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ชยัภมิู โมเดล 

-  ขา้วหอมมะล ิขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ขา้วหอมมะล ิ    
   ขา้วเหนียวด า ขา้วเหนียวแดง ขา้วเหนียว กข6 
- ใบหม่อน 
- กลว้ยน ้าวา้  กลว้ยหอมทอง 
- ตะไคร ้
- ฟกัทอง 
-  ฝ้าย 
 

หมู่บ้านหนองหอย 
ต. กดุชุมแสง  อ.หนองบวัแดง   

จ. ชยัภมิู 
กลุ่ม 
กล้วย

หอมทอง 

Farm Stay 

กลุ่ม
เล้ียงววั 

สรา้งรายได้ 

     Organic Valley จงัหวดัชยัภูม ิมลีกัษณะเป็นหุบเขาทีแ่ยกตวัออกมา ประกอบด้วย 
หมู่บ้านหนองหอย หมู่บ้านหนองแก หมู่บ้านภูมมิะค่า หมู่บ้านห้อหว้า หมู่บ้านหวันาค า 
หมู่บ้านกดชุมแสง วสิาหกจิชุมชนผู้เลีย้งโคเน้ือ มกีารขยายตวั การผลติอนิทรยี์ พรอ้มๆกนั  
ในหลายๆกลุ่มในหุบเขา เพื่อน าไปสู่การผลิตอนิทรีย์ทัง้หุบเขา มีการท าเกษตรอินทรีย ์ 
โดยเริม่จากกลุ่มทอผา้ย้อมสธีรรมชาตหินองบวัแดง ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน Organic 
Thailand พ.ศ. 2560 นอกจากการท าฝ้ายอนิทรยี์แลว้ ยงัมกีารปลูกผลผลติอื่นๆ ได้แก่ ขา้ว  
ใบหม่อน กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยหอมทอง ตะไคร ้ฟกัทอง ฝ้าย กลุ่มน้ีไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิการผลติ 
เกษตรอนิทรยี ์กระจายตวัไปยงัหมู่บ้านอื่นๆ โดยการรวมตวัเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมกนั
พัฒนาการผลิตอินทรีย์ และช่วยเหลือในการจัดหา เชื่อมโยงตลาด โดยใช้การตลาด        
น าการผลติ ช่วยใหเ้กดิการเกือ้กลูการผลติระหว่างกลุ่ม/การผลติอนิทรยีแ์ละการท่องเทีย่ว 
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Organic Valley 
(ชยัภมิูโมเดล) 

อ.หนองบวัแดง  จ. ชยัภมิู 

ตลาดภายใน         

กลุ่มกล้วยหอมทอง     กลุ่มเลี้ยงววั  กลุ่มใบหม่อน 

 กลุ่มปลูกข้าว 

    ตลาดส่งออก     แปรรปู 
Mcjeans, Starbucks,  
           ศศป  

เลีย้งไหม 

ยางกลว้ยยอ้มผา้ 

medifood 

    กลุ่มทอผา้ 
 ย้อมสีธรรมชาติ 
 (ยางกล้วย,คราม) ธนาคารหน่อกล้วย  

Farm Stay 

  การผลติ  การตลาด แนวทางสนบัสนุน 

- ม ผีู ้น า  ผล กัด นัการผล ิต
อินทรีย์ให้กระจายออกไป   
ในหลายๆกลุ่ม 
- มกีารเกือ้กลูกนัระหว่างกลุ่ม 
- เกษตรกรร่วมใจ/ ช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั 

- ใชก้ารตลาด น าการผลติ 
- มีการเชื่อมโยงการตลาด
ทัง้ภายในและต่างประเทศ 
- มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและ
กนัในการจดัหาตลาด 

- ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นปจัจยัการผลติอนิทรยี ์
  ผา่นเกษตรแปลงใหญ่  
- สนับสนุนให้มีการขยายการปลูกเกษตร
อนิทรยีท์ีม่ศีกัยภาพการตลาดโดยใชก้ารตลาดน า 
- เชื่อมโยงการตลาด ได้แก่ เกษตรกรที่ผลิต
เกษตรอินทรีย์ โดยการท าMOU กบัตลาด  
โดยใชแ้รงจงูใจเรือ่งราคาเป็นขัน้บนัได 
- สนับสนุนบรรจุภณัฑ์ และการสร้างแบรนด์ 
- สนับสนุนการแปรรูป นวตักรรม    
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       กระทรวงพาณิชยใ์หค้วามส าคญักบัเกษตรอนิทรยี์
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย น า ง อภิ ร ดี  ตั น ต ร า ภ ร ณ์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวง
พาณิชย์  โดยกรมการค้าภายใน  ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาตลาดสนิคา้อนิทรยีข์องกระทรวง
พาณิชย์ ปี 2560 – 2564 ภายใต้วสิยัทศัน์ “ไทยเป็น
ผูน้ าด้านการผลติ การค้าและการบรโิภคสนิค้าอนิทรยี์
ในภูมภิาคอาเซยีน” ซึง่ไดก้ าหนดมยีุทธศาสตรส์ าคญัไว ้
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1 )  การสร้างการรับรู้ของ
ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) ผลกัดนัมาตรฐาน
และระบบการรบัรองเกษตรอนิทรยี ์3) พฒันาและขยาย
ตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์  และ  4 )  พัฒนา       
สรา้งมลูค่าสนิคา้และบรกิารอนิทรยี ์

       กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายในในฐานะ
หน่วยงานส่ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ราก       
ของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้
จดัท าโครงการส่งเสรมิและพฒันาจดัตัง้หมู่บา้นเกษตร
อนิทรยี ์“Organic Village” เพื่อเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทัง้เพิ่มขีด
ความสามารถ ดา้นการแปรรปู และเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์
ใหก้บัชุมชน ซึง่มเีป้าหมายด าเนินการปีละ 4 หมู่บา้น 

 

 

 

        กระทรวงพาณิชยจ์งึไดบ้รูณาการร่วมกบัส านกังาน
พาณิชย์ในพื้นที่ในการส ารวจและประเมนิการด าเนินงาน
และการท าเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน เพื่อจัดตัง้เป็น
หมู่บ้าน Organic Villageตามหลกัเกณฑ์การส่งเสริม
และสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์
(Organic Village) โดยจะต้องมเีกษตรกรไม่ต ่ากว่า   
ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทัง้หมด มีการปรับเปลี่ยน  
เพื่อเข้าสู่ระบบการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ท า
การเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภค
ผลผลติในชุมชนของตนเองและน าผลผลติส่วนที่เหลือ
จ าหน่าย ผลผลติมศีกัยภาพและสามารถผลกัดนัเขา้สู่
การรับรองมาตรฐานมีการบริหารจดัการระบบตลาด   
ในชุมชนของตนเอง ผู้น าหมู่บ้านมีทัศนคติ/จิตอาสา
ตัง้ใจท าเกษตรอินทรีย์และให้ความร่วมมือที่ดีและ       
มผีลผลติเกษตรอนิทรยีท์ีส่ามารถเพิม่มูลค่าและพฒันา
ต่อยอดได ้ซึ่งไดม้กีารจดัตัง้หมู่บา้นเกษตรอนิทรยีแ์ล้ว
ทัง้สิน้ 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นรมิสมี่วง ต าบลรมิสมี่วง 
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์  หมู่บา้นทพัไทย ต าบลทมอ 
อ าเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร์  หมู่บา้นโสกขุมปูน ต าบล
นาโส่  อ า เภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร และหมู่บ้าน       
หว้ยพลู จงัหวดันครปฐม 

       โดยในปี 2560 กรมการค้าภายในมีแผนที่จะ
ด าเนินการในการจดัตัง้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีก
จ านวน 4 แห่ง ใน จังหวัดนครพนม จังหวัดชัยภูม ิ
จังหวัดลพบุ รี  และจังหวัด เชียง ใหม่  ซึ่ ง ป จัจุบัน         
ไดด้ าเนินการลงพืน้ทีส่ ารวจและประเมนิแลว้ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการจัดตัง้ เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic 
Village) จ านวน 2 แห่ง คอื หมู่บ้านหนองสะโนต าบล
ดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม และ
หมู่บ้านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัว
แดง จงัหวดัชยัภูม ิโดยในวนันี้ (10 พฤษภาคม 2560) 
จงึไดล้งพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภูม ิเพื่อหารอืร่วมกบัภาคเอกชน
และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
อ าเภอหนองบวัแดง และอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ในเรื่อง
นโยบายกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนชยัภูมโิมเดล 
“Organic Valley” แห่งแรกในประเทศไทย” และร่วม
ปลูกต้นฝ้ายอินทรีย์กับชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพนัธุ์ฝ้าย ณ วดัเขตลาดใต้ อ าเภอหนองบวัแดง 
จงัหวดัชยัภูม ิ
 
 
 
 
 

       โดย“Organic Valley” จงัหวดัชยัภูม ิเป็นหุบเขา ที่
แยกตัวออกมา ประกอบด้วย หมู่บ้านหนองหอย 
หมู่บ้านหนองแก หมู่บ้านภูมิมะค่า หมู่บ้านห้อหว้า 
หมู่บ้านหัวนาค า หมู่บ้านกุดชุมแสง วิสาหกิจชุมชน     
ผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ มกีารขยายตวัการผลติอนิทรยีพ์รอ้มๆ กนั 
ในหลายๆ กลุ่ม ในหุบเขา เพื่อน าไปสู่การผลติอนิทรยี์
ทัง้หุบเขานี้ มีการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีจุดเริ่มจาก
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ที่ได้รับการ
รบัรองมาตรฐาน Organic Thailand  พ.ศ. 2560  นอกจาก
การท าฝ้ายอินทรีย์ แล้วยงัมีการปลูกผลผลิตอินทรีย์
อื่นๆ ได้แก่ ขา้ว ใบหม่อน กลว้ยน ้าว้า กล้วยหอมทอง 
ตะไคร ้ฟกัทอง ฝ้าย ซึง่กลุ่มน้ีไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิการผลติ
เกษตรอนิทรยี์ กระจายตวัไปยงัหมู่บ้านอื่นๆ โดยการ
รวมตวัเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมกนัพฒันาการผลติ
อนิทรยี ์และช่วยเหลอืในการจดัหา/เชื่อมโยงการตลาด 
โดยใช้การตลาดน าการผลิต ช่วยให้เกิดการเกื้อกูล   
การผลติระหว่างกลุ่ม/การผลติอนิทรยีแ์ละการท่องเทีย่ว
อกีดว้ย 
       กระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือในด้าน
ปจัจยัการผลติอนิทรยี์ผ่านเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุน
ให้มีการขยายการปลูกเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ
การตลาด โดยใชก้ารตลาดน า เชื่อมโยงการตลาดใหแ้ก่
เกษตรกรที่ผลติเกษตรอนิทรยี ์โดยการ ท า MOU กบั
ตลาด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจเรื่องราคาเป็นขัน้บันได 
สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ สนับสนุน
การแปรรปูนวตักรรมต่อไป 

3 ทีม่า : ศนูยข์า่วกระทรวงพาณชิย์ 
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แวดวงพาณิชย ์

 วนัที่ 2 มิถนุายน 2560 สนง.พณจ.เชียงราย      
จดัประชุมแนวทางการกระจายผลไม้จังหวดัเชียงราย 
สู่ผู้บริโภคภาคใต้ ณ ห้องประชุมสนง.พณจ.สงขลา 
โดยมีรองผวจ.เชียงราย(นายบญุเวทย์  ศรีพวงใจ)เป็นประธาน
และนางพิมล ปงกองแก้ว พณจ.เชียงราย คณะเจ้าหน้าที 
ผู้ แทนหอการค้าจังหวัดเชียงผู้ แทนเกษตรกรผู้ ปลูก
ล าไย สบัปะรด ข้าว ร่วมประชมุกบัผู้แทน พณจ.สงขลา,สตลู 
ผู้ ค้าผลไม้ และผู้สง่ออกผลไม้เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
และหาแนวทางการกระจายผลไม้ร่วมกนั 

วนัที่ 9 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00 น.ส านกังานพาณิชย์บึงกาฬ 
ร่วมหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดทุกภาคส่วนและภาคเอกชน  
ภาคประชาชน ร่วมกันจัดงาน"วันสับปะรดบึงกาฬ" ณ ตลาด
ประชารัฐพัฒนาหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ มีกิจกรรม     
การประกวดธิดาสับปะรด การปอกสับปะรด และท าอาหาร  
ด้วยสบัปะรด และจ าหนา่ยสนิค้าจากชาวหนองเดิ่นมากมาย 
โดยท่านพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ์ผู้ ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ    
และท่านพินิจ จารุสมบตัิ   ประธานสภาวฒันธรรมไทย-จีนและ
สง่เสริมความสมัพนัธ์ ร่วมเป็นประธานการเปิดงาน  
 

  ทัง้นี ้จังหวดับึงกาฬ สามารถปลูกสบัปะรดได้ทุกอ าเภอ และ
ปลูกมากในพืน้ที่อ าเภอเมืองและอ าเภอบุ่งคล้า นอกจากนี ้
จงัหวดับงึกาฬยงัสามารถปลกูผลไม้ได้อีกหลายชนิด เช่น มงัคดุ 
เงาะ ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น การจัดงานวันสบัปะรดในครัง้นี ้ 
เป็นการเสริมสร้างตลาดชมุชนให้กบัพืชทางเลอืกของชาวบงึกาฬ 
นอกเหนือจากยางพารา ที่จะพฒันาไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวม
สินค้าเกษตรผลไม้ ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งให้กับชาวบึง กาฬ         
ในอนาคตตอ่ไป 

 วนัที่ 9 มิถนุายน 2560 นายบญุเวทย์ ศรีพวงใจ รองผวจ.
เชียงราย นางพิมล ปงกองแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
จังหวัดเชียงรายและระยองเปิดงานแสดงสินค้าและบริการ
ภายใต้สญัลกัษณ์เชียงรายแบรนด์ที่ภาคตะวนัออก ณ เซ็นทรัล
พลาซ่าสาขาระยอง ระหว่างวนัที่ 9-11 มิ.ย.2560 โดยน าสินค้า 
ที่มีคุณภาพและได้รับการคัดสรร มีอัตลักษณ์ล้านนาภายใต้  
ตราสัญลักษณ์เ ชียงราย ซึ่ง ได้ รับการตอบรับเป็นอย่างดี        
จากชาวจงัหวดัระยอง 

วนัที่ 8 มิถนุายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
อุบลราชธานี(วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากัด จัดประชุม
เพื่อเช่ือมโยงการตลาดพริกระหว่างกลุ่ม เกษตรกร      
ผู้ปลูกพริกต าบลหนองเหล่ากับโรงงานแปรรูปพริก 
บจ. พี.พี.เอ็น.ฟู้ ดส์ จากจังหวดัสมุทรปราการ ซึ่งผล
จากการประชุมหารือ สามารถเช่ือมโยงการตลาด  
พริกแห้ง เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปี   
การผลติ 2560/61 
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วนัที ่14 มถุินายน 2560 เวลา 17.00 น. นายนิมติ วนัไชย
ธนวงศ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัชยันาท เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
“มหกรรมอาหารปลอดภยัและผลติภณัฑช์ุมชนกลุ่มจงัหวดั
ภาคกลางตอนบน 2”(ชยันาท ลพบุรี สงิห์บุรี อ่างทอง) 
ภายใต้ชื่องาน “เจา้พระยา ป่าสกัแฟร ์ครัง้ที่ 14”ซึง่จดัขึน้
ระหว่างวนัที่  14 - 18 มถุินายน  2560 โดยมนีางอุบลรตัน์ 
ศลิตระกูล พาณิชย์จงัหวดัชยันาท กล่าวรายงาน พร้อมดว้ย
พาณิชย์จงัหวัดลพบุรี พาณิชย์จงัหวัดสงิห์บุรี พาณิชย์
จงัหวดัอ่างทอง และหวัหน้าส่วนราชการจงัหวดัชยันาท 
ร่ วมพิธี เ ปิดง าน ณ บริ เ วณลานโปร โมชัน่  ชั ้น  1 
ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่าพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 60 บูธ โดยน าสนิค้าอาหารปลอดภยัและผลติภณัฑ์
ชุมชนจากผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 
2 จงัหวดัละ 15 บธู วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งโอกาสทางการตลาด 
และขยายช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั เกษตร
แปรรูป และสนิคา้ผลติภณัฑช์ุมชน (OTOP) SMEs และ
สินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (ชยันาท ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีอ่างทอง) ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
แพร่หลายยิง่ขึน้ 

 วนัที ่20 มถุินายน 2560 เวลา 18.00น. สน.พณจ.สตูล 
น าข้าวเหนียวทุเรียนมาร่วมงานละศีลอด ณ บริเวณ    
ด่านพรมแดนวงัประจนั (ซึง่จดัโดยด่านศุลกากรวงัประจนั)     
โดยมีหน่วยงานภาครัฐของจ.สตูล และจากรัฐเปอร์ลิส 
รวมทัง้ผู้ค้า/ประชาชนบริเวณตลาดชายแดนวังประจัน    
มาร่วมงานในครัง้นี้ด้วย เพื่อเป็นการเช่ือมความสมัพันธ์
ชายแดนระหวา่งกนั 

 วนัที ่23 มถุินายน 2560 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักระบี ่
ร่วมกบัชุดปฏบิตัิการบูรณาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนั
และปราบปรามการลกัลอบน าเขา้น ้ามนัปาลม์ โดยม ีพลโทนิรนัดร 
สมุทรสาคร หวัหน้าชุดปฏิบัติการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน 
เลขานุการชุดปฏิบัติการ และคณะชุดปฏิบัติการ ตามค าสัง่
คณะท างานแก้ไขปญัหาการน าเขา้น ้ามนัปาลม์และผลติภณัฑ์
น ้ามนัปาลม์ ไดต้รวจเยี่ยมลานเทรบัซือ้ปาล์มน ้ามนั มติรภาพ 
โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์ม บริษัทไทยอินติเกรท จ ากัด และ
โรงงานสกดัฯ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาลม์น ้ามนักระบี ่จ ากดั 
อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่

 วนัที ่26 มถุินายน 2560 เจา้หน้าทีส่ านักงานพาณิชย์
จงัหวดัชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข่าว 
หยุดรบัซือ้ขา้วโพดของโรงงานอาหารสตัว ์ศรรีาชา (บรษิทั ซพีเีอฟ 
จ ากดั มหาชน) โดยพบกบัคุณบุญยง จนิดากจินุกูล ผูจ้ดัการ
ฝา่ยคลงัสนิคา้และวตัถุดบิ โดยรายละเอยีด ดงัน้ี คอื 
     1.โรงงานได้หยุดรบัซือ้ผลผลติจรงิ เพื่อปรบัปรุงเครื่องจกัร
และเคลียร์พื้นที่ เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม 2560 ซึง่ปกตจิะหยุดปีละหนึ่งครัง้ 
เป็นเวลา 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืน เมษายน-มถุินายน แต่ปีนี้ปิด
ปรับปรุงช้าและมีระยะเวลาปิดน้อยกว่าทุกๆปี เนื่องจาก     
มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาเรื่อยๆ  โดยในช่วงปลายเดือน
มถุินายน 2560 ราคารบัซือ้ขา้วโพดฯ กโิลกรมัละ 8.40 บาท 
     2.เจา้หน้าทีฯ่ ไดก้ าชบัในการรบัซือ้ผลผลติจากเกษตรกร
ด้วยความเป็นธรรม และให้ปิดประกาศแสดงราคารบัซื้อฯ  
ใหช้ดัเจน 
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

06/07/2560 -  
12/07/2560  

มหกรรมสินค้าพาณิชย์  ข ับ เคลื่ อน
เศรษฐกจิ 

อุบลสแควร ์(ลานขา้งบิก๊ซ)ี  
จ.อุบลราชธานี 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้   สพจ. อุบลราชธานี 

03/07/2560 - 
 15/08/2560 

ธงฟ้าจติอาสาประชารฐัญาลนันนับาร ู อ.จะนะ อ.เทพา และอ.นาทว ี
จ.สงขลา 

งานธงฟ้า ลดค่าครองชพีใหป้ระชาชน สพจ. สงขลา 

 07/07/2560  -   
  11/07/2560 

มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อ
สุขภาพ 

วดัขนุอนิทประมลู อ.โพธิท์อง 
จ.อ่างทอง 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้  สพจ. อ่างทอง 

20/07/2560 โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัด
ชุมพร ประจ าปี2560 (ครัง้ที ่7) 

โรงเรยีนบ้านเขาหลวง ต.ทุ่ง
หลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 

งานธงฟ้า ลดค่าครองชพีใหป้ระชาชน 
 

สพจ. ชุมพร 

                   กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
               สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290 

                         ติดตามจดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่  http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนกรกฎาคม 2560 
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