
 หน้า 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.วิเคราะห์การจดทะเบียนนิติบุคคลประจ าเดือน เมษายน 2565 
   1.1 การจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ 
 

 
เม.ย. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 64 

เปรียบเทียบ มี.ค. 65 เปรียบเทียบ เม.ย. 64 
เพิ่มข้ึน/ลดลง ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง ร้อยละ 

จ ำนวน (รำย) 17 19 15 -2.00 -10.53 2 13.33 
ทุนจดทะเบียน 
  (ล้ำนบำท) 

22.50 15.70 19.45 6.80 43.31 3.05 15.68 

 กำรจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล เดือนเมษำยน 2565 ท้ังหมด 17 รำย ทุนจดทะเบียน 22.50 ล้ำนบำท                 
เป็นกำรจัดต้ังห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 7 รำย ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้ำนบำท บริษัทจ ำกัด 10 รำย ทุนจดทะเบียน 15.50               
ล้ำนบำท  

 เปรียบเทียบกับเดือนมีนำคม 2565 ท่ีมีกำรจัดต้ังนิติบุคคล จ ำนวน 19 รำย ทุนจดทะเบียน 15.70             
ล้ำนบำท พบว่ำกำรจดทะเบียนจัดต้ังลดลง - 2 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ – 10.53 ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 6.80  
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ  43.31 

 เปรียบเทียบกับเดือนเมษำยน 2564 ท่ีมีกำรจัดต้ังนิติบุคคล จ ำนวน 15 รำย ทุนจดทะเบียน  19.45  ล้ำนบำท 
พบว่ำมีกำรจดทะเบียนจัดต้ังเพิ่มขึ้น 2 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 13.33 ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 3.05 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.68 
     1.2 หมวดธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ ได้แก่  
 1. F: กำรก่อสร้ำง       จ ำนวน  4 รำย 
 2. G: กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำน  จ ำนวน 11 รำย 
 3. I: ท่ีพักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร     จ ำนวน  1 รำย 
 4. S: กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอื่นๆ       จ ำนวน  1 รำย 
     1.3 กราฟแสดงการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน์จังหวดัพะเยา  :  “แหล่งผลติเกษตรปลอดภยั สังคมเข้มแข็งภายใตก้ารเปน็ประชาคมอาเซียน" 
 

ประจ าเดือน เมษายน 2565 
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด
พะเยา 
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   1.4 แผนภูมิเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล ปี 2562 – 2565  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        *ปี 2565 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 // ข้อมูลตามปีปฏิทิน 
 
 
   1.5 การจดทะเบียนเลิก 
 

 
เม.ย. 65 มี.ค.65 เม.ย. 64 

เปรียบเทียบ มี.ค. 65 เปรียบเทียบ เม.ย. 64 
เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 

จ ำนวน (รำย) 5 2 1 3 150.00 4 400.00 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

4.20 3.50 1.00 0.70 20.00 3.20 320.00 
 
 

 กำรจดทะเบียนเลิกกิจกำร เดือนเมษำยน 2565 มีกำรจดทะเบียนเลิก จ ำนวน 5 รำย ทุนจดทะเบียนเลิก 
4.20 ล้ำนบำท 
 เปรียบเทียบกับเดือนมีนำคม 2565 มีกำรจดทะเบียนเลิก 2 รำย  ทุนจดทะเบียนเลิก 3.50 ล้ำนบำท พบว่ำมี
กำรจดทะเบียนเลิกเพิ่มข้ึน 3 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 150 ทุนจดทะเบียนเลิกเพิ่มขึ้น 0.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20 
 เปรียบเทียบกับเดือนเมษำยน 2564 ในช่วงเดือนเดียวกันของปี มีกำรจดทะเบียนเลิก 1 รำย ทุนจดทะเบียนเลิก 
1.00 ล้ำนบำท  พบว่ำมีกำรจดทะเบียนเลิกเพิ่มขึ้น 4 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 400 ทุดจดทะเบียนเลิก เพิ่มขึ้น               
3.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 320  
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   1.6 กราฟแสดงการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.7 หมวดธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิก ได้แก่  
 1. C: กำรผลิต        จ ำนวน  1 รำย 
 2. G: กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำน  จ ำนวน  2 รำย 
  3. M: กิจกรรมวิชำชีพวิทยำศำสตร์และกิจกรรมทำงวิชำกำร    จ ำนวน  1 รำย 
 4. P: กำรศึกษำ        จ ำนวน  1 รำย 
 

    1.8 แผนภูมิเปรียบเทยีบการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปี 2562 – 2565 
       

          
 
        

                       *ปี 2565 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565/ข้อมูลตามปีปฏิทิน 
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    1.9 นิติบุคคลสถานะคงอยู่  
 นิติบุคคลท่ีมีสถำนะด ำเนินกิจกำรของจังหวัดพะเยำ ณ 30 เมษำยน 2565 มีจ ำนวนท้ังส้ิน 1,948 รำย              
ทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 5,283.06 ล้ำนบำท จ ำแนกประเภทนิติบุคคลตำมแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปยอดจ านวนนิติบุคคลคงอยู่ 
จังหวัดพะเยา 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
ประเภท จ านวน 

(ราย) 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
บจ. 
หจ. 
หสน. 
บมจ. 
หอกำรค้ำ 
สมำคม 

629 
1,304 

6 
1 
1 
7 

2,683.03 
2,296.33 

3.80 
299.90 

0.00 
0.00 

รวมทั้งสิ้น 1,948 5,283.06 
 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวม หอกำรค้ำและสมำคม 
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ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนมำกที่สุดในจังหวัดพะเยำ 5 ล ำดับแรก ซึ่งได้จ ำแนกธุรกิจตำมหลักกำรจัดประเภทมำตรฐำน
อุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552  (TSIS) ตำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ 

ที ่ ประเภท จ านวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (บาท) 
1 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีกกำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 781 1,799,438,973.14 
2 กำรก่อสร้ำง 461 1,028,176,600.00 
3 กำรผลิต 171 714,970,000.00 
4 กิจกรรมวิชำชีพวิทยำศำสตร์และกิจกรรมทำงวิชำกำร 90 110,925,000.00 
5 กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน 80 149,679,320.00 
6     หมวดธุรกิจอื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ                                                    357 1,479,863,228.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. งานบริการ 
     10.1 การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

รายละเอียด เมษายน 2565 
(จ านวนราย) 

ตุลาคม 64 – เมษายน 2565 
(จ านวนราย) 

เครื่องหมำยกำรค้ำ 1 13 
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ - 2 
สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ - 29 
อนุสิทธิบัตร 1 8 
ลิขสิทธ์ิ 1 3 
ค ำขอใช้บริกำรใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ DIP CA - 3 
ย่ืนผ่อนส่งเอกสำร - 3 
สิ่งบงชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) - 1 

รวมทั้งสิ้น  61 
   
  10.2 งานทะเบียนค้าข้าว 

รายละเอียด เมษายน 2565 
(จ านวนราย) 

ตุลาคม 64 - เมษายน 2565 
(จ านวนราย) 

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ - 42 
จดทะเบียนขออนุญำต - 14 
ต่ออำยุ 1 28 
ยกเลิก - - 
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             2. ภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดพะเยา ประจ าเดือนเมษายน 2565 
        มูลค่ำกำรค้ำรวม 77.818 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ 23.947 ล้ำนบำท (มีนำคม 2565             
มูลค่ำ 101.765 ล้ำนบำท) หรือลดลงร้อยละ 23.53 ไทยได้เปรียบดุลกำรค้ำ 61.893 ล้ำนบำท  
        มูลค่ำกำรส่งออก 69.856 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ ำนมำ 21.856 ล้ำนบำท (มีนำคม 2565             
มูลค่ำ 91.712 ล้ำนบำท) หรือลดลงร้อยละ 23.83 สินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน              
เครื่องอุปโภค วัสดุก่อสร้ำง และเหล็กเส้น/ของท่ีท ำจำกเหล็ก 
    มูล ค่ำกำรน ำ เข้ ำ  7 .962 ล้ำนบำท  ลดลงจำกเดื อน ท่ี ผ่ ำนมำ 2 .091  ล้ำนบำท (มีน ำคม 2565                  
มูลค่ำ 10.053 ล้ำนบำท) หรือลดลงร้อยละ 47.93  สินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคัญได้แก่ หินปูนบด เศษเหล็ก ดอกหญ้ำ          
ถั่วดำวอินคำ และผ้ำปักถักทอ   
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3. สถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2565   

 

    3.1 ยางพารา 
 จังหวัดพะเยำ มีพื้นท่ี 161,376 ไร่ คำดกำรณ์ผลผลิตรวม 33,738 ตัน แหล่งเพำะปลูกท่ีส ำคัญ ได้แก่     
อ ำเภอภูซำง 20,948 ไร่ อ ำเภอเชียงค ำ 16,001 ไร่ อ ำเภอเมืองพะเยำ 10,176 ไร่ จ ำแนกเป็นสวนยำงไม่เปิด
กรีด 1,816 รำย 12,156 ไร่ สวนยำงเปิดกรีด 6,271 รำย 54,625 ไร่ 
 

           สถานการณ์ด้านการตลาด 
          เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จ ำหน่ำยเป็นยำงก้อนถ้วย และร้อยละ 5 จ ำหน่ำยเป็นน้ ำยำงสดและร้อยละ 5 
เป็นยำงแผ่นดิบ รำคำท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยได้ (รำคำท้องถิ่น) ณ เดือนเมษำยน รำคำเมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ ดังนี้  
          - ยำงก้อนถ้วยพักคืน    รำคำ 22.00 – 24.00 บำท/กก. (เดือนก่อน) 30.00 – 31.00 บำท/กก. 
          - ยำงเครป         รำคำ 24.00 – 30.00 บำท/กก. (เดือนก่อน) 22.00 – 24.00บำท/กก. 

          แนวโน้มรำคำยำงในเดือนพฤษภำคม 2564 เนื่องจำกกำรระบำดของโรคใบร่วงและยำงพำรำเข้ำสู่ช่วง     
ผลัดใบ ส่งผลให้เกษตรกรหยุดกรีดยำงพำรำ ขณะท่ีควำมต้องกำรน้ ำยำงพำรำของตลำดในประเทศและตลำด
ต่ำงประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม รำคำยำงพำรำอำจได้รับปัจจัยกดดันจำกรำคำตลำดล่วงหน้ำ      
มีควำมผันผวน 

 
                     
         3.2 ลิ้นจี่ 
              จังหวัดพะเยำ มีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 12,118 ไร่ (5 อ ำเภอ) พื้นท่ีให้ผล 11,704 ไร่ คำดกำรณ์ผลผลิต 
4,497 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 384 กก./ไร่ เกษตรกร 1,929 ครัวเรือน ปลูกพันธุ์ฮงฮวย ร้อยละ 90 อื่น ๆ  ได้แก่             
พันธุ์นครพนม ค่อม กะโหลกใบขิง ร้อยละ 10 ผลผลิตออกสู่ตลำดในช่วงวันท่ี 10 เมษำยน – พฤษภำคม 2565 
และ ออกสู่ตลำดมำก ช่วงสัปดำห์ ท่ี 2  เดือนพฤษภำคม 2565  ผลผลิตปีนี้ เพิ่มขึ้นประมำณ ร้อยละ 12              
(ปี 2564 ผลผลิต 4,012 ตัน)  ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลำดแล้วประมำณ ร้อยละ 50   
 
           สถานการณ์ด้านการตลาด  
           รำคำรับซื้อล้ินจ่ีฮงฮวย (ล้ง)   
           - เกรด AA         รำคำกิโลกรัมละ 20 – 25 บำท  
             - เกรด A         รำคำกิโลกรัมละ 12 -17 บำท  
             -เกรดคละร่วง   รำคำกิโลกรัมละ 3 – 5 บำท     
 
           ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ตลำดบริโภคท่ัวไป (ตลำดไท ตลำดส่ีมุมเมือง) และตลำดส่งออกประเทศมำเลเซีย และ
ตลำดโรงงำนผลิตล้ินจ่ีกระป๋องจังหวัดเชียงใหม่และล ำพูน  
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 8 
 

   4. สถิติการจดทะเบียนรถ  

เดือน 
ปี 2564 ปี 2565 

กำรจดทะเบียนรถยนต์
นั่งไม่เกนิ 7 ท่ีนั่ง  (คัน) 

กำรจดทะเบียนรถยนต์
นั่งไม่เกนิ 7 ท่ีนั่ง  (คัน) 

กำรจดทะเบียนรถยนต์
นั่งไม่เกนิ 7 ท่ีนั่ง  (คัน) 

กำรจดทะเบียน
รถจักรยำนยนต์  (คัน) 

 ม.ค. 215 851 227 856 
ก.พ. 148 784 133 799 
มี.ค. 220 1,043 154 870 
เม.ย. 176 903 165 499 
       
  ท่ีมำ :  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดพะเยำ 
               ในเดือนเมษำยน 2565 มีผู้ขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง จ ำนวน 165 คัน           
เทียบกับเดือนมีนำคม 2565 เพิ่มข้ึน 11 คัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.14 กำรจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์ 499 คัน           
ลดลง 371 คัน หรือลดลงร้อยละ 42.64 

   5. ขอ้มูลการจัดเก็บภาษีอากร 

 

            ภำษีสรรพำกร ประกอบด้วย ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์ และรำยได้อื่น ๆ ในเดือนเมษำยน 2565 ส ำนักงำนสรรพำกร       
พื้นท่ีพะเยำ จัดเก็บภำษี ได้ท้ังส้ิน 68.866 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกเดือนก่อน 3.257 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.96 
โดยภำษีท่ีจัดเก็บได้ 3 อันดับสูงสุดคือ ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีเงินได้นิติบุคคล ตำมล ำดับ 
 
จัดเก็บภาษีอากรของจังหวัดพะเยา ช่วงเดือนม.ค. – เม.ย. ปี 2564 เทียบกับช่วงเดือนม.ค. – เม.ย.ปี 2565                                                                                                                                                                                                  
 

 ที่มำ : ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่พะเยำ 

เดือน/ปี 
(2565) 

ประเภทภาษีอากร (ล้านบาท) 
รวม 

 
ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

ภาษี
การค้า 

ภาษีมูล 
ค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

อากร
แสตมป์ 

รายได้อื่น 

ม.ค.65 21.868 7.642 0.000 21.071 3.703 3.083 0.147 57.514 
 
 

ก.พ.65 16.148 9.476 0.000 23.087 3.752 2.861 0.144 55.468 

มี.ค.65 30.985 6.001 0.000 20.897 3.991 3.547 0.188 65.609 
เม.ย.65 31.075 6.461 0.000 24.083 4.040 2.990 0.217 68.866 

ประเภทภาษีอากร (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2564 (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2565 ร้อยละ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 64.550 100.076 +55.04 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 27.535 29.580 +7.43 
ภาษีการค้า   0.000 0.000 - 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 86.580 89.138 +2.95 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14.192 15.486 +9.12 
อากรแสตมป์ 12.551 12.481 -0.56 
รายได้อื่น  0.652 0.696 -6.75 

รวม           206.058 247.457 +20.09 
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6. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) 
6.1 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 

             (1) จังหวัดพะเยำ มีร้ำนค้ำ 2,247 ร้ำนค้ำ แยกเป็น ร้ำนท่ีติดต้ังเครื่อง EDC จ ำนวน 426 ร้ำน      
ร้ำนท่ีติดต้ัง Application “ถุงเงินประชำรัฐ” จ ำนวน 1,821 ร้ำน 

           6.2 ตลาดต้องชม 
        รัฐบำลมีนโยบำยกระ ตุ้น เศรษฐกิจและกำรแก้ ไขปัญหำเศรษฐกิจ เพื่ อแก้ปัญหำปำกท้อง  
ของประชำชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน สถำบันเกษตร และประชำชนผู้มีรำยได้น้อย  
ผ่ำนตลำดชุมชน โดยใช้กลไกตลำดชุมชน เป็นช่องทำงให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้ำหมำย ควบคู่กับกำรพัฒนำสินค้ำ 
OTOP และกำรเช่ือม โยงกำรท่อง เท่ี ยว ในแ ต่ละ จังหวัด  เพื่ อสร้ ำงควำม เข้มแข็ ง ให้ เศรษฐกิ จ ท้องถิ่ น                
(Local Economy) อันเป็นกำรวำงฐำนรำกของประเทศในอนำคต ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ ได้ด ำเนินกำร
พัฒนำตลำดชุมชนให้เป็นไปตำมเอกลักษณ์พำณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชน จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
           (1) ตลำดต้องชมวัดแสนเมืองมำ ต.หย่วน อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ จ ำหน่ำยอำหำร เส้ือผ้ำพื้นเมือง พืชผัก
ปลอดสำรพิษ ทุกวันพุธแรกของเดือน ต้ังแต่เวลำ 15.00 – 20.00 น. ผู้ประกอบกำรค้ำในตลำด จ ำนวน 25-30 รำย   
รำยได้ 6,000 – 10,000 บำท/เดือน 
                 (2) ตลำดต้องชมบ้ำนบัว ต.บ้ำนตุ่น อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ จ ำหน่ำยอำหำรพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสำน    
พืชผักปลอดสำรพิษ ทุกวันศุกร์ ต้ังแต่เวลำ 15.00 – 20.00 น. ผู้ประกอบกำรค้ำในตลำด จ ำนวน 20-25 รำย     
รำยได้ 6,000-10,000 บำท/เดือน  
         (3) ตลำดต้องชมถนนคนเดินกำดสุขใจฮิมกว๊ำน ต.ในเวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ จ ำหน่ำยอำหำร     
พื้นเมือง ทุกวันศุกร์-เสำร์ เวลำ 17.00 – 22.00 น. ผู้ประกอบกำรค้ำในตลำด จ ำนวน 350 -400 รำย                      
รำยได้ 1,500,000 – 2,000,000 บำท/เดือน 
 
6.3 สนับสนุนเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP/SMEs และสินค้าเกษตร 
               ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ บูรณำร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำ OTOP/SME และสินค้ำเกษตรกรจังหวัดพะเยำ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับผู้ประกอบกำร     
  

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
จ านวน

ผู้ประกอบการ 
ยอดจ าหน่าย 

8-10 ต.ค.64 กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด -19 ประจ ำเดือน
ตุลำคม 2564 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

13 47,880 

26 ต.ค. 64 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 10/2564 
ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

24 48,623 

12–14 พ.ย. 64 กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด -19 ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

12 42,810 
 

30 พ.ย. 64 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 11/2564 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

13 41,350 

10-12 ธ.ค. 64 กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด -19 ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

20 18,890 

29 ธ.ค. 64 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 11/2564 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2564 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

26 54,680 
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7 – 9 ม.ค. 65 กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ประจ ำเดือน
มกรำคม 2565 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

5 17,870 

25 ม.ค. 65 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 12/2564 
ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 
 

20 71,840 

22 ก.พ. 65 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 13/2564 
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

17 38,460 

11 – 13 มี.ค. 
65 

กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด -19 ประจ ำเดือน
มีนำคม 2565 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

6 12,500 

29 มี.ค. 65 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 12/2564 
ประจ ำเดือนมีนำคม  2565 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

25 61,120 

8-10 เม.ย.65 กิจกรรม กำดจำวบ้ำน สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ประจ ำเดือน
เมษำยน 2565 ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ 

5 20,600 

26 เม.ย.65 งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ในงำน "ตลำดนัดพำณิชย์" ครั้งท่ี 12/2564 
ประจ ำเดือนเมษำยน  2565 ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพะเยำ 

15 48,400 

รวม 13 คร้ัง 201 525,023 

 
7. การช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชน   

       จัดจ ำหน่ำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน สินค้ำท่ีน ำไปจ ำหน่ำยได้แก่               
ข้ำวหอมมะลิ ถุงละ  120 บำท ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 75 บำท, น้ ำมันปำล์ม ขวดละ 39 บำท น้ ำมันถั่วเหลือง     
ขวดละ 39 บำท น้ ำตำลทรำยแดง กก.ละ 17 บำท น้ ำปลำ ขวดละ 21 บำท น้ ำยำล้ำงจำน ขวดละ 6 บำท ซีอิ๊วขำว               
ขวดละ 33 บำท ซอสหอยนำงรม ขวดละ 35 บำท มำม่ำ แพ็คละ 39 บำท น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม ถุงละ 11 บำท 
                 - วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 พำณิชย์ลดรำคำ ช่วยประชำชน ณ บริเวณตลำดต้นสัก ศำลำกลำง
จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 42,168.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 10,283.70 บำท 
                 - วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 พำณิชย์ลดรำคำ ช่วยประชำชน ณ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 47,565.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 12,370.50 บำท 
                 - วันท่ี 16 ธันวำคม 2564 พำณิชย์ลดรำคำ ช่วยประชำชน ณ บริเวณตลำดต้นสัก ศำลำกลำง              
จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 39,450.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 11,835 บำท 
                 - วันท่ี 20 ธันวำคม 2564 โครงกำรพะเยำรวมน้ ำใจ บริจำคโลหิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล                  
เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ บริเวณศำลำประชำคมจังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 39,450.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 
11,835.00 บำท 
                  - วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2565 ตลำดต้องชมวัดแสนเมืองมำ ณ วัดแสนเมืองมำ อ ำเภอเชียงค ำ                  
จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 15,179.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 4,553.70 บำท 
                  - วันท่ี 15 มีนำคม 2565 งำนคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565 ณ เทศบำลต ำบลปง 
อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 33,277.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 9,983.10 บำท 
                  - วันท่ี 6 เมษำยน 2565 งำนเปิดจุจ ำหน่ำยล้ินจ่ีคุณภำพ อ ำเภอแม่ใจ ณ ตลำดสดบีบี อ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ ยอดจ ำหน่ำย 47,600.00 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพประชำชน 14,280.00 บำท 


