิชย์: ซ่ึงหากไม่เป็นไป

ตามที่กําหนดแล้ว อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรายได้และผลกําไรอย่างมีนัยสําค ัญ ในอดีตท่ีผ่านมา 

องค์การตลาดไม่ได้มีผู้ดูแลในส่วนนีอ้ย่างใกล้ชิดหรือไม่ได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบความสําเร็จของสัญญา

โดยตรง ในปัจจุบนัองค์การตลาดได้เตรียมการรบัมือกบัความเส่ียงนี โ้ดยการต ัง้คณะกรรมการบริหารสัญญา
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ขึน้ โดยมีผู้รบัผิดชอบติดตามสญัญาโดยเฉพาะ เพื่อการติดตามดูแล รายงานความก้าวหน้า รวมทัง้ ปัญหา

และอุปสรรคเพื่อการปรบัปรุงหาแนวทางป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบของความเส่ียงหากเกิดขึน้ อันรวมถึง

แนวทางในการจดัเตรียมแผนสํารองในการเล็งหาคู่สัญญารายใหม่ หากคู่สัญญาเดิมมีแนวโน้มที่จะมีประเด็น

ปัญหาในการปฏิบตัิตามสัญญาเป็นต้น 

ความเส่ียงจากการให้เอกชนดําเนินการบริหารโครงการในโครงการชุมชนยิม้: ซ่ึงหากการ

ดําเนินการของคู่สัญญาไม่เป็นไปตามคาดจะมีผลต่อความสําเร็จของโครงการอย่างมีนัยสําค ัญ ในการรับมือ

กบัความเส่ียงนี ้ในขัน้แรกองค์การตลาดได้วางรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่ลดผลกระทบลงในส่วน

ของการลงทุนในโครงการ เนื่องจากองค์การตลาดจะไม่มีการลงทุนในโครงการหรือต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) 

เลย คงมีแต่ต้นทุนผันแปร (Vairable costs) ซ่ึงผันแปรตามรายได้ ทัง้นีใ้นกรณีไม่สามารถดําเนินกิจการให้มี

กําไรได้ตามที่คาด องค์การตลาดก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายจากโครงการดงักล่าวนีห้ลงเหลืออยู่ไปด้วย ซ่ึงจะทําให้เกิด

ความคล่องตวัในการดําเนินงานสูง  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีหากต้องมีการยุติสัญญากับเอกชนที่ เป็นคู่สัญญาในการรับเหมาบริหาร

โครงการกบัองคก์ารตลาดในปัจจุบันไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาได้ องค์การตลาดได้มีแผนสํารองผู้ ท่ี

สามารถมารบัช่วงสัญญาเพื่อดําเนินกิจการต่อได้ ทัง้นีเ้อกชนเหล่านีอ้าจรวมถึงผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่

อีกหลายแห่งที่มีหรืออาจมีความสนใจในโครงการนี ้และเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในการบริหารร้านค้าปลีกอันมี

ลักษณะเป็นร้านค้าแฟรนไชส์เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ดี องค์การตลาดได้คํานึงถึงทางเลือกด ังกล่าวเป็นแผนสอง

หรือแผนสํารองเนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านีเ้ป็นรายที่มีความใหญ่จากขนาดมาก อาจทําให้การเจรจาทาง

การค้าไม่มีความยืดหยุ่นสําหรบัองค์การตลาด จึงมิได้เป็นทางเลือกแรกในการเปิดต ัวกิจการชุมชนยิม้ใน

ปัจจุบนั  

ความเส่ียงจากการไม่สามารถส่งสินค้าเข้าร้านค้าชุมชนยิม้ และการทุจริตในการบันทึก

รายได้การขายของร้านค้าชุมชนในโครงการฯ: ในการนีบ้ริษัทเอกชนที่ เป็นคู่สัญญาในการรับเหมาบริการ

โครงการจะเป็นผู้ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบนัทึกยอดขายและสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันใน

ลักษณะ Point of Sales (POS) ทําให้องค์การตลาดสามารถทราบถึงการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนไหวใน

ยอดขายและยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างเป็นปัจจุบนั โดยท่ีองค์การตลาดจะให้มีการฝึกอบรมพนักงานในการ

ใช้ระบบท่ีเช่ือมต่อเข้าสู่องค์การตลาดนี ้และสามารถติดตามยอดขายเพื่อบันทึกรายได้จากการขายร้อยละ 3 

ได้  ในกรณีที่บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาในการรบัเหมาบริการโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้และ
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ต้องยกเลิกสัญญาไป องค์การตลาดจะเป็นเจ้าของคือได้รบัโอนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว และได้

เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิในการส่งสินค้า พร้อมทัง้รายการช่ือผู้ ส่งสินค้า (Suppliers) เพื่อดําเนินการประกอบการ

ต่อไปได้ ระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการบันทึกรายการยอดขายได้ นอกจากนี ้การ

ประกอบการในจํานวนมากสามารถทําให้การซือ้สินค้าเข้าร้านจากองค์การตลาดถูกกว่าการท่ีเจ้าของร้านค้า

จะเลือกหาซือ้สินค้าเข้าร้านเองมาก ส่วนนีจ้ะทําให้ความเส่ียงในการที่ ผู้ประกอบการร้านค้าจะใช้ Supplier 

เจ้าอ่ืนมีน้อยลงอีก 

ความเส่ียงจากรายได้หลักทางด้านการส่งอาหารดิบและเคร่ืองอุปโภค บริโภค: ปัจจุบัน

รายได้ส่วนนีมี้สัดส่วนสูงในรายได้รวมขององค์การตลาด ซ่ึงหากรายได้ส่วนนีข้าดไปจะทําให้มีผลกระทบต่อผล

การดําเนินงานทางการเงินขององค์การตลาดอย่างมีนัยสําค ัญ มาตรการรองรับขององค์การฯคือ พยายาม

รกัษาฐานลูกค้าเดิมด้วยการเพิ่มความสะดวกในการให้บริการมากขึน้ อาทิเช่นการจ่ายเงินให้แก่ Supplier 

ด้วยวิธีทาง Electronics ซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็วขึน้ พร้อมทัง้หาลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาเพิ่มเติม อาทิเช่น สถาน

พินิจ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบนัได้มีการตอบรบัที่ดีพอสมควร  

ทัง้นีจ้ากการตระหนกัถึงความเส่ียงจากการลดรายได้ส่วนนีล้ง องค์การตลาดได้หาโครงการอ่ืนที่ มี

ลักษณะรายได้ หรือ Business Model ประเภทเดยีวกนัอาทิเช่นโครงการชุมชนยิม้ เข้ามาทดแทนอีกส่วนหนึ่ง

ด้วย  

ความเส่ียงจากปัจจัยทางการเมือง: การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มี

ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของนโยบายองค์การตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่อยู่ในการปรับต ัว 

พลิกฟืน้กิจการขององค์การซ่ึงเป็นระยะหวัเลีย้วหวัต่อของเส้นทางการเติบโตและการสร้างความเข้มแข็งของ

องค์การฯ ในระยะยาว การสะดุดการปฏิบตัิงานเนื่องมาจากการดําเนินการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ซ่ึงส่งผลให้

เกิดการสะดุดการดําเนินงานของคู่สัญญาซ่ึงมีผลกระทบต่อ Business Model ท่ีต้องการความคล่องต ัวเป็นอัน

มาก อนัจะมีผลกระทบต่อการสร้างขนาด (Critical Mass) และการขยายตัวทั่วประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จของโครงการใหญ่อาทิเช่นโครงการชุมชนยิม้ การนีอ้าจแก้ไขได้โดยการรายงาน การติดตาม และ

การปรบัความเข้าใจอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นีจ้ากการตระหนกัในปัจจยัเส่ียงหลักๆข้างต้น องค์การตลาดจะนําความเส่ียงจากกกิจการต่างๆ

เข้ากระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management) เพื่อบริหารอย่างเป็นระบบต่อไป 
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โครงการใหม่ปี 2560  

5.10 โครงการสร้างความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในการนําสินค้าOTOPไปจําหน่ายใน

โมเดิร์นเทรด 

1. หลักการและเหตุผล 

องค์การตลาด มีหน้าที่ความรบัผิดชอบในการพฒันา บริหารเครือข่ายตลาดภาครฐั และส่งเสริมตลาด

ร่วมกบัเอกชน โดยองค์การตลาดได้บริหารจัดการภาคธุรกิจด้านสินค้าOTOPและให้การสนับสนุนตลาด 

เพื่อให้สอดรบักบันโยบายและแผนงานใหม่ขององค์กร ซ่ึงองค์การตลาด ได้จัดทําโครงการสร้างความร่วมมือ

กับกรมการพ ัฒนาชุมชนในการนําสินค้า OTOP ไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด (Modern trade)  เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ สร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้กบัประชาชน โดยการร่วมมือระหว่างองค์การ

ตลาดกบักรมการพฒันาชุมชนและเทสโก้โลตสั ซ่ึงเห็นว่าผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยงัขาดการบริหารจัดการ

และช่องทางการจดัจําหน่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เข้าถึงช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การตลาด

จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนําสินค้า OTOP เข้าสู่เทสโก้โลตสั เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งข ัน

และขยายช่องทางให้แก่สินค้า เพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการสินค้า OTOP อีกทัง้ยัง ทําให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ได้เพิ่มขึน้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทยในการพฒันาชุมชน 

 2. เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจดัหน่ายและกระจายสินค้า 

 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบักรมการพฒันาชุมชนและโมเดิร์นเทรด 

 4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้เข้าสู่องค์กร 

 5. เพื่อประชาสัมพนัธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้างมากย่ิงขึน้ 

 

3. เป้าหมาย 

 1.สร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 2.เป็นตวัแทนในการกระจายสินค้า OTOP 

 3. องค์การตลาดเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสินค้า OTOP (SWOT analysis)

  

1. จุดแข็ง (Strengths) 

- สินค้า OTOP เป็นสินค้าท่ีมากจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของประเทศไทย มีจุดเด่นเฉพาะต ัว 

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

- ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีความรู้และ ความชํานาญใ นการผลิตสิน ค้าเป็นอย่าง ดี 

เน่ืองจากได้รบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีการผลิตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบนั 

2. จุดอ่อน (Weakness) 

- กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยงัขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยังขาดการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย 

- สินค้าและผลิตภณัฑ์ OTOP ยงัขาดการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ ขาดการพ ัฒนาบรรจุ

ภณัฑ์ ขาดการพฒันาตราสัญลักษณ์ 

- ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฏระเบียบการขายและการ

ส่งออก 

- เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า OTOP ตํ่า จึงขยายการผลิตเพื่อผลิตสินค้าเป็นจํานวนมากยาก 

- สินค้า OTOP บางประเภทยงัไม่ได้มาตรฐาน 

- สินค้า OTOP มีการผลิตที่ซํา้และมีการเลียนแบบกนั 

3. โอกาส (Opportunities) 

- ประเทศไทยได้รบัมอบหมายในการจดัทํา Road Map ทางด้านการท่องเที่ยวและการบิน อาจ

ทําให้มีนกัท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศมากขึน้ 

- รฐับาลมีการสนบัสนุนให้ 4 กระทรวงหลัก มีการพฒันาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออกในตลาด

อาเซียน 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศนิยมสินค้าของไทยท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่สูงและมี

รูปแบบท่ีมนัสมยั 

4. อุปสรรค (Treats) 

- แหล่งเงินทุนในประเทศยงัไม่เอือ้อํานวยต่อผู้ประกอบการสินค้า OTOP 

- ข้อจํากดัของ Modern Trade ที่เป็นอุปสรรคต่อการนําสินค้าเข้าไปวางขาย เช่น เครดิตเทอม, 

ราคารบัซือ้, วิธีการจดัส่ง เป็นต้น 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคบางส่วนยงัไม่เช่ือมัน่กบัสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
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- คู่แข่งเพิ่มขึน้จากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเข้าสู่ยุค AEC 

 

แผนการบริหารและดําเนินงาน 

 

6.1ภาพรวมการดําเนินการ 

นําสินค้า OTOP จากกรมการพฒันาชุมชน ไปจําหน่ายในโมเดิร์นเทรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trader สินคา OTOP 

   องคการตลาด (อต.) 
    - คลังสินคาตลิ่งชัน 
  -ตรวจรับสินคา(จํานวน, คุณภาพ) 

 

       D/C เทสโก โลตัส 

- ตรวจรับสินคา (จํานวน,คุณภาพ) 
 

 

 สาขาเทสโกโลตัส 

     22 สาขา 

ผูบริโภค 
 

กระจายสินค้า 

QC 

- สินคาตกเสปค 

- สินคาชํารุดเนื่องจากการ
 

 

 

ลูกคารองเรียนเรื่องคุณภาพ 

ต รว จ ส อบ จัด คื น /เป ล่ี ย น
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ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tesco Lotus เปิดสั่งซือ้สินค้า (PO) ไปยงั องค์การตลาด 

2. เม่ือ อต. ได้รบัใบสั่งซือ้สินค้า (PO) แล้ว ทาง อต. จึงเปิดสั่งซือ้สินค้าไปให้กบั Trader OTOP ของ

แต่ละจงัหวดั 

3. เม่ือ Trader OTOP แต่ละจงัหวดัได้รบัใบสั่งซือ้สินค้า (PO) จะไปจดัเตรียมสินค้าตามใบสั่งซือ้ 

และจดัส่งสินค้าตามวนัเวลาที่ระบุไปที่จุดพกัสินค้า (ตล่ิงชนั) พร้อมกบัเอกสาร ใบส่งสินค้าและใบ

แจ้งหนี ้(Invoice) 

4. ผู้รบัผิดชอบ (ตล่ิงชนั) ตรวจรบัสินค้า และจดัเก็บสินค้าเข้าที่จดัเก็บที่เตรียมไว้ ถ้าเกิดพบสินค้าที่

ไม่ตรงเสปค หรือชํารุดเน่ืองจากการขนส่ง ให้แจ้งทาง Supplier พร้อมเอกสารการรบัของและคืน

สินค้า ซ่ึงจะนํามาใช้ในการ หกัลดหนี ้ (C/N) ต่อไป 

5. ผู้รบัผิดชอบ (ตล่ิงชนั) จดัเตรียมสินค้า ตามใบสั่งซือ้ (PO) ของ Tesco Lotus, ติดต่อยืนยนัวนัที่

จดัส่งของกบัทาง Lotus และนดัวนัรถส่งของเข้ามารบัสินค้าและส่งสินค้าพร้อมกบัใบส่งของและ

ใบแจ้งหนี ้ (Invoice) 

6. เม่ือสินค้าท่ีจดัส่งไปถึง DC Lotus (วงัน้อย) ทาง Lotus จะทําการตรวจรบัสินค้า และถ้าพบสินค้า

ที่ไม่ได้เสปค หรือชํารุดเนื่องมาจากการข้นส่ง ทาง Lotus จะออกใบคืนสินค้าและจะนํามาใช้ใน

การหกัลดหนี ้ (C/N) ต่อไป 

Tesco Lotus 

องคการตลาด 

เปดสั่งซ้ือสินคา 
 

Trader OTOP 

เปดสั่งซ้ือสินคา 

 

ผูผลิต1 ผูผลิต2 ผูผลิต3 

เปดสั่งซ้ือสินคา 
 

สงของพรอม 
 

สงของพรอม 
 

สงของพรอม 
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7. หลังจากวนัที่จดัส่งสินค้าให้ Lotus 15 วนั ทาง อต. จะนําเอกสารเพื่อไปวางบิลเรียกเก็บค่าสินค้า 

8. เม่ือถึงกําหนดชําระเงินที่จะต้องชําระให้กบั Trader OTOP ทาง Trader จะเข้ามาวางบิลกบั อต. 

หลังจากส่งสินค้า 30 วนั ซ่ึงทาง อต. จะทําเร่ืองจ่ายเงินให้กบั Trader โดยฝ่ายบญัชี 

 

3. รายละเอียดของการร่วมทุนกับเอกชน 

ในด้านธุรกิจตลาดสาขาขององค์การตลาดนัน้ได้มีการทํารายละเอียดข้อตกลงการร่วมทุนกับ

เอกชน จากตลาดสาขาทัง้สิน้ 3 สาขา ได้แก่ สาขาปากคลองตลาด สาขาหนองม่วง และสาขาตล่ิงชัน โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

6.1 รายละเอียดการร่วมทุนกับเอกชนของตลาดสาขาปากคลองตลาด 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยได้ให้คณะที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน พ ัฒนา

ปากคลองตลาด ตามกรอบแนวทางในการพฒันาตลาดเป็นตลาดดอกไม้ ผลไม้ อาหารนานาชาติ และ แหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณกรุงรตันโกสินทร์ พบว่ากรณีทางเลือกให้เอกชนร่วมลงทุนมีความเหมาะสมและ เป็นไปได้มาก

ที่สุด อายุสัญญาเช่า 30 ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม มีมูลค่าการลงทุนครัง้แรกของโครงการ ประกอบด้วย 

มูลค่าท่ีดิน คิดร้อยละ 40 ของราคาประเมินจากกรมที่ดินสอดคล้องกบัระยะเวลาที่ เสียโอกาส ในการดําเนิน

ธุรกิจ เนื่องจากการให้เช่าพืน้ที่เป็นระยะเวลา 30 ปี และมูลค่าก่อสร้างและพฒันาพืน้ท่ี เป็นเงิน 441 ล้านบาท 

รวมมูลค่าการลงทุนโครงการ เป็นเงิน 549.80 ล้านบาท แสดงตามตาราง 

 

 

ตาราง แสดงมูลค่าการลงทุนของโครงการ 

Case 

ราคาประเมินจากกรม 

ท่ีดนิ 

(บาท) 

ร้อยละของ 

ราคา

ประเมิน 

(%) 

มูลค่าประเมิน 

ท่ีดนิ (ล้าน

บาท) 

มูลค่าการ

ก่อสร้าง 

และพัฒนา 

(บาท) 

รวมมูลค่าการ 

ลงทุนครั้งแรก

ของ 

โครงการ  

(บาท) 

Normal Case 272,000,000 40 108,800,000 441,000,000 549,800,000 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ร่วมลงทุนได้กําหนดข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการ พ ัฒนา

ตลาด ปากค ลองต ลาด ปรากฏดัง  ประ กาศเ ชิญช วนผู้ ร่วมลง ทุนโค รงการร่วมลงทุ นฯ  ซ่ึ งได้กําหน ด 

องค์ประกอบในการพิจารณา เป็น 6 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ผู้ย่ืนข้อเสนอรายละเอียดเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนฯ ต้องเสนอขอบเขตโครงการ และ 

ข้อกําหนดด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

(2) ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมโครงการต้องมีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบตัิตามประกาศ  

เชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมโครงการต้องเสนอระยะเวลาการพฒันาพืน้ที่โครงการเป็นไปตาม  

เป็นไปตามประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

(4) ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมโครงการต้องเสนอแผนโครงการพฒันาที่มีองค์ประกอบของแผน  

โครงการพฒันาครบถ้วน เป็นไปตามประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

(5) ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมโครงการต้องเสนอเง่ือนไขการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทน 

เป็นไป ตามประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

(6) ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมโครงการต้องเสนอรายละเอียดเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ  

เชิญชวนผู้ร่วมลงทุนโครงการร่วมลงทุนฯ 

โดยแสดงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้

1. ขอบเขตโครงการพัฒนา และข้อกําหนดด้านเทคนิค 

  การดําเนินโครงการพฒันา ได้วางแนวทางการดําเนินงานโดยส่งเสริมให้เอกชน เข้าร่วมลงทุน

กบัองค์การตลาดในการพฒันาพืน้ที่ตลาดบริเวณปากคลองตลาด(พืน้ที่ติดกบัแม่นํา้ เจ้าพระยา) เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ประมาณ 2,124 ตารางวาซ่ึงมีขอบเขตพืน้ที่ตามเอกสาร แนบโดยวิธี

ประมูลผ่านการเสนอแผนโครงการพฒันาและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่องค์การตลาด พิจารณา ผู้

ชนะการประมูลจะได้รบัสิทธิให้ดําเนินงานพฒันาตลาดปากคลองตลาด ตลอดจนสิทธิในการ บริหาร

จดัการพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ร้านค้าย่อย ท่าเรือ หรือบริการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องโดยการเสนอแผน 

จะต้องมีองค์ประกอบหลักสําคญัดงันี ้
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  1.1 ลักษณะ และรูปแบบอาคาร 

  1) โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงไม่เกิน 16 เมตรจาก ระด ับถนนสาธารณะ

ตามเกณฑ์ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร ฯ รวมทัง้พืน้ท่ีรอบอาคารและริมแม่นํา้ เจ้าพระยา ท่าเรือทาง

การเกษตร และท่าเรือท่องเที่ยวที่แยกเป็นสัดส่วน พร้อมทัง้ที่จอดรถยนต์   

  2) รูปแบบอาคารการออกแบบและตกแต่งพืน้ท่ีโครงการต้องมีความ เหมาะสมในเชิง

สถาปัตยกรรมต้องคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

 ความสอดคล้องกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมภูมิทศัน์และ สภาพแวดล้อมโดยรวมของ

พืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยา นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัเขตกรุง รตันโกสินทร์ 

 การสร้างให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจและดึงดูดแก่บุคคล ทัว่ไป 

 สามารถอํานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในการมารับบริการ

โครงการในด้านต่างๆ รวมทัง้ด้านการจราจร 

 เทคโนโลยีด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ เหมาะสม และก่อให้เกิดการ

ประหยดัพลังงานรกัษาสภาพแวดล้อมตลอดทัง้ช่วยลดปัญหาสภาวะมลพิษ 

 รูปแบบการจดัวางร้านค้า และสินค้าต้องพิจารณาให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน

ของปากคลองตลาดและพฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทยและ และชาว

ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดศกัยภาพในการสร้างยอดขายสูงสุด 

  3) ข้อกําหนดด้านเทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างให้ใช้มาตรฐาน ทางด้านวิศวกรรม 

และความปลอดภยัต่าง ๆ เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เช่น 

  มอก. มาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมมองสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

ประเทศไทย 

   มาตรฐานการควบคุมควนัไฟ (วสท. 3009-45) 

  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

  มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภัย (วสท. 3002-45) 

  มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรบัได้ 

  มาตรฐานและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ด้านส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้อง เช่น  

  ACI  American Concrete Institute 
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  ASME The American Society of Mechanical Engineering 

  IEC International Electro Technical Commissions 

  NEC National Electro Code 

  NEMA National Electrical Manufactures Association 

  4) ผู้รบัอนุญาต (ผู้ชนะการประมูล) จะต้องนําเสนอแบบก่อสร้างโดยละเอียด ประกอบการ

พิจารณาก่อนดําเนินการ 

  1.2 การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอย และระบบสาธารณูปการ โดยหลกัประกอบด้วย 

 พืน้ท่ีตลาดเพื่อการเกษตร  

 พืน้ท่ีร้านค้า 

 พืน้ท่ีด้านติดริมแม่นํา้เจ้าพระยา 

 พืน้ท่ีจอดรถยนต์  

 ท่าเรือทางการเกษตร และท่าเรือท่องเที่ยว 

 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 ระบบรกัษาความปลอดภยั 

 ระบบระบายนํา้รอบบริเวณ  

 ระบบบําบดันํา้เสีย 

 ระบบจดัเก็บขยะ 

 ระบบป้องกนันํา้ท่วม 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ 

  1) ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัห้างหุ้นส่วน จํากัด หรือห้าง

หุ้นส่วนสามญันิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 50,000,000.00 บาท 

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และได้ชําระค่าหุ้นแล้วไม่ตํ่ากว่า 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)ใน

วนัย่ืนประมูล โดยมีหนงัสือหลักฐานจดทะเบียนซ่ึงกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้

หรือรบัรองให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นบัถึงวนัย่ืนประมูล  

  2) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ  หรือความคุ้ มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่

รฐับาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 
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  3) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกพิจารณาแจ้งให้เป็นผู้ละทิง้งานขององค์การตลาด รัฐวิสาหกิจ ส่วน

ราชการและอ่ืนๆ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากบัทางองค์การตลาดหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผล

ของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานขององค์การตลาด 

  4) ต้องมีหนงัสือรบัรองของธนาคารภายในประเทศหรือสถาบันการเงินที่ได้รับ อนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํา้ประกันตามประกาศของธนาคาร แห่ง

ประเทศไทย ตามรายช่ือสถาบนัการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

ทราบแล้ว รายเดียวหรือหลายรายร่วมกบัรบัรองว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินสําหรับโครงการ 

ดงักล่าวในวงเงินไม่ตํ่ากว่า 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)   

  5) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เข้าประมูลรายอ่ืนท่ีย่ืนประมูล ณ  วัน ประกาศเชิญ

ชวนหรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการย่ืนประมูล ครัง้นี ้

โดยองค์การตลาดจะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพ ัสดุ พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพ ัสดุ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2539 และ

ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2542 

  6) หากผู้ย่ืนประมูลประกอบด้วยนิติบุคคลเดียวนิติบุคคลนัน้จะต้องเป็นผู้ ซือ้ เอกสารย่ืน

ประมูล แต่หากผู้ย่ืนประมูลเป็นกิจการร่วมค้าสมาชิกของกิจการร่วมค้ารายใดรายหน่ึงต้อง เป็นผู้ ซือ้

เอกสารย่ืนประมูลและผู้ย่ืนประมูลจะต้องแนบเอกสารการมอบอํานาจให้เป็นต ัวแทนของแต่ละ นิติ

บุคคลในการย่ืนประมูลดงักล่าวด้วย 

7) กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือห้าง

หุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะต้องเสนอเอกสารต่าง ๆ ดงันี ้

7.1) หนงัสือรบัรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดั ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับถึง วันรับซอง

ประมูล หนงัสือแสดงวตัถุประสงค์การจดัต ัง้นิติบุคคล ตัวอย่างลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจในการ ลง

นามแทนของนิติบุคคล ตวัอย่าง “ตราของนิติบุคคล” ท่ีขอจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
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7.2) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร หรือสํานกังาน และบัตรประจําต ัว

ผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 

7.3) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั ให้ย่ืนสําเนา หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรบัรอง สําเนาถูกต้อง 

7.4) กรณีเป็นบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนา หนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จ ัดการผู้ มีอํานาจควบคุมและ

บญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 

8) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอแสดงความประสงค์ที่จะย่ืนข้อเสนอโดยการรวมกลุ่มกันในลักษณะ

ของ Consortium หรือ Joint Venture จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงัต่อไปนี ้

8.1) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน ท่ีแสดงถึงการเข้าร่วมกลุ่มการแบ่ง

ขอบเขตความรบัผิดชอบระหว่างกลุ่มบริษัท ซ่ึงฉบบัสําเนาจะต้องแนบมาพร้อมกับ ข้อเสนอโครงการ

ด้วย ทัง้นี ้กลุ่ม Consortium หรือ Joint Venture จะต้องระบุข้อความในการ รับผิดชอบโครงการนี ้

ร่วมกนั (Jointly Severally Responsible to the Project) ด้วย 

8.2) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเลือกผู้นํากลุ่ม (Lead Firm) ซ่ึงรบัรองโดย หนงัสือมอบอํานาจ

ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม โดยผู้นํากลุ่มมีอํานาจตามกฎหมายที่จะกระทําการแทนใน นามของกลุ่มหรือ

บริษัทร่วมทํางาน ในการติดต่อประสานงานและรับคําแนะนําหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในระหว่าง

ข ัน้ตอนการคดัเลือก     

8.3) ผลงานหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละนิติบุคคลใน Consortium หรือ Joint 

Venture ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอ โครงการ 

8.4) บริษัทที่เป็นผู้นํากลุ่ม (Lead Firm)  จะต้องเป็นนิติบุคคลไทยท่ี มีคุณสมบตัิ

ตามท่ีกําหนด 

8.5) กลุ่มจะต้องเสนอสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิกในนิติบุคคลใหม่ที่ จะจัดต ัง้ขึน้ 

เพื่อเข้าทําสัญญากบัองค์การตลาด หากได้รบัการคดัเลือก โดยผู้นํากลุ่ม (Lead Firm) จะต้องเป็น ผู้ที่

มีสัดส่วนการถือหุ้ นในนิติบุคคลใหม่ด ังกล่าวมากที่ สุดและสมาชิกในกลุ่มผู้ ย่ืนข้อเสนอ จะต้อง

รบัประกนัและคํา้ประกนัผลการดําเนินงานของนิติบุคคลใหม่ดงักล่าวด้วย 
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9) ฐานะและความสามารถในเชิงธุรกิจของผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการต้องมีประสบการณ์ในด้าน

การบริหารจดัการพฒันาพืน้ที่ และ/หรือ ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ร้านค้า/สินค้า/บริการ (Retail 

Business) ขนาดใหญ่ที่มีพืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 2,500 (สองพ ันห้าร้อย) ตารางเมตร และเป็นคู่สัญญา

โดยตรงในสัญญาเดียวกนั หรือโครงการเดียวหรือ ท่ีมียอดรายได้สุทธิจากการเก็บค่าเช่าพืน้ท่ีเชิง

พาณิชย์ดงักล่าวในปีหนึ่งปีใดมากกว่า 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี 

3. ระยะเวลาการพัฒนาพืน้ท่ีโครงการ 

ด้วยข้อจํากัดด้านพืน้ท่ีของตลาดปากคลองซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการเต็มพืน้ที่  ในการ

ก่อสร้างโครงการฯ จําเป็นต้องทําการขนย้ายร้านค้าออกจากพืน้ที่ โดยองค์การตลาดจะจัดหาพืน้ที่ 

รองรบัให้ผู้ประกอบการทําการค้าชัว่คราว องค์การตลาดจึงกําหนดแผนการพ ัฒนาพืน้ท่ีเป็น 3ระยะ 

(PHASE) ด้วยกนั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 จะพฒันาพืน้ที่ติดริมแม่นํา้เจ้าพระยา เนือ้ที่ประมาณ 624 ตารางวา ซ่ึง เป็น พืน้ที่ ท่ี

มีความพร้อมโดยองค์การตลาดจะประสานทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าเดิมเพื่อกําหนด 

แนวทางการจดัการย้าย และจดัสรรพืน้ที่ทําการค้าชัว่คราวก่อนส่งมอบพืน้ท่ี 

* พร้อมทัง้จะประสานงานกบักรุงเทพมหานครในการพฒันาพืน้ท่ีต่อเนื่องในส่วนท่ี เก่ียวข้อง 

การจดัการด้านการคมนาคม และการขนย้าย  

* รวมถึงการประสานงานกับกรม เจ้าท่า ในการข อใบอนุญ าตเพื่อพ ัฒนาพืน้ท่ี ริมนํ า้ 

เจ้าพระยา 

  ระยะท่ี 2 การพฒันาพืน้ที่ตลาด พืน้ที่ประมาณ 1,500 ตารางวา  

  ระยะท่ี 3 การพฒันาพืน้ที่โดยรอบตลาด (ไม่รวมตึกแถว) พืน้ท่ีประมาณ 350 ตารางวา 

 ระยะเวลาดําเนินการ ระยะท่ี 1 ผู้เข้าร่วมเสนอโครงการพฒันาจะต้องดําเนินการพ ัฒนาพืน้ที่

โครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 450 วนั หลังจากองค์การตลาดส่งมอบพืน้ท่ีให้ดําเนินการ 

4. องค์ประกอบการเสนอแผนโครงการพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมเสนอโครงการจะต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีมีจัดทํา แผนพัฒนา

ธุรกิจสําหรบัโครงการขึน้มา และต้องรบัผิดชอบในการนําแผนดงักล่าวไปปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้โครงการประสบผลสําเร็จในเชิงบริหาร และเชิงธุรกิจ และนํามาซ่ึงผลประโยชน์ ร่วมกันของทุก
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ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยแผนพฒันาธุรกิจที่จดัทําขึน้นีจ้ะต้องครอบคลุมแผนงานในด้านต่างๆ ที่ สําค ัญ

อย่างครบถ้วนโดยอย่างน้อยต้องควบคุมเนือ้หาในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้

4.1 แนวคิดหลัก (Theme) ในการพัฒนาพืน้ท่ี 

 ผู้รบัอนุญาตต้องนําเสนอแนวคิดในการสร้างจุดเด่นที่น่าประทับใจและ  ส่งเส ริมภาพลักษณ์

ของปากคลองตลาดในการพฒันาพืน้ท่ีขึน้มาอย่างเหมาะสมและมีรสนิยม ภายใต้ขอบเขต และ

ข้อกําหนดด้านเทคนิค ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวจะเป็นพืน้ฐานสําหรบัการออกแบบและตกแต่งสถานที่  การ

จดัสรรพืน้ที่ตลาด การคดัเลือกร้านค้าและบริการต่างๆ ภายในพืน้ที่ การกําหนดทิศทางแผนการตลาด 

(Marketing Plan) และกิจกรรมการตลาด (Marketing Activities) ต่างๆ ที่จะมีขึน้ภายในอนาคต 

  4.2 แผนการลงทุน และการบริหารจัดการ 

  1) แผนการก่อสร้างอาคาร สาธารณูปการ และการตกแต่งภาพรวม 

 ผู้รบัอนุญาตจะต้องนําเสนอแบบก่อสร้างโดยละเอียดเพื่อประกอบการ พิจารณาร่วมกับ

แนวคิดหลัก และองค์ประกอบอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และแหล่งที่มาของเงินทุน ที่ใช้ในการดําเนิน

โครงการ  

2) แผนการจัดสรรพืน้ท่ีการจัดร้านค้าและบริการภายในพืน้ท่ีปากคลองตลาด 

ผู้รบัอนุญาตจะต้องจดัทําแผนการจดัการร้านค้าและบริการภายในพืน้ที่ของโครงการ โดยระบุ

ถึงจํานวน ขนาดของพืน้ที่ และตําแหน่งของร้านค้า และบริการแต่ละประเภทที่  ควรจะมีอยู่ในพืน้ที่

ของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดหลัก (Theme)  ของการพ ัฒนาพืน้ที่ และทํา ให้โครงการ

สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจและบริการได้สูง ท่ีสุดในการจัดวางองค์ประกอบร้านค้า และ 

บริการประเภทต่าง ๆ ภายในพืน้ที่ของโครงการ ผู้รบัอนุญาตควรคํานึงถึงการค ัดสรรร้านค้าเดิมที่ดี  มี

ภาพพจน์และน่าเช่ือถือสามารถดึงดูดลูกค้าผู้ใช้บริการเข้ามาอยู่ภายในพืน้ที่ของโครงการอย่าง

เหมาะสม เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของโครงการให้สามารถแข่งข ันกับคู่แข่งรายอ่ืน ๆได้อย่าง

ทดัเทียม 

ผู้รบัอนุญาตจะต้องทําการประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนการ จัดร้านค้าและบริการ

ภายในตลาดอย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของสัญญาเพื่อรกัษาระดบัความสามารถในการแข่งข ัน 

และความสามารถในการบริการของโครงการอย่างต่อเน่ือง 
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ทัง้นีทุ้ก ๆ 2 ปีผู้รบัอนุญาตจะต้องจดัทําแผนการจดัการร้านค้าและ บริการภายในพืน้ท่ีใหม่ให้

องค์การตลาดทราบด้วย 

3) แผนการตลาด 

 ผู้รบัอนุญาตจะต้องจดัทําแผนการตลาดของโครงการ ซ่ึงระบุถึง ลักษณะของกลุ่มร้านค้า 

กลุ่มลูกค้า แนวคิดในการวาง Market Position และการดําเนินกิจกรรมทาง  การตลาดของโครงการ 

ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด และแผนปฏิบตัิการต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าโครงการ

สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจและบริหารได้จริง 

ผู้รบัอนุญาตจะต้องทําการประเมินผล ทบทวนและปรบัปรุงแผนการ ตลาดของโครงการอย่าง

สม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์และ สภาพการแข่งขนัและการบริหาร

ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้นีทุ้ก ๆ ระยะเวลา 1 ปีและจะต้องส่งแผน การตลาดให้ องค์การตลาด

ทราบด้วย 

  4) แผนการดําเนินการ (Implementation Plan) 

 ผู้รบัอนุญาตจะต้องจดัทําแผนการดําเนินการท่ีระบุถึงข ัน้ตอนในการดําเนินงาน แผนงานและ

เป้าหมายงานในแต่ละขัน้ตอนท่ีสําค ัญ ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เช่น การ

ออกแบบและตกแต่งสถานที่ การคดัเลือกร้านค้า การประชาสัมพ ันธ์  และการทําการตลาด เพื่อให้

สามารถมัน่ใจได้ว่าโครงการจะแล้วเสร็จโดยมีผลกระทบต่อร้านค้าเดิมน้อยท่ีสุด และสามารถเปิด

ให้บริการได้ ทันตามแผนง าน ตลอดจนแ ผนการลงทุน  ประ มาณการรายรับรายจ่าย รวมทัง้

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่องค์การตลาด โดยแจกแจงเป็นรายปี  

ทัง้นีอ้งค์การตลาดจะแต่งต ัง้หน่วยงานเฉพาะดําเนินการกํากับ ดูแลและประสานงานอย่าง

ใกล้ชิด ผู้รบัอนุญาตจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําขององค์การตลาด อย่างเคร่งครัดในด้านกฎหมาย

และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนแนวทางที่ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม 

5) เงื่อนไขการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทน 

ผู้ชนะการประมูลได้รบัอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในการพ ัฒนาพืน้ที่  โครงการให้เป็นตาม

รูปแบบท่ีนําเสนอต่อองค์การตลาด ด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้รบัอนุญาตเองทัง้หมด รวมถึงค่า

ออกแบบ ค่าก่อสร้างและตกแต่งหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความสะอาด 

ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าบํารุงรกัษา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์และการทําการตลาด ตลอดจน
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ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อขออนุญาต หรือดําเนินการใด ๆ 

ตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี ้จะต้องจดัทําแผนการลงทุนพฒันาพร้อมระบุเป้าหมาย การลงทุน กิจกรรมหรือ

องค์ประกอบของแผน รวมทัง้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่องค์การตลาด โดยแจกแจงเป็น   รายปี  

การเก็บค่าเช่าจากร้านค้า/บริการภายในพืน้ท่ีต้องสอดคล้องตามอัตราที่ องค์การตลาดจะ

อนุญาตให้เก็บได้ ซ่ึงองค์การตลาดจะได้ประกาศต่อไป ทัง้นีอ้ตัราดงักล่าวจะเจรจา กับองค์การตลาด 

ก่อนได้รบัการเป็นผู้ประกอบการรับอนุญาต 

ผู้รบัอนุญาตจะสามารถเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการจําหน่ายสินค้า และบริการต่างๆ 

จากร้านค้า/บริการต่าง ๆ ภายในพืน้ที่โครงการตลอดอายุสัญญานีท้ ัง้ นี ผู้้ ได้รับอนุญาต จะต้องแจ้ง

รายละเอียดเง่ือนไขสัญญาและเง่ือนไขทางด้านการเงินอ่ืนๆระหว่าง ผู้รับอนุญาตกับร้านค้า/  บริการ 

ให้องค์การตลาดทราบ 

ทรพัย์สินท่ีผู้รบัอนุญาตลงทุนดงักล่าวที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือส่วนควบต่าง ๆ ทัง้หมด

จะต้องตกเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การตลาดทนัทีท่ีสัญญาสิน้สุดลง 

ผู้เข้าร่วมเสนอโครงการพฒันาโดยวิธีประมูล ย่ืนข้อเสนอโครงการและ  ผลประโยชน์ตอบ

แทนให้แก่ทางองค์การตลาด ซ่ึงองค์การตลาดจะให้สิทธิการพฒันาและบริหาร พืน้ที่ปากคลองตลาด 

รวมระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นบัต ัง้แต่ 11 กรกฎาคม 2555  

หลังจากระยะเวลาของสัญญาซ่ึงมีอายุใช้บังค ับ 30 (สามสิบ) ปีองค์การตลาดจะทําการ

ประเมินราคาทรพัย์สินใหม่ เพื่อกําหนดข้อตกลงหรือเง่ือนไขใหม่ 

  6) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

องค์การตลาดขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการดําเนินงานและกิจกรรมของร้านค้า/ บริการ

ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของผู้ได้รบัอนุญาตเพื่อประเมินมาตรฐานการให้ ของโครงการในด้าน

ต่างๆ เช่น ราคาสินค้าและบริการ การเอารดัเอาเปรียบผู้ใช้บริการความสะดวก สบายและความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงการประเมินดชันีชีว้ดัผลตอบแทนทางด้านธุรกิจของร้านค้า ตลอดอายุ

สัญญานี ้ผู้รบัอนุญาตจะต้องจดัทําประกันภัยส่ิงปลูกสร้าง รวมทัง้ทรัพย์สินต่างๆ ภายในพืน้ที่ที่

โครงการที่เป็นของผู้รบัอนุญาต สําหรบัการเส่ียงภยัทุกชนิด (all risks) จนเต็มมูลค่าของทรัพย์สินเช่น

ว่านัน้กับบริษัทประกันภัยที่องค์การตลาดให้ความเห็นชอบโดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ ชําระเบี ย้
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ประกนัภยั และระบุให้องค์การตลาดเป็นผู้รบัประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว โดย องค์การตลาดจะชําระเงิน

ที่ได้จากการทําประกนัภยัดงักล่าวให้แก่ผู้รบัอนุญาตเพื่อนําไปใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายหรือ

จดัหาส่ิงทดแทนส่ิงท่ีสูญหายหรือเสียหายนัน้ทัง้ นี ผู้้ รับอนุญาตจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 

รวมทัง้กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรบัการประกันภัยเพิ่มเติมหรือที่แก้ไข เปล่ียนแปลง ท่ีรับรองสําเนา

ถูกต้องให้แก่องค์การตลาดภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้รบัอนุญาตทํา ประกันภัยแต่ละคราว

หรือประกนัภยัเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแล้วแต่กรณี 

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทําการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Physical Feasibility 

Study) และกําหนดแนวทาง หรือมาตรการป้องกนัโดยผ่านกระบวนการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล/ผู้รบัอนุญาตไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผน การ

ก่อสร้างล่าช้า หรือการบริหารจดัการไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของ โครงการได้ หรือ 

เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม องค์การตลาดมีสิทธิหกัเงินค่าปรับ หรือค่าเสีย ผลประโยชน์จากเงิน

ประกนัสัญญา หรือเรียกจากธนาคารผู้คํา้ประกนัได้ 

 

การกําหนดแผนการดําเนินการ 

  แผนการดําเนินการ กิจกรรมท่ี (1) - (9) ดงันี ้

  (1) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุนโครงการพ ัฒนาตลาดปาก

คลอง ตลาด แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2552 

(2) เสนอคณะกรรมการองค์การตลาด เห็นชอบในหลักการตามผลการศึกษา เพื่อ

ตดัสิน ใจทางเลือกรูปแบบการลงทุน ระยะเวลาดําเนินการ อัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

เหมาะสม และ การให้สิทธิการดําเนินการที่ เหมาะสมกับเอกชนผู้ลงทุน แล้วเสร็จภายในเดือน 

ธันวาคม 2552 

(3) เสนอร่างประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจร่วมลงทุนตามเง่ือนไขข้อเสนอด้านด้าน

เทคนิค และข้อเสนอด้านราคา ต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาผ่านความ

เห็นชอบ แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2553 
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(4) แจ้งประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจร่วมลงทุนตามเง่ือนไขข้อเสนอด้านเทคนิค  และ

ข้อเสนอด้านราคา ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด  แล้วเสร็จภายในเดือน 

มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2553 

(5) ดําเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนพิจารณาตามเง่ือนไขข้อเสนอด้านข้อเสนอด้าน 

เทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด แล้วเสร็จภายใน

เดือน มกราคม -มีนาคม 2553 

(6) เสนอผลการพิจารณาเอกชนผู้ร่วมลงทุนที่ผ่านการคดัเลือกตามเง่ือนไขข้อเสนอ 

ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ

ภายใน มกราคม - มีนาคม 2553 

(7) เอกชนผู้ผ่านการคดัเลือกในเบือ้งต้น ดําเนินการเตรียมการประสานผู้ เก่ียวข้องดํา 

เนินการด้านเอกสารที่เก่ียวข้อง เตรียมการขออนุญาตการศึกษาความเป็นไปได้  และผลกระทบด้านส่ิง 

แวดล้อมและชุมชน ดําเนินการด้านเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน - 

มิถุนายน 2553 

(8) ฝ่ายบริหาร นิติกร และ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องเสนอร่างสัญญาเช่าพืน้ที่ เพื่อ

บริหาร โครงการพฒันาตลาดปากคลองตลาดต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อกลั่นกรองและผ่าน

ความเห็นชอบ สาระสําคญัตามสัญญา แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2553 

(9) ทําสัญญาให้เอกชนเช่าพืน้ที่เพื่อร่วมลงทุน แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน – 

กนัยายน 2553 

 

อัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน 

ตามผลการศึกษา ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด ัง อ้างแล้ว ได้กําหนด

อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ตามแบบจําลองทางการเงิน ซ่ึง เป็นอัตราที่ มีความ

เหมาะสม โดยองค์การตลาดจะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโครงการจากผู้ลงทุนไม่ตํ่ากว่า 

ผลตอบแทนโครงการตามแบบจําลองทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  แบบจําลองทางการเงิน ผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ 

 1) เงินสนบัสนุนครัง้แรกหลังทําสัญญา 32,000,000 บาท 
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 2) ค่าเช่าพืน้ที่ เดือนละ 1,000,000 บาท เพิ่มขึน้ 5% ทุก 5 ปี 

 3) ผลประโยชน์จากกําไรสุทธิ  

  ปีท่ี 1 - 10 ปีละ 3.50 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

  ปีท่ี 11 - 20 ปีละ 4.00 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี  

  ปีท่ี 21 - 30 ปีละ 5.00 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

ตาราง แสดงเงินผลประโยชน์ตอบแทน อตัราผลตอบแทนจากโครงการ และระยะเวลาดําเนินการ 

ที่เหมาะสม ตามแบบจําลองทางการเงิน  

 

 

 

ผลประโยชน์ตอบแทนต่อ 

องค์การตลาด 

ปี/ระยะเวลาท่ี

ได้รับผลประโยชน์ 

วงเงิน

ผลประโยชน์ 

(ล้านบาท) 

PV 

(MB) 

NPV 

(MB) 

IRR 

(%) 

1. เงินสนับสนุนครัง้แรกหลังทําสัญญา 

2. ค่า เช่ าพืน้ ท่ี เ ดือน ละ 1,000,000 

บาท ขึน้ 5% ทุก 5 ปี 

3. ผลประโยชน์จากกําไรสุทธิ  

 ปีท่ี 1 - 10 ปีละ 3.50 ล้านบาท 

ปีท่ี 11 - 20 ปีละ 4 ล้านบาท 

ปีท่ี 21 - 30 ปีละ 5 ล้านบาท  

ปีท่ี 0 

ตลอดระยะเวลา  

30 ปี 

 

35,000,000 

40,000,000 

50,000,000 

32,000,000 

408,114,770 

 

 

 

125,000,000 

 

 

 

188.21 

 

 

 

 

68.21 

 

 

 

 

16.41 
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สิทธิการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับเอกชนผู้ลงทุน 

การกําหนดสิทธิการดําเนินการที่เหมาะสมกบัเอกชนผู้ลงทุนมีเง่ือนไขเบือ้งต้น ด้านระยะเวลา

ดําเนินการโดยให้เอกชนเช่าพืน้ที่ ท่ี เหมาะสม เป็นเวลา 30 ปี และมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ แสดงสิทธิการ

ดําเนินการที่เหมาะสม ดงัที่ปรากฏในเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนผู้ ร่วมลงทุนด ัง อ้างแล้ว ซ่ึง เป็น

เง่ือนไขแสดงสิทธิที่ผ่านการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด 

ตาราง กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน เป้าหมาย และนํา้หนักความสําคัญของกิจกรรม 

กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ 

ดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

นํา้หนัก 

ความสําคญั 

1. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุนโครงการพัฒนาตลาด 

ปากคลองตลาด โดยคณะท่ีปรึกษา  

ภายใน พ.ย. 52 

แล้วเสร็จ 

ภายใน 

กําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

10 

2. เสนอคณะกรรมการองค์การตลาด เห็นชอบในหลักการตามผลการศึกษา เพื่อตัดสินใจ

ทางเลือกรูปแบบการลงทุน ระยะเวลาดําเนินการ อัตราส่วนแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

เหมาะสม และ การให้สิทธิการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับเอกชนผู้ลงทุน โดยฝ่ายบริหาร  

ภายใน ธ.ค. 52 15 

3. เสนอร่างประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจร่วมลงทุน ตามเงื่อนไขข้อเสนอด้านเทคนิคและ

ข้อเสนอด้านราคา ต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาผ่าน

ความความเห็นชอบ โดยฝ่ายบริหาร  

ภายใน ม.ค. 53 15 

4. แจ้งประกาศเชิญชวนหาผู้สนใจร่วมลงทุน ตามเงื่อนไขข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ

ด้านราคา ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด โดยฝ่ายบริหาร 

ภายใน 

ม.ค. - ก.พ. 53 

10 

5. ดาํเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุน พิจารณาตามตามเงื่อนไขข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ

ด้านราคา ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด แล้วเสร็จภายในเดือน 

มกราคม -มีนาคม 2553 โดยคณะทํางาน 

ภายใน 

ม.ค. -มี.ค. 53 

10 

6. เสนอผลการพิจารณาเอกชนผู้ร่วมลงทุนท่ีผ่านการคดัเลือกตามตามเงื่อนไขข้อเสนอด้าน

เทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อให้ความเห็นชอบโดย

คณะทํางาน 

ภายใน 

ม.ค. -มี.ค. 53 

10 

7. เอกชนผู้ผ่านการคัดเลือกในเบือ้งต้น ดํา เนินการเตรียมการ ประสานผู้ เ ก่ียวข้อง 

ดําเนินการด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เตรียมการขออนุญาตการศึกษาความเป็นไปได้และ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดาํเนินการด้านเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างโดย

คณะทํางาน  

ภายใน 

เม.ย. -มิ.ย. 53 

10 

8. ฝ่ายบริหาร นิติกร และ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง เสนอร่างสัญญาเช่าพืน้ท่ีเพื่อบริหาร 

โครงการพัฒนาตลาดปากคลองตลาดต่อคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อกลั่นกรอง 

และผ่านความเห็นชอบสาระสาํคัญตามสัญญา  

ภายใน 

เม.ย. -มิ.ย. 53 

10 
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6.2 รายละเอียดการร่วมทุนกับเอกชนของตลาดสาขาหนองม่วง 

แผนการลงทุนภาคเอกชนเพื่อพฒันาตลาดสาขาหนองม่วง 

บทนํา 

ตลาดสาขาหนองม่วง ต ัง้อยู่เลขที่ 516/9 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บนเนือ้ที่ 

4 ไร่  2 งาน 45 ตารางวาเร่ิมดําเนินการต ัง้แต่ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2522 มุ่ง เน้นเป็นตลาดสินค้าด้าน

การเกษตร ผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ิน เป็นศูนย์กลางรวบรวม และกระจายสินค้า มีตลาดเอกชน บริเวณใกล้เคียงอีก 

2 แห่ง คือตลาด ตลาดสมบูรณ์ และตลาดพึ่งเพียร องค์การตลาดสาขาหนองม่วงประกอบไปด้วย อาคาร

สํานกังาน และอาคารตลาด ดงันี ้

                    1. อาคารสํานกังาน 3 ชัน้ 1 หลัง 

                  2. อาคารตลาด 1 หลัง              

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

             เป็นตลาดระดบัชุมชนจําหน่ายสินค้าในราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในท้องถ่ินสร้าง

อาชีพให้กบัประชาชน โดยเป็นแหล่งส่งเสริมการค้า สินค้าในท้องถ่ิน 

2. ภารกิจ (Mission)                           

                   1. เป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าราคาท่ีเหมาะในท้องถ่ิน                          

                   2. เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าของชุมชนมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน                        

                   3. เป็นสถานท่ี วางขายสินค้า แสดงสินค้า ของชุมชน                        

                      4. เป็นแหล่งข้อมูลด้านราคา และด้านสินค้าให้กบัผู้ประกอบการค้า ในชุมชน 

3. วิเคราะห์ SWOT องค์การตลาดสาขาหนองม่วง 

จดุแข็ง                         

          1. ด้วยช่ือสถานที่จําหน่าย  ทําให้เกิดความเช่ือถือในคุณภาพสินค้า                        

          2. ด้วยสถานท่ีจําหน่าย ทําให้เกิดความยอมรบัในเร่ืองราคา                                                                             

          3. บริเวณสถานที่กว้างขวาง มีสถานท่ีสําหรบัจอดรถของผู้บริโภค                                                                         

         4. มีบริการห้องนํา้ในบริเวณเดียวกัน  

          5. ท่ีพกัรอรถประจําทาง สถานีจุดรบัส่งรถประจําทาง   

         6. ความสะอาด ระบบการจําจดัขยะมูลฝอย นํา้เสีย 

240 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

          7. ความปลอดภยั (ป้อมพกัสายตรวจ ยามของตลาด) 

         จุดอ่อน                                                                                                                                                  

          1. สถานท่ีทางเข้าออกอยู่ไกลทางกลับรถ ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายงัตลาด                                                                                                      

          2. มีตึกบงับริเวณด้านหน้าตลาด ทําให้มีสภาพไม่เด่นชดั                                                                                                   

          3. การรบัรู้ถึงรูปแบบสถานท่ีจําหน่ายของผู้บริโภค                                                     

4. รูปแบบการบริหารจัดการภายในตลาด  ยังไม่มีความชํานาญ และยังไม่มีรูปแบบเป็น

มาตรฐาน                                                          

          5. ความหลากหลายของชนิดสินค้า 

          โอกาส  

          1. สร้างมาตรฐาน ต้นแบบ ของตลาดสด ในท้องถ่ิน 

          2. เป็นทางเลือกของตลาดสดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

          3. เป็นแหล่งรวมสินค้า การบริการ และอ่ืนๆ (one stop service) 

          4. แหล่งสร้างอาชีพ แหล่งธุรกิจ ในท้องถ่ิน 

          5. การมีส่วนร่วมของชุมชน        

          อุปสรรค   

          1. มีตลาดสดในบริเวณเดียวกนั สองแห่ง ร้านสะดวกซือ้ สามแห่ง 

          2. สถานที่ต ัง้ห้างจากแหล่งชุมชน เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในบริเวณเดียวกนั 

          3. การยอมรบัการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการค้าเดิม 

รูปแบบ และรายละเอียดข้อกําหนดในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดสาขาหนองม่วง 

การลงทุนภาคเอกชน 

จดัสร้างปรบัปรุงสถานที่ โดยใช้พืน้ท่ี บริเวณ ตลาดสาขาหนองม่วงจํานวน 286 แผง   รวมกับ

พืน้ท่ีบริเวณ ถนน และอ่ืนๆ รายละเอียดของพืน้ท่ีบริเวณแผงขายสินค้าในตวัตลาดแผงหลักกว้าง 30 

เมตร ยาว 50 เมตร คิดเป็นพืน้ที่ 1,500 ตรม. ส่วนพืน้ที่ บริเวณ บขส.(เก่า)   กว้าง 13 เมตร ยาว 24 

เมตรรวมเป็นพืน้ท่ีท ัง้หมด 720 ตรม.พืน้ที่ด ังกล่าวเป็นพืน้ที่ มีขนาดใหญ่กว่าตลาดเอกชนที่ เปิด

ดําเนินการอยู่เดิมรวมถึงมี สาธารณูปโภค ซ่ึงบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสม ในการดําเนินการ

จดัสร้างตลาด 
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ตาราง : แสดงมูลค่าการลงทุนของโครงการโดยเอกชนผู้เช่า 

รายการ บาท 

1.ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานท่ีในการดําเนินการ 1,333,000 

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 502,000 

3.ระบบนํา้และไฟฟ้า 100,000 

4.อ่ืนๆ 65,000 

รวม 2,000,000 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกเอกชนผู้ลงทุนเช่าพฒันาพืน้ที่ตลาดสาขาหนอง

ม่วงปรากฏดัง  ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีในตลาดสาขาหนองม่วง ซ่ึงได้กําหนด

คุณสมบตัิประกอบในการพิจารณาไว้ 3 ข้อดงันี ้

   1. เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

   2. มีอาชีพที่เก่ียวกบัการประกอบการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคหรือสินค้าอ่ืน 

      3. หรือเป็นเกษตรกร หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน ในท้องถ่ิน  

ระยะเวลาการพฒันาพืน้ท่ีโครงการ 

   ระยะที่ 1  

- ประชาสัมพนัธ์ แนวทางการพฒันาตลาดให้เป็นตลาดสดท่ีทนัสมยั 

- ความสะอาดภายใน และรอบๆบริเวณตลาด 

- ระบบนํา้ใช้ ท่อระบายนํา้ และไฟฟ้า 

- รบัทราบข้อมูล ถึงความต้องการของ ชุมชนตึกแถวรอบตลาด 

- ปรบัปรุงแบบแผนผัง การใช้พืน้ที่แผงขายสินค้าในตลาด 

- ลอกท่อระบายนํา้ กําจดัขยะอุดตนัตามท่อต่างๆ  

ระยะที่ 2  

- ปรบัปรุงทศันียภาพบริเวณโดยรอบตลาด 

- ปรบัปรุงห้องนํา้ และทศันียภาพบริเวณโดยรอบห้องนํา้ 
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- ดําเนินการจดัตลาดโต้รุ่ง 

ระยะท่ี 3  

- ดําเนินการจดัสร้างที่พกัรอรถโดยสาร ในบริเวณตลาด 

- จดัสร้างสถานที่จอดรถโดยสาร ทัง้หมดที่ผ่านตลาด 

- จดัสร้างหลังคากนัแดดให้แดดกนัฝนให้กบักลุ่มผู้ค้าในตลาดนดัทางท้าว 

องค์ประกอบหลักเกณฑ์การเสนอแผนโครงการเช่าพืน้ท่ี 

ผู้เช่าพืน้ที่จะต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีมีจดัทําแผนพฒันาธุรกิจสําหรบั 

โครงการขึน้มา และต้องรบัผิดชอบในการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการ

ประสบผลสําเร็จในเชิงบริหาร และเชิงธุรกิจ และนํามาซ่ึงผลประโยชน์ร่วม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอกชนผู้เช่าต้องดําเนินการ 

1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า พืน้ที่ตลาดสาขาหนองม่วง บนที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

(เนือ้ที่ 4 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา) โดยได้แสดงขอบเขตพืน้ท่ีไว้ในโฉนดพร้อมแผนผังแสดงแนวเขต เพื่อประกอบ

ธุรกิจการค้าภายในตลาด ภายใต้กรอบวตัถุประสงค์ขององค์การตลาด กําหนดเวลา 15 ปี นับต ัง้แต่วันที่  1 

มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569  

1. ผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าพืน้ท่ีตลาดพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามข้อ 1 ในอตัราค่าเช่า

รายปีดงันี ้

 ปีท่ี 1- 5 ปีละ 960,000.-บาท 

 ปีท่ี 6 – 10 ปีละ1,056,000.-บาท(โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากอตัราก่อนหน้า) 

 ปีท่ี 11 –15 ปีละ1,161,600.-บาท(โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ10 จากอตัราก่อนหน้า)    

2. ในวนัทําสัญญานี ้ ผู้เช่าได้ชําระค่าเช่าล่วงหน้าสําหรบัเดือน มกราคม 2555  

ถึงเดือนมิถุนายน 2555 เป็นเงินจํานวน 480,000.-บาท และสําหรับค่าเช่าเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือน

ธันวาคม 2555 ผู้เช่าจะชําระให้แก่ผู้ให้เช่าภายในเดือนกรกฎาคม 2555     

สําหรบัค่าเช่าในปีถดัไป ผู้เช่าจะชําระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าในทุกๆ 6 เดือนไม่เกินเดือนมกราคม  

และเดือนกรกฎาคมของทุกปี จนครบอายุสัญญานี ้ณ สํานกังานองค์การตลาดสาขาหนองม่วงเลขที่  516/9 

ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 15170 
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                  ทัง้นีไ้ม่รวมค่าสาธารณูปโภค ค่านํา้ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากการเช่านี ซ่ึ้ง ต้อง

เป็นผู้เช่าต้องเป็นผู้ชําระเอง 

3. ในวนัทําสัญญาผู้เช่าได้นําหลักประกนัมีมูลค่าเป็น 2 เดือน ของอตัราค่าเช่า 

รายเดือนมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วเพื่อเป็นการประกนัการปฏิบตัิตามสัญญานี ้หลักประกันนีจ้ะคืนให้เม่ือผู้ เช่า

พ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญานีแ้ล้ว 

4. ผู้เช่าตกลงออกค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องที่ หรือภาษีอ่ืนใด 

ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีตลาดสาขาหนองม่วง บนที่ดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างตามสัญญานี ้ตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่ใช้บงัคบัอยู่แล้วในขณะนี  ้หรือท่ีจะออกใช้บังค ับต่อไปใน

ภายหน้าแทนผู้ให้เช่าทัง้สิน้โดยต้องชําระให้แกผู้ให้เช่าภายใน 15 วนันบัแต่วนัได้รบัแจ้งจากผู้เช่า 

5. ผู้เช่าต้องดําเนินการเอาสถานที่เช่าประกนัอคัคีภยัไว้กบับริษัทประกนัภัยที่ผู้ให้เช่า 

เห็นชอบโดยมีจํานวนเงินเอาประกนัภยัไม่ตํ่ากว่ามูลค่าอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างรายนีใ้นปีที่ เอาประกันในนาม

ของผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกนั และผู้รบัประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยผู้เช่า เป็นผู้ ชําระเบีย้ประกันภัยแทน

ผู้ให้เช่าทัง้สิน้ และผู้เช่าจะต้องนํากรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวมามอบให้ผู้ เช่าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทํา

สัญญาเช่านี ้ส่วนกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัต่อๆ ไปผู้เช่าจะต้องนํามามอบให้ผู้ให้เช่าก่อนกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบบัเดิมจะสิน้อายุไม่น้อยกว่า 30 วนั 

6. ผู้เช่ามีหน้าท่ีบํารุงรกัษา และซ่อมแซมเล็กน้อยเพื่อรกัษาสถานที่ เช่าและ 

เคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่ ผู้ ให้เช่ากําหนด ทัง้นี โ้ดยผู้ เช่าเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 

7. ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดดัแปลงต่อเติมรือ้ถอนสภาพที่ เช่าหรือทําการปลูกสร้าง 

ส่ิงใดๆ ลงในที่ดินบริเวณสถานที่เช่าก็ดีหรือที่ได้ดดัแปลงต่อเติมในสถานท่ีเช่าก็ดี หรือที่ได้ ซ่อมแซมตามข้อ 7 

ก็ดีผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่า เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาส่ิงปลูกสร้างด ังกล่าว ผู้ เช่า

ต้องรือ้ถอนออกไป ทัง้นี ้โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

8. ห้ามผู้เช่าใช้หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนให้สถานท่ีเช่าเพื่อการใดๆอันเป็นที่น่ารัง เกียจแก่

สังคมน่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานท่ีเช่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ให้เช่าหรือผู้อยู่ข้างเคียง หรือ
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กระทําการใดๆ อนัเป็นการใดๆ อนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

9. ใช้ประโยชน์พืน้ที่ตามสัญญาให้จดัทําบญัชีรายช่ือผู้เช่าช่วงรายย่อยเพื่อ 

รายงานให้ผู้ให้เช่าทราบผู้เช่ามีสิทธินําพืน้ท่ีเช่านีอ้อกให้เช่าช่วง กับผู้ เช่ารายย่อย หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน

ระยะเวลาสัญญานี ้และในการให้เช่า ให้เช่าช่วง หรือผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกสัญญาหากผู้ เช่านํา

พืน้ท่ีท ัง้หมดไปให้เช่า ให้เช่าช่วง กบับุคคล หรือคณะบุคคลเพียงรายใดรายหนึ่ง แต่เพียงรายเดียว 

10. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าเข้าไปตรวจสถานที่ เช่าได้ตลอดเวลาโดย 

ผู้เช่าจะต้องอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร 

11. การชําระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องชําระให้แก่ผู้ให้เช่า 

ตามกําหนดเวลา หากชําระเกินเวลาผู้เช่าจะต้องชําระเบีย้ปรบัให้ผู้ ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 1.25 ของเงินที่

ค้างชําระ เศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน 

12. ในการส่งมอบสถานที่ให้เช่านีใ้ห้ผู้เช่าไม่ต้องรบัผิดชอบในความชํารุดบกพร่องหรือ 

การรอนสิทธ์ิในสถานที่เช่า และเงินค่าเช่าได้ชําระไว้แล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้

เช่าไม่ต้องคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

13. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีความจําเป็นต้องขงัสถานที่เช่าเพื่อประโยชน์ของ 

รฐั หรือของทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ เช่าทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

14. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าได้เกิดอคัคีภยั หรือภยัพิบตัิประการใดๆ แก่สถานที่เช่า 

จนเป็นเหตุให้สถานท่ีเช่าชํารุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเข้าตาม

ข้อ 1 ได้ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอนัระงับสิน้สุดลงทนัที โดยผู้ให้เช่ามิจกัต้องบอกกล่าวก่อน แต่ผู้ ให้เช่าต้องคืน

เงินค่าเช่าท่ีได้รบัชําระไว้ก่อนแล้วแก่ผู้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ เว้นแต่เหตุอัคคีภัย หรือภัย

พิบตัิดงักล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่า 

15. ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรบัเงินแก่ผู้เช่าทุกครัง้ท่ีได้รบัชําระเงินจากผู้เช่า 

16. ในระหว่างอายุสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์การตลาด 

ที่ใช้บงัคบัอยู่แล้วในขณะทําสัญญานี ้ หรือที่จะออกใช้บงัคบัต่อไปในภายหน้าทุกประการ 
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17. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบตัิตามสัญญาเช่านีข้้อใดข้อหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนเป็น เหตุให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมรบัผิด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ ผู้ ให้เช่าไม่

ปฏิบตัิตามสัญญานัน้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิน้เชิง ภายในกําหนด 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่า 

18. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปฏิบตัิงานตาม 

แผนงานท่ีให้ไว้กบัองค์การตลาด หรือมีเหตุท่ีทําให้เช่าเช่ือว่าผู้ เช่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและ

จําเป็นต้องเรียกผู้เช่าไปพบ แต่ผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวนัเวลาที่ กําหนด ให้ถือว่าผู้ เช่าผิดสัญญานี  ้และมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่คืนเงินค่าเช่า และเงินประกนัสัญญาทัง้มด 

19. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในข้อสาระสําคญั ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทนัที และเม่ือผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลัก ประกันตาม  ข้อ 4 เป็น

จํานวนเงินทัง้หมด และผู้ให้เช่ายงัมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย 

20. เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงเพราะครบกําหนดตามข้อ 1 หรือเพราะความผิดของผู้เช่า ผู้ 

เช่าจะต้องส่งมอบสถานท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยปราศจากความเสียหายใดๆ ถ้าความเสียหาย

นัน้เกิดขึน้จากความผิดของผู้เช่าหรือบริวาร ผู้เช่าจ้องต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนการส่ง

มอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือชดใช้เงินแทน ทัง้นีผู้้เช่าและบริวารจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน และออกจาก

สถานที่เช่าและต้องส่งมอบสถานที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้วเสร็จภายใน 7วนันบัแต่วนัที่สัญญาสิน้สุดลง 

ในกรณีครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง หากผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่ายินยอม 

ชําระเบีย้ปรบัให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราสองเท่าของอตัราค่าเช่าปกติต่อวนั และยินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวจากหลักประกนัข้อ ๔ ถ้าไม่เพียงพอก็เรียกร้องเอาจากผู้เช่าอีกได้                 

ก่อนครบกําหนดตามสัญญาข้อ 1 หากผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาให้ผู้ 

เช่าแสดงความประสงค์เป็นลายลักอกัษร พร้อมเสนอเง่ือนไขการเช่าใหม่ ให้ผู้เช่าพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 

6 เดือน 

21. ต้องจดัหาพืน้ที่ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร จดัเตรียมไว้ให้กบัผู้ใช้เช่า     

เพื่อใช้พืน้ท่ีเป็นสํานกังานและร้านค้าสวสัดิการขององค์การตลาด ซ่ึง ผู้ เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค 
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ผลประโยชน์ตอบแทน  

ผลตอบแทนจากค่าเช่าพืน้ที่ของเอกชนให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่าดงันี ้

 ปีที่ 1- 5 ปีละ 960,000.-บาท 

 ปีท่ี 6 - 10  ปีละ 1,056,000.-บาท (โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากอตัราก่อน) 

 ปีท่ี 11 – 15 ปีละ 1,161,600.-บาท (โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากอตัราก่อน)    

  

7. รายละเอียดการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

(Synergy) 

องค์การตลาดได้ ตระหนักถึงความสําค ัญ ของการใช้ทรัพ ยากรร่วมกันระ หว่างรัฐ วิสาหกิจ 

ภาครฐับาล และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงานตามภารกิจของกนัและกัน เพื่อให้เกิด

การใช้ทรพัยากรร่วมกนั ทัง้ทรพัยากรจากการลงทุนโครงการ ทรพัยากรท่ีเป็นสินทรพัย์ ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ อย่างบูรณาการ และส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และเพื่อลดต้นทุนที่ ซํา้ซ้อน ทําให้ประหยัด

งบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2555 องค์การตลาดได้ทําบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหลายหน่วยงาน 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในปีงบประมาณ 2555-2557 

โครงการ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม รายละเอียดโครงการ 

โครงการ

ยกระดับ

ผู้ประกอบการ

หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์แบบ

บูรณาการ 

(OTOP PLUS) 

- สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) 

-บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง

แห่งประเทศไทย จํากดั 

กระทรวงมหาดไทย 

-บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั 

หรือ ปณท   

-บริษัท กสท โทรคมนาคม 

บันทึกข้อตกลงเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2555 

โครงการฯ มุ่งสร้างและขยายช่องทางการกระจาย

และจําหน่ายสินค้ าอย่างถาวรแก่ผู้ ประกอบการหน่ึ ง

ตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) และผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อ

ส ร้าง ความเข็ มแข็ งแล ะรายได้ท่ี ยั่ง ยืนเพื่ อยกระด ับ

คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ โดยอาศ ัยช่องทางหน้า

ร้านค้าชุมชนยิม้ ซ่ึงเป็นร้านค้า Franchise ขององค์การ

ตลาด ที่จําหน่ายสินค้าจําพวกปัจจยัการผลิต ผลิตภัณฑ์

ทาง การเกษ ตร แล ะผ ลิต ภัณ ฑ์ชุ มชน ท้องถ่ิน แล ะ
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โครงการ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม รายละเอียดโครงการ 

จํากดั (มหาชน) หรือ กสท. 

-บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

ระบบการกํากบัดูแลกิจการ 

-หอการค้าไทย และ            

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

ช่องทาง e-Commerce โดย สสว. มีหน้าท่ีหลักในการ

ส่งเสริมและผลักด ันผู้ประกอบการที่ มีศ ักยภาพในเชิง

พาณิชย์ ให้เข้าสู่การผลิตเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด

ทัว่ประเทศ โดยมีห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย 

เป็นผู้ เ ช่ียวช าญให้คํ าแนะ นําด้านวิชาการเกษตรแ ก่

ผู้ประกอบการ รวมถึงกําหนดมาตรฐานสินค้าเพื่อรับรอง

คุณภาพแก่ผู้บริโภค และมี ปณท เป็นผู้จดัส่งสินค้า ด้วย

เครือข่ายที่ มีอยู่ทั่วประ เทศและ ระบบ Logistics ที่ มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ปณท ยัง อํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้บริโภค โดยเปิดช่องทางการสั่ง ซือ้สินค้า OTOP 

และให้ข้อมูลเก่ียวกบัสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านหน้า

เว็บไซต์ www.postshop.co.th และ Call Center 1545 

ในขณะที่  กสท เป็นผู้จ ัดทําระบบ e-Commerce เพื่อ

รองรับการสั่ง ซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต และมีระบบ 

Tracking ระบบตามสอบสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ท่ีช่วย

ให้ผู้ ค้นห าส ามารถทราบถึงแห ล่ง ท่ีมาของผล ผลิ ต 

กระบวนการผลิต รวมถึงการขนส่ง  

โครงการ

สนับสนุนและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพด้าน

ต่างๆ ในการ

จัดการนํา้เสีย 

-องค์การจดัการนํา้เสีย (อจน.) บันทึกข้อตกลงเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 

องค์การตลาดและองค์การจดัการนํา้เสียมีเจตนา

ร่วมกนัในการที่จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ระหว่าง

กนั เพื่อให้เกิดการพฒันาศ ักยภาพบุคลากรและนําพา

องค์กรให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยขอบเขต

การดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือครัง้ นี  ้จะเน้นการ
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โครงการ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม รายละเอียดโครงการ 

สนบัสนุนองค์ความรู้และการแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่ข ัด

ต่อข้อบังค ับแล ะระเ บียบของแต่ละ หน่วยงาน  ซ่ึ ง

องค์การตลาดแล ะองค์การจัดการนํา้เสียจ ะให้การ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ทัง้ด้านวิชาการและบุคลากรที่

เป็นวิทยากรในการดําเนินงาน ถ่ายทอดทักษะความรู้

เร่ือง การบริหารจัด การองค์ กรใ ห้มีประ สิท ธิ ภาพ 

ต ล อด จ น การอําน วยค วามส ะ ด วกด้ าน อ่ืน ๆ  ใ ห้

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ นอกจากนี ้องค์การ

จัดการนํา้เ สียจะ ให้การสนับสนุน ด้านวิชาการแล ะ

วิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการนํา้

เสียให้กบัพนกังานขององค์การตลาด เพื่อให้มีความรู้

ด้านการจดัการนํา้เสียให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและจัดการได้อย่างถูกต้องตามหลั ก

วิชาการ และดําเนินการอ่ืนๆ ในด้านการจัดการนํา้เสีย 

เช่น การ สํารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การใ ห้

คําปรึกษา การบริหารจัดการระบบบําบัดนํา้เสียของ

องค์การตลาด 

 

 

 

 

 

249 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในปีงบประมาณ  2560  

โครงการ หน่วยงานท่ีเข้าร่วม รายละเอียดโครงการ 

โครงการ ศูนย์

ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ 

-บริษั ท ประ ชารัฐรักส ามัค คีลํ าพู น 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากดั 

-บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอ ร์เซ็นเตอร์ จํากัด 

(มหาชน)  

-องค์การตลาด สาขาลําพูน 

 

การส่งเสริมการผลิต การจําหน่าย และการ

พฒันาด้านการตลาด ของสินค้าเกษตรอินทรีย์

ทัง้สดและแปรรูป รวมทัง้ ผลิตภณัฑ์ชุมชนต่างๆ 

ด้วยการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ทํา

ให้ประชาชนมีความสุขอย่างยัง่ยืน 

 เปิดตลาดนดัเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา ใน

วนัอาทิตย์ ต ัง้แต่ เวลา 10.00-20.00 น. โดยใช้

พืน้ท่ีต ัง้แต่ บริเวณโรงเรือนผักอินทรีย์ วนซ้าย 

(เว้นทางเข้า-ออก) รวมอาคาร OTOP  ไปจนถึง 

หน้าห้องนํา้ 

เปิดใช้อาคารในเวลาทําการใช้เป็นท่ี

จําหน่ายสินค้า OTOP ผักสด กาแฟและเป็น

ศูนย์เจรจาการค้าและศูนย์ประสานงานด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชัว่คราว  
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โครงการในอนาคต  

  

โครงการ 
หน่วยงานท่ีเข้า

ร่วม 
รายละเอียดโครงการ 

ผลจากการดําเนินงาน 

  ปี 2556-2560 

 โครงการที่จะนําสินค้า

อาหารแห้ง (ปลา)ไป

วางจําหน่ายในร้านค้า

ชุมชนยิม้ 

(ยกเลิกโครงการ) 

องค์กรสะพานปลา องค์การสะพานปลามีโครงการ

ที่จะนําสินค้าอาหารแห้ง (ปลา) 

ไปวางจําหน่ายในร้านค้าชุมชน

ยิม้ โดยองค์การตลาดจะได้รับ

ผล ประโยช น์ ใน รูปแบบข อง

ส่วนแบบจากยอดขายสินค้ า 

ซ่ึ ง การบัน ทึ ก ค วาม ร่วม มื อ 

(MOU) ค รัง้ นีค้ าด ว่าจะ เป็น

ทางการปลายเดือนกันยายน 

2555 เน่ืองจากในปัจจุบัน ทัง้ 

2 หน่วยงาน กําลังศึกษาเพื่ อ

ค ัดเลือกสถาน ที่ที่ เหมาะเพื่ อ

ดําเนินโครงการดงักล่าว 

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก

โครงการร้านค้าชุมชนยิม้ได้

ถูกยกเลิ กโครงการ  แ ล ะ

โค ร ง ก าร กา รนํ า สิ น ค้ า

อ า ห า ร แ ห้ ง ไ ม่ มี ก า ร

ดําเนินงานโครงการต่อใน

ปัจจุบนั 

โครงการส่งเสริมการ

กระจายผลผลิตทาง

การเกษตรของ

องค์การตลาดร่วมกบั

ภาคีเครือข่ายเพื่อ

พฒันาอย่างยัง่ยืน   

(โครงการใหม่) 

-ประชาชน 

-ภาคธุรกิจ 

-ภาครฐั 

ดําเนินงานโครงการเป็นกลไก

ของรฐับาลในการส่งเสริมการ

กระจายผลผลิตทางการเกษตร

ร่วมกบัภาคีเครือข่ายชุมชนโดย

องค์การตลาดรับซือ้และหาที่

จําหน่ายผลผลิตท่ีล้นตลาด นํา

ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร

ออ กจํ า ห น่ า ยร่ วม กั บภ า คี

เครือข่าย 

โค รง การอ ยู่ระ หว่างการ

ดําเนินงาน 
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8. ภาคผนวก 

• แบบสอบถามผู้เช่าแผง 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  “ความพึงพอใจของผู้เช่าตลาด  ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ” 

 

 

 

 

  

แบบสอบถามมี  3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1   :   ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม    

ส่วนที่ 2   :  ความพึงพอใจของผู้ เช่าตลาดต่อการต ัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ขององค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 3   :  ความคิดเห็นของผู้เช่าตลาดที่มีต่อการใช้บริการตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนท่ี  1   :   ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

 

1. เพศ ชาย หญิง 

      

2. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา หรือปวส. 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ........... 

 

แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดทําขึน้เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาตลาด โดยทําการศึกษา   “ความพึงพอใจของผู้เช่า

ตลาด ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย”   เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ พัฒนา

ตลาด และสามารถยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล จึงขอความกรุณาจากท่าน กรอกแบบสอบถามทุกข้อ 

ด้วยความเป็นอิสระ และความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
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3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

 ตํ่ากว่า 10,000 บาท  10,001 - 30,000 บาท  

 30,001 – 50,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท  

4. ท่านเช่าแผงเพื่อจําหน่ายสินค้ากับองค์การตลาดเป็นระยะเวลาก่ีปี 

 1 -2 ปี 2-3 ปี 

  4-5 ปี 5 ปีขึน้ไป  

5. ก่อนท่ีท่านจะเช่าแผงกับองค์การตลาดท่านเคยเช่าแผงกับตลาดอ่ืนหรือไม่ 

 เคยมีระบุสถานที่ ...................... 

 ไม่เคยมี 

6. ปัจจุบันท่านเช่าแผงกับตลาดอ่ืน อยู่หรือไม่ 

 มีระบุ ...................................... 

  ไม่มี 

 

ส่วนท่ี  2   :   ความพึงพอใจของผู้เช่าตลาดต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขององค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด

  

253 

 



องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 
ความพึงพอใจของผู้เช่าตลาดต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการ ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

มากท่ีสุด มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีองค์การตลาด 

1.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ   เป็นมิตร      

1.2  ให้บริการด้วยความดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

1.3  ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว      

1.4  แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว      

1.5   ให้ บริการต อบข้ อซักถาม เก่ียวกบัการบริการต ลาดท่ี เป็น

ประโยชน์และตรงประเด็น 

     

1. 6 แ จ้ง / ประ กาศ ข่าวใ ห้ ผู้ เ ช่ าท ราบก่อน มีการเป ล่ียน แปล ง   

กฎระเบียบ ต่างๆที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ของผู้เช่า 

     

2.ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ ของตลาด      

2.1 ความเพียงพอของจํานวนเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด      

2.2 การบริหารจดัการด้านความสะอาดภายในตลาดและบริเวณรอบ       

2.3 โครงสร้างอาคาร การถ่ายเทอากาศ และแสงสว่างในบริเวณ

ตลาด 

     

2.4  ความชดัเจนในการแบ่งโซนประเภทสินค้า       

2.5 ความสะดวก/เหมาะสมของแผงค้าในการค้าขาย      

2.6 การประชาสัมพนัธ์ตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จกัของประชาชน      

3. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกขององค์การตลาดท่ีมีต่อผู้เช่า      

3.1 ความเพียงพอของที่จอดรถ      

3.2 ความสะอาดและความเพียงพอของห้องนํา้      

3.3 ความเพียงพอของพนกังานรกัษาความปลอดภัย      

3.4 ความเพียงพอของจํานวนกล้องวงจรปิด      

3.5 การรกัษาความปลอดภยัในการป้องกนับุคคลภายนอกเข้ามาบุก      
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ส่วนท่ี  3   :    ความคิดเห็นของผู้เช่าตลาดท่ีมีต่อการใช้บริการตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

a. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

.................................................................................................................. 

 

b. ในอนาคตท่านคิดว่าท่านจะทําการต่อสัญญาเช่าแผงกับองค์การเพิ่ มขึน้หรือไม่เพราะอะไร 

 

.................................................................................................................. 

รุกในบริเวณจดัเก็บสินค้า 

3.6 ความเพียงพอของแสงสว่าง      

3.7 ความเพียงพอของจุดให้บริการนํา้ประปาเพื่อใช้ล้าง ส่ิงของและ

สินค้า 

     

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อตลาดโดยรวม      
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• แบบสอบถามผู้ใช้บริการ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  “ความพึงพอใจของผู้รับบริการตลาด  ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ”  

 

 

 

 

 

  

แบบสอบถามมี  3 ส่วน คือ  

ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม    

ส่วนที่  2   :   ความพึงพอใจของผู้รบับริการตลาดต่อการต ัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ขององค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่  3   :   ความคิดเห็นต่อเก่ียวกบัการใช้บริการตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนท่ี  1   :   ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

 

1. เพศ ชาย หญิง 

      

2. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา หรือปวส. 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ........... 

 

 

แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดทําขึน้เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาตลาด โดยทําการศึกษา   “ความพึง

พอใจของผู้รับบริการตลาด ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย”   เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาตลาด  และสามารถยกระดบัให้เป็นมาตรฐานสากล  จึงขอความกรุณาจากท่าน 

กรอกแบบสอบถามทุกข้อ ด้วยความเป็นอิสระ และความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

   ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

 ตํ่ากว่า 5,000  บาท 5,001  -  10,000  บาท  

 10,001 – 15,000 บาท มากกว่า 15,000 บาท 

4. ท่านมาซือ้สินค้า ณ ตลาดแห่งนีบ่้อยเพียงใด 

 น้อยกว่า 3 ครัง้ / เดือน 

 มากกว่า 3 ครัง้ / เดือน 

 น้อยกว่า 4 ครัง้ / สัปดาห์ 

 มากกว่า 4 ครัง้ / สัปดาห์   

5. นอกเหนือจากตลาดขององค์การตลาด ท่านซือ้สินค้าท่ีตลาดอ่ืนหรือไม่ 

       ใช่ โปรดระบุ...................                  

 ไม่ใช่ 

ส่วนท่ี  2   :   ความพึงพอใจต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการตลาด ขององค์การตลาด

กระทรวงมหาดไทย 
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กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผู้เช่าตลาดต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการ ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ด้านการให้บริการของตลาด 

1.1.  ความชดัเจนในการแบ่งโซนประเภทสินค้า      

1.2  ความสะอาดของตลาดท่ีไปใช้บริการ      

1.3  คุณภาพของสินค้าที่ขายในตลาด      

1.4  ความเหมาะสมของราคาสินค้า       

2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  

 2.1 การให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส      

 2.2 การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

 2.3 พูดจาไพเราะ สุภาพเป็นมิตร      

 2.4 สามารถให้คําแนะนําเก่ียวกบัสินค้าได้เป็นอย่างดี      

 2.5 ความเที่ยงตรงของตาชัง่ที่ใช้ช ัง่สินค้า      

3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง      

 3.1  ต ัง้อยู่ใกล้ที่อยู่อาศยัหรือที่ทํางาน      

 3.2  ต ัง้อยู่ในแหล่งชุมชนไปมาสะดวก      

3.3  เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางมีความสะดวก การจราจรไม่ติดขดั      

 3.4  มีทางเข้า – ออกหลายทาง      

4.  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกตลาด      

4.1 ความเพียงพอของที่จอดรถ      

4.2 ความสะอาดและความเพียงพอของห้องนํา้      

4.3 ความเพียงพอของพนกังานรกัษาความปลอดภัย      

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อตลาดโดยรวม      
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ส่วนท่ี  3   :    ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้บริการตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

3.1. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

.................................................................................................................. 

นอกจากนี ้ ทางองค์การตลาดยงัได้มีการจดัทําแบบสอบถามสําหรับธุรกิจการจดัส่งอาหารดิบ เพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2555 ก็ได้มีการจดัทํา และได้รบัการตอบรบั เพื่อนํามา

ประมวลผล และวิเคราะห์ได้ในอนาคตต่อไป ซ่ึงสามารถแสดงแบบสอบถามที่ผ่านมาตรฐานการรบัรองได้

ดงันี ้
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แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ 

ต่อการให้บริการด้านการจัดส่งเคร่ืองอุปโภค บริโภค 

ของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 

แบบสอบถามชุดนี ้ จดัทําขึน้เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจในการให้บริการการจดัส่งข้าวสาร และ

อาหารดิบรวมทัง้สินค้าอ่ืนๆ  ของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อนําผลที่ได้ไปปรบัปรุงและพฒันาการ

ให้บริการตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งาน 

ข้อชีแ้จง  กรุณาทําเคร่ืองหมายในข้อที่ตรงกบัความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุด 

 

 

1.  เพศ  �    1)  ชาย          �  2)  หญิง 

2.  อายุ  �    1)  20-30 ปี         �  2)  31-40 ปี   �  3)  41-50 ปี  �  4) 51 ปีขึน้ไป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 �    1)  ตํ่ากว่าปริญญาตรี  �    2)  ปริญญาตรี 

   �    3)  ปริญญาตรีโท   �    4)  สูงกว่าปริญญาโท   

4.  หน่วยงานท่ีรับบริการ 

 �   1)  เรือนจํา ระบุ................................�   2)  ทณัฑสถาน ระบุ................ 

 �   3)  สถานพินิจ ระบุ...........................�   4)  โรงเรียน  โปรดระบุ.............  

 �   5)  โรงพยาบาล ระบุ.........................�   6)  อ่ืนๆ  โปรดระบุ.................. 

5. ตําแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม (ระบุ) ................................................ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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6. ประเภทสินค้าท่ีให้บริการ 

�   1)  อาหารดิบ   �   2)  ข้าวสาร �   3)  สินค้าอ่ืนๆ    

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1. ด้านการปฏิบัติตามสัญญา 

1.1  การจดัทําสัญญาเป็นไปด้วยความ สะดวก และ

รวดเร็ว 

     

1.2 ความถูกต้องในการปฏิบตัิตามข้อตกลงในสัญญา       

1.3 ความน่าเช่ือถือในการทําสัญญากับองค์การตลาด      

1.4 การจดัส่งสินค้าตรงตามกําหนดเวลาในสัญญา      

2. ด้านคุณภาพสินค้า 

 2.1 คุณภาพของสินค้าตรงตามคุณลักษณะท่ีกําหนด

ตามสัญญา 

     

 2.2 คุณภาพของสินค้ามีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภยั      

 2.3 ราคาของสินค้า มีความเหมาะสมและยุติธรรม      

   2.4 การบรรจุหีบห่อมีความเรียบร้อย      

3.  ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ 

3.1 มีมารยาทยิม้แย้ม และเต็มใจให้บริการ      

3.2 ให้คําแนะนําตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รบับริการ      

3.3 ตอบข้อสงสัย/ข้อซกัถามได้เป็นอย่างดี      

3.4 ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี      

3.5 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ      

 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
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ความคิดเห็น  

1...........................................................................  

2...........................................................................  

3...........................................................................  

ข้อเสนอแนะ   

1........................................................................... 

4. ด้านการจัดส่งสินค้า 

4.1 เอกสารส่งมอบสินค้า ตรงกบัเอกสารการสั่งซือ้      

4.2 สินค้าที่ได้รบัตรงตามเอกสารที่ส่งมอบ      

4.3 มีระบบการควบคุม ดูแล ไม่ให้วตัถุดิบหรือ

ผลิตภณัฑ์เกิดความเสียหายและสูญหาย 

     

4.4 การขนส่งหรือการหีบห่อ มีการป้องกนัการแตกหกั 

สําหรบัสินค้าที่แตกหกัได้ 

     

4.5 เม่ือสินค้าชํารุดมีการนํามาเปล่ียนให้ทนัที      

5. ผลของการให้บริการ      

5.1 ได้รบับริการตรงตามความต้องการ      

5.2 ได้รบับริการท่ีถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนด      

ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นในการบริการขององค์การตลาด 
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