
“พาณิชย์” เปิดแอปพลิเคชัน MOC Agri Mart ช่วยเกษตรกรขายผลผลิตผ่านมือถือ 
---------------------------------- 

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผ่าน Mobile Application ภายใตช้ื่อ 
“MOC Agri Mart” เพ่ือช่วยเกษตรกรให้มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้า 
คนกลาง และเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า สามารถซื้อ-ขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม มั่นใจช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคมี
ช่องทางในการซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ผ่าน Mobile Application 
ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ถือเป็นบริการใหม่เพ่ิมเติมจากเดิมที่สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
www.mocagrimart.com 

สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่น ามาจ าหน่ายในแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผ่านกระบวนการ
คัดสรรจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ/ผู้บริโภคได้ว่าจะได้รับ
สินค้าทีดี่ มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และได้รับสินค้าอย่างแน่นอน โดยไม่มีค่าบริการในการซื้อขาย    ทั้งในส่วน
ของผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้เกษตรกร/ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าเกษตรของตนเองได้ทันที ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
และสามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่าการขายบนแพลตฟอร์มอ่ืน ด้านผู้ซื้อ/ผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้าได้  ในราคาที่
ถูกกว่าเช่นกัน ทั้งนี้ มีการเปิดให้บริการขายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล และการสั่งจองสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกร ท าให้สามารถขายสินค้าได้ตลอดทั้งป ี

“การเปิดตัวแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จะสามารถช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร หรือ
แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะเป็นช่องทางการระบายสินค้าเกษตร
ตามฤดูกาลในลักษณะ Pre-order โดยเซลล์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัด) สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้
ระบายสินค้าเกษตรในจังหวัดให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถระบายสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านกลไก
การท างานของเซลล์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัด) และเซลล์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์) ซึ่งจะร่วมมือกันกระจาย
และหาช่องทางการจ าหน่ายได้อย่างเป็นระบบตลอดฤดูกาลของสินค้าเกษตรนั้นๆ   

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิต 
เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก  
ตามพันธกิจส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (2) การสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” (3) การสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย 
และการตรวจสอบย้อนกลับ (4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ือให้การบูรณา
การระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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



“Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
▪ ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์

คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
จากเกษตรกร ผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน 
จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

“พาณิชย์” เปิดแอปพลิเคชัน MOC Agri Mart ช่วยเกษตรกรขายผลผลิตผ่านมือถือ

<-------- สามารถเข้าใช้งานได้ ฟรี!!! ------->
▪ ผ่านเว็บไซต์ และ Mobile Application “MOC Agri Mart” 

ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android



“พาณิชย์” ลงนาม MOU ร่วมมือกับ “ลาซาด้า” ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

พลิกโฉมผู้ประกอบไทยเปดิตลาดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  

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

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) กับบริษัท ลาซาด้า จ ากัด เพ่ือร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ และขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  

โดยส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย อาทิ การเพ่ิมองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะ การให้

ค าปรึกษาแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญจากลาซาด้า และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า

ออนไลน์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษในการใช้นวัตกรรมและเครื่องมือการขายต่าง ๆ ของลาซาด้า รวมทั้ง

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ Flash Sale และการไลฟ์จ าหน่ายสินค้าผ่าน Laz Live ซึ่งที่ผ่านมา

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ซื้อ โดยในปี 2566 ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มากกว่า 3,000 ราย 

นอกจากนี้ ได้รวบรวมร้านค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงฯ ไว้บนหน้าโปรโมท

สินค้า (Landing Page) ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ลาซาด้า (https://www.lazada.co.th/dbdonline) เพ่ือช่วยเพ่ิม

การมองเห็นร้านค้า ช่วยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบัน มีสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 300 

ร้านค้า อาทิ มะขามแก้วสี่รส ข้าวธัญพืช น้ าหวานดอกมะพร้าว คางกุ้งทอดกรอบ ปลาเค็มรวน ลูกประคบสมุนไพร 

สบู่สมุนไพรทองพันชั่ง พิมเสนน้ าสมุนไพร หมอนหนุนเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งแผนการด าเนินงานในปีนี้มีเป้าหมาย

ในการเพิ่มร้านค้ารวมกว่า 600 ร้านค้า 

กรมพัฒนาธุรการค้า และลาซาด้า เตรียมมอบโค้ดส่วนลดสนับสนุนการขายตามฤดูกาล (Seasonal 

Campaigns) ตลอดทั้งปี เพ่ือช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง และมีข้อเสนอพิเศษให้ผู้ประกอบการ  

ได้ร่วมสนุกรับของรางวัล รวมถึงรับสิทธิพิเศษจากการเปิดร้านค้ากับลาซาด้าอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ    

และต้องการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะการบริหารจัดการร้านค้าให้ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าผ่าน      

แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถติดตามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง www.dbd.go.th หรือ Facebook 

Page DBD e-Commerce  

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

 



“พาณิชย”์ ลงนาม MOU ร่วมมือกับ “ลาซาดา้” ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พลิกโฉมผู้ประกอบไทยเปิดตลาดขายสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ            
ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) กับ บริษัท ลาซาด้า จ ากัด เพื่อร่วมกัน
ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหาร
จัดการธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

➢ รวบรวมรายชื่อร้านค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงฯ ไว้บนหน้าโปรโมทสินค้า 
(Landing Page)ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ลาซาด้า (https://www.lazada.co.th/dbdonline) เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็น

ร้านค้า ช่วยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันมีสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 300 ร้านค้า 
อาทิ มะขามแก้วสี่รส น้ าหวานดอกมะพร้าว หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ด ำเนินกำรส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรไทย

เพิ่มองค์ความรู้เสริมสรา้งทักษะ
ให้ค าปรึกษาแนะน า

โดยผู้เชี่ยวชาญจากลาซาด้า
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ                         
ในการใช้นวัตกรรมและเครือ่งมือ                
การขายต่าง ๆ ของลาซาด้า

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย    
อาทิ Flash Sale และการไลฟจ์ าหน่าย

สินค้าผ่าน Laz Live

➢ กรมพัฒนาธุรการค้า และลาซาด้า เตรียมมอบโค้ดส่วนลดสนับสนุนการขายตามฤดูกาล (Seasonal Campaigns)
ตลอดทั้งปี เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง และมีสิทธิพิเศษอีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตาม     
และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง www.dbd.go.th หรือ Facebook Page DBD e-Commerce

อาทิ


