
พาณิชย์จัดให้...ของขวัญปีใหม่ 2566 
----------------------------------------- 

กระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ ส่งมอบความสุขให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ 
ภายใต้แคมเปญ “พาณิชย์จัดใหญ่ ปีใหม่ 8 กล่อง รับปีกระต่าย” ดูแลการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ลดค่าครองชีพ
ประชาชน และอ านวยความสะดวกในงานบริการต่างๆ พร้อมทั้งช่วยเหลือ SMEs ดังนี้ 

1. “ประกันรายได้เกษตรกร” ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 ด าเนินการจ่ายเงินชดเชย
ให้ผู้ปลูกข้าวรวม 33 งวด พร้อมทั้งด าเนินมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก สินเชื่อ
รวบรวมข้าว และการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

2. จัดงาน “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 New Year Grand Sale 2023” โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ สมาคมโรงแรม โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สายการบิน บริการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ และ Platform online ลดราคา
จ าหน่ายสินค้า/บริการออนไลน์สูงสุด 85% เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 คาดเงิน
สะพัดกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ทั่วไทย” จ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคราคาพิเศษทั่วประเทศ 

3. ให้บริการออนไลน์ อาทิ ให้ค าปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน Line official Account
“DBD.Registration” บริการยื่นค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 
ผ่านระบบ e-Filing บริการจดเครื่องหมายการค้าแบบ FastTrack บริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image 
Search) และบริการซ้ือสินค้าเกษตรออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “MOC Agri Mart”   

4. ขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาท าการ อาทิ ให้บริการข้อมูลและค าปรึกษาด้านการค้าระหว่าง
ประเทศผ่าน Call Center 1169 และเคาน์เตอร์ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.30 น. 
ตั้งแตว่ันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองส าเนา ตรวจสอบเอกสารข้อมูล
ธุรกิจนิติบุคคลทั้งรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด/บริษัท
มหาชนจ ากัด) ทั้งช่องทาง walk-in และช่องทางออนไลน์ (e-Registration) ในช่วงเวลา 16.30 น. – 17.30 น. 

5. ลดค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง (e-Service) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ลดค่าแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าทุกประเภท และมอบของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าของ
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT Shop)  

6. ให้บริการฟรี อาทิ การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น การเข้าชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
อัญมณีและเครื่องประดับ และห้องสมุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

7. จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า อาทิ งานจ าหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากทั่วประเทศ
และงาน “FTA Fair น าสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรี” รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิกและการ
บริหารหน้าร้านบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

8. จัดกิจกรรมอบรม/เสวนาส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรกับศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ “DBD Academy” ที่มีองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด การเงิน การบัญชี ผ่านเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th  
เริ่มด าเนินการเดือนมกราคม 2566 

----------------------------------------- 

https://dbdacademy.dbd.go.th/


หลกัสูตรเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการธุรกจิ

อยา่งครบวงจร “DBD Academy”                  

ผา่นเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th

เริม่ด าเนินการ...

มกราคม 2566

ชว่ยเหลือชาวนาผูป้ลูกขา้ว

▪ จา่ยเงนิชดเชย

▪ มาตรการคูข่นาน

▪ ลดคา่ธรรมเนียมการขอหนงัสอืรบัรอง (e-Service) 

ต ั้งแต่วนัที่ (1 ม.ค. – 28 ก.พ.66)

▪ ลดคา่แบบพมิพ์หนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ทกุประเภท 

▪ มอบของสมนาคณุเมือ่ซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ของสถาบนั

สง่เสรมิศลิปหตัถกรรมไทย (SACIT Shop) 

▪ มอบสว่นลดพเิศษในการซื้อสนิคา้และบรกิาร

ออนไลน์ 

▪ ตรวจสอบอญัมณีและเครือ่งประดบัเบื้องตน้ 

▪ เขา้ชมพพิธิภณัฑ์อญัมณีและเครือ่งประดบั       

และหอ้งสมุด

▪ งานจ าหน่ายสินค้าสิ่งบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)

▪ งาน “FTA Fair น าสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรี” 

▪ สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการสมคัรสมาชิก

และการบริหารหน้ารา้นบนแพลตฟอร์ม

e-Commerce ข้ามพรมแดน 

▪ ขอ้มูลและค าปรกึษาดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ สายดว่น 1169

▪ หนงัสอืรบัรอง รบัรองส าเนา ตรวจสอบเอกสารขอ้มูลธุรกจิ  

นิตบิุคคลท ั่วประเทศท ัง้รปูแบบออฟไลน์/ออนไลน์

▪ รบัจดทะเบียนนิตบิุคคล 

- ชอ่งทาง walk-in 

- ชอ่งทางออนไลน์ (e-Registration)ลดราคาสูงสุด 85%

▪ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 

New Year Grand Sale 2023

▪ พาณิชย์…ลดราคา! ออนทวัร์ท ั่วไทย

▪ ยืน่ค าขอสทิธบิตัรการประดษิฐ์ อนุสทิธบิตัรเกีย่วกบั

การแพทย์และสาธารณสุข

▪ สืบคน้เครือ่งหมายการคา้ดว้ยภาพ (Image Search) 

▪ ซื้อสนิคา้เกษตรออนไลน์ ผา่น “MOC Agri Mart” 

▪ ใหค้ าปรกึษาการจดทะเบียนนิตบิุคคล 

Line official Account “DBD.Registration” 



พาณิชย์เดินหน้าจัดตั้ง “หมู่บ้านท ามาค้าขาย” เพ่ิมเติม 5 แห่ง  
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน 

------------------------------------------------ 

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ด าเนินการโครงการ “หมู่บ้านท ามาค้าขาย” โดยคัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีสินค้า/บริการที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่น ซึ่งใช้แรงงาน/วัตถุดิบในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน ามาส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ อาทิ การตลาด การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่าย ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านเศรษฐกิจชุมชน
หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น และมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศ
มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงฯ ผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้เป็น “หมู่บ้านท ามาค้าขาย” 
แห่งใหม่ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเตยปาหนัน (จังหวัดตรัง) วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี (จังหวัด
พัทลุง) วิสาหกิจชุมชนข้าวย าบูดูส าเร็จรูป (จังหวัดสงขลา) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาบาติก (จังหวัดสตูล) และ
วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พ้ืนบ้านปากบารา (จังหวัดสตูล) โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อาทิ การเชิญนักออกแบบ
มาให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างแนวทางการออกแบบใหม่ ๆ และการออกแบบเชิงธรรมชาติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาใช้ในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา 
บริษัท ซีพีแรม จ ากัด และไข่หวานบ้านซูชิ ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากล 

ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านท ามาค้าขาย เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า/บรรจุภัณฑ์ 
สามารถน านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาต่อยอด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการค้า   
มืออาชีพ มีรายได้จากการเชื่อมโยงการจ าหน่ายสินค้า/บริการ และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น ปัจจุบัน มีวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านท ามาค้าขายรวมทั้งสิ้น 37 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สร้างมูลค่า
การค้า 135.90 ล้านบาท  

------------------------------------------------- 

 

 

 



พาณิชย์เดินหน้าจัดตั้ง หมู่บ้านท ามาคา้ขาย เพิ่มเติม 5 แห่ง
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผูป้ระกอบการ ขยายช่องทางการจ าหน่าย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเตยปาหนนั

วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี

วิสาหกิจชุมชนหตัถศิลปพ์ืน้บา้นปากบารา วิสาหกิจชุมชน
ข้าวย าบูดูส าเร็จรูป 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปนัหยาบาติก 

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านท ามาค้าขาย รวม 37 แห่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสร้างมูลค่าการคา้ 135.90 ล้านบาท

▪ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง 
มีสินค้า/บริการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งใช้แรงงาน/วัตถุดิบในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ เพื่อน ามาส่งเสริม
พัฒนาให้ความรู้ อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงเพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย  

หมู่บ้านท ามาค้าขายแห่งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิสาหกิจชุมชนเตยปาหนัน (จังหวัดตรัง) 
วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี (จังหวัดพัทลุง) 
วิสาหกิจชุมชนข้าวย าบูดูส าเร็จรูป (จังหวัดสงขลา) 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาบาติก (จังหวัดสตูล) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา (จังหวัดสตูล) 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

เชิญนักออกแบบมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่ อส ร้างแนวทางการออกแบบ ใหม่  ๆ แล ะการออกแบบ                  
เชิงธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อน ามาใช้ในการผลิต 

สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา             
บริษัท ซีพีแรม จ ากัด และไข่หวานบ้านซูชิ ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล   

อาทิ 



“พาณิชย์” จับมือ สอท. และ ม.เกษตรศาสตร์ จดังาน ThaiTAM 2022 (ไทยท า 2565)  
ส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก  

----------------------------------------------- 

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดงาน  “มหกรรม

แทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2565” (ThaiTAM 2022) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ต้องการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า

เครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ขยายฐานการส่งออก โดยแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดและสร้าง

เครือข่ายทางธุรกจิให้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร  

 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม

กับการเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) การจ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้ซื้อและเกษตรกรไทย การสัมมนา     

ให้ความรู้ และการจับคู่เจรจาธุรกิจส าหรับผู้น าเข้าจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบ On-site และ Online มีผู้ผลิต   

ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทย กลุ่ม Start Up นวัตกรรมการเกษตร/ปศุสัตว์ และผู้ซื้อ/ผู้น าเข้าจากต่างประเทศ

เข้าร่วมงาน โดยเป็นผู้น าเข้าจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย รวันดา แซมเบีย อียิปต์ กานา บรูไน มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ เมียนมา และลาว ทั้งนี้ เกิดมูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี จ านวน 450 ล้านบาท  

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล “THE BEST ThaiTAM INNOVATION AWARDS” ให้กับผู้ประกอบการ

ที่มีการปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอ่ืน ในกลุ่ม

สินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มเกษตรกร โดยในปี 2565 มีผู้ประกอบการที่ได้รับ

รางวัล ดังนี้  

- รางวัลนวัตกรรมไทยท าเพ่ือสุขภาพ : บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จ ากัด  

- รางวัลนวัตกรรมไทยท าเพ่ือครอบครัว : บริษัท  มินเซน แมชีนเนอรี่ จ ากัด  

- รางวัลนวัตกรรมไทยท าเพ่ือเกษตรกร : บริษัท ชลบุรีเมืองทอง จ ากัด  

----------------------------------------------- 

 




