


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินงาน 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  

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

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เห็นชอบให้กรมการค้าภายในด าเนินโครงการบริหารจัดการการตลาด
พืชหัว ปี 2566 วงเงินทั้งสิ้น 70.658 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการรับซื้อ
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือกระจายออกนอกแหล่งผลิต       
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรับซื้อและกระจายออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 3 บาท 
และกิจกรรมรณรงค์การบริโภคพืชหัว (กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง) ในแหล่งบริโภคที่มีศักยภาพ โดยเปิดจุด
จ าหน่ายและกระจายผลผลิตสู่ร้านธงฟ้า และสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ปริมาณเป้าหมายรวม 27,000 ตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 มกราคม ถึง สิงหาคม 2566 ระยะเวลาโครงการ 30 มกราคม ถึง ตุลาคม 2566 
โดยกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (กษ.2) ด าเนินกิจกรรมการรับซื้อ
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือกระจายออกนอกแหล่งผลิต ปริมาณ
เป้าหมาย 15,000 ตัน วงเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 45.000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กรมการค้าภายในจึงไดม้ีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมรับซื้อและกระจายผลผลิต ภายใต้โครงการ
บริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินงาน 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 3 บาท ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูเ้ข้าร่วมโครงการทีมี่สิทธิขอรับค่าบริหารจัดการ 
1.1 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก ซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับซื้อผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงจากเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

1.2 กรณีสถาบันเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่ได้รับ
มอบหมายตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1.3 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนถูกต้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีวัตถุประสงค์   
ในการด าเนินธุรกิจตามกิจกรรมฯ ส าหรับ กรณีบุคคลธรรมดาจะต้องมีทะเบียนพาณิชย์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการ
ประกอบกิจการอันเก่ียวข้องกับการซื้อขายสินค้าเกษตร 

2. กรอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 
2.1 สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจาย

ออกนอกแหล่งผลิต ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ในอัตรา
ไม่เกิน กก.ละ 3 บาท โดยจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่รับซื้อในราคาตามที่คณะท างานฯ ประกาศ
ก าหนดภายในกรอบวงเงินรวม 45.000 ล้านบาท ปริมาณเป้าหมายรวม 15,000 ตัน ดังนี้  

 (1) กระเทียม ปริมาณ 8,000 ตัน 
 (2) หอมหัวใหญ่ ปริมาณ 2,000 ตัน 
 (3) หอมแดง ปริมาณ 5,000 ตัน 
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 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องด าเนินการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อในราคาที่ก าหนดตลอด
ช่วงระยะเวลาการรับซื้อ 

 คณะท างานฯ สามารถพิจารณาออกประกาศเพ่ือปรับเปลี่ยนสัดส่วนปริมาณกระเทียม 
หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

2.2 ช่วงเวลาและพ้ืนที่ในการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออกนอก
แหล่งผลิต ให้เป็นไปตามที่คณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมรับซื้อและกระจายผลผลิต ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 ประกาศก าหนด โดยพิจารณาจากสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
จ าหน่ายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง ที่เกษตรกรขายได้ในพ้ืนที่แหล่งผลิตส าคัญ ตามข้อ 2.๓  

2.3 พ้ืนที่แหล่งผลิตส าคัญ อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้ 
       (1) กระเทียม ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง พะเยา ล าพูน 
       (๒) หอมหัวใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน 
       (๓) หอมแดง ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ล าพูน 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 คณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมรับซื้อและกระจายผลผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการ

การตลาดพืชหัว ปี 2566 ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมการค้าภายใน มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการดังนี้ 
 3.1.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินงานกิจกรรมรับซื้อกระเทียม 

หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 
 3.1.๒ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ฯ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภายในกรอบระยะเวลา 

ที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ    
ทีผ่่านเกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑฯ์ ที่ก าหนด ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน 

 3.1 .๓ ออกประกาศก าหนดราคารับซื้อ ช่วงเวลาและพ้ืนที่ ในการรับซื้อกระเทียม 
หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ที่มีสิทธิได้รับค่าบริหารจัดการตามโครงการ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การ
เคลื่อนไหวของราคากระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ที่เกษตรกรขายได้ในพ้ืนที่แหล่งผลิตส าคัญ โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุน
รวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีหลักการในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่า
ราคาตลาดต่ ากว่า หรือคาดว่าจะต่ ากว่าราคาเป้าหมายน าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และหยุดให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเห็นว่าราคาสูงกว่าหรือคาดว่าจะสูงกว่าราคาเป้าหมายน าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 3.1.๔ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ     
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะท างานก าหนดและระเบียบของทางราชการ 
เพ่ือน าเสนออธิบดีกรมการค้าภายในพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการต่อไป 

 3.1.๕ สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมการค้าภายในทราบ 
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการ และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.2 จังหวัดแหล่งผลิตต้นทาง โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดในแหล่งผลิตต้นทาง และ/หรือ 
หน่วยงานที่จังหวัดมอบหมาย ด าเนินการดังนี้ 

 3.2.1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ฯ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภายในกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน ภายใน ๓ วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับใบสมัคร  
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 3.2.2 แจ้งแผนการกระจายผลผลิตของผู้เข้าร่วมโครงการให้จังหวัดปลายทางทราบ เพ่ือจังหวัด
ปลายทางจะได้เตรียมด าเนินการตรวจรับรองการกระจายผลผลิต รวมถึงแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบด้วย 

 3.2.3 ประกาศราคาตลาดพืชหัว (กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง) ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
ราคาอ้างอิงส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการรับซื้อในราคาน าตลาด 

 3.2.4 ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด เช่น 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องด าเนินการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
ในราคาตามประกาศของคณะท างานฯ รับรองการรับซื้อ ณ จุดรับซื้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แจ้งไว้  

 3.2.5 รวบรวม ตรวจสอบ และรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในการรับซื้อ 
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงจากเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร และการกระจายผลผลิตออกนอก
แหล่งผลิต และจัดส่งให้กรมการค้าภายในเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

 3.2.6 สรุปรายงานผลการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงของผู้เข้าร่วมโครงการ 
แต่ละรายและการระบายจ าหน่ายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตให้กรมการค้าภายในทราบเป็นรายวันในวันถัดไป
และรายเดือนหลังจากวันสุดท้ายของเดือนภายใน 5 วันท าการ กรณีจังหวัดมีการมอบหมายหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินการในพ้ืนที ่ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเอกสารและสรุปรายงานผลให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นรายวันภายในวันถัดไป และรายเดือนหลังจากวันสุดท้ายของเดือนภายใน 3 วันท าการ และส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดรวบรวมแจ้งกรมการค้าภายในตามก าหนด (ตามแบบ จว.01) 

3.3 จังหวัดปลายทาง โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดปลายทาง และ/หรือ หน่วยงานที่จังหวัด
มอบหมายด าเนินการ ดังนี้ 

 3.3.1 ตรวจรับรองปริมาณผลผลิตที่กระจายจากจังหวัดต้นทางมายังจังหวัดปลายทาง 
พร้อมยืนยันความถูกต้องให้จังหวัดต้นทางทราบ 

 3.3.2 สรุปผลการด าเนินงานตาม 3.3.1 ให้กรมการค้าภายในทราบเป็นรายวันในวันถัดไป
และรายเดือนหลังจากวันสุดท้ายของเดือนภายใน 5 วันท าการ กรณีจังหวัดมีการมอบหมายหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินการในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเอกสารและสรุปรายงานผลให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นรายวันภายในวันถัดไป และรายเดือนหลังจากวันสุดท้ายของเดือนภายใน 3 วันท าการ และส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดรวบรวมแจ้งกรมการค้าภายในตามก าหนด (ตามแบบ จว.02) 

3.4 ผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 
 3.4.1 จัดท าแผนการรับซื้อ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามแบบ คพ.06) รวมทั้งแจ้งจุดที่จะเข้าไปรับซื้อผลผลิตให้กับจังหวัดต้นทางทราบ 
เพ่ือให้จังหวัดตรวจสอบและก ากับดูแลการรับซ้ือ 

 3.4.2 รับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงในราคาตามประกาศของคณะท างานฯ ดังนี้ 
  (1) การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายบุคคล โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อ

กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือ
หอมแดง ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีเอกสารรับรองใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองว่าเป็นผู้ปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ปีการผลิต 2565/66 
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต้องขึ้นทะเบียนรับโควตาเมล็ดพันธุ์จากชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่         
แห่งประเทศไทย จ ากัด ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลของรัฐเกี่ยวกับ
สหกรณ์การเกษตรหรือชุมนุมสหกรณ์ 
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  (2) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร 
วิสาหกิจชุมชนที่รวบรวมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงจากเกษตรกรรายบุคคลจะต้องปรากฏว่ามี
การรับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตามภาวะในช่วงเวลานั้น โดยต้องมีส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานแสดงการรับเงินที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว 

 3.4.3 แจ้งก าหนดการกระจายผลผลิตให้จังหวัดต้นทางทราบ (ตามแบบ คพ.03) เพ่ือจังหวัด
ต้นทางจะได้แจ้งก าหนดการกระจายผลผลิตให้จังหวัดปลายทางทราบและเตรียมการรองรับการกระจาย
ผลผลติ โดยให้รายงานปริมาณการรับซื้อรายวัน เพ่ือให้จังหวัดต้นทางก ากับดูแลการรับซื้อได้  

 3.4.4 ปริมาณผลผลิตที่กระจายออกนอกแหล่งผลิตจะต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่รับซื้อ 
โดยให้อ้างอิงอัตราแปลงของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์) 

 3.4.5 รวบรวมเอกสารเพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกระจายออก
นอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 3 บาท ตามข้อ 5 และจัดส่งให้จังหวัดต้นทาง เพ่ือน าส่งให้กรมการค้า
ภายใน ภายใน 15 กันยายน 2566  

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรับซื้อผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง
และกระจายออกนอกแหล่งผลิตจะต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนหรือผลตอบแทนอ่ืนใดหรือเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน    
ที่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน หรือเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนที่จะท าให้
ได้รับเงินซ้ าซ้อน หรือการได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการอ่ืนที่ใช้เงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  

4. เงื่อนไขการขอรับค่าบริหารจัดการและเกณฑ์การจ่ายเงิน 
4.๑ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ต้องยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือรวบรวม

รับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงในเชิงการค้าปกติ และระบายออกนอกแหล่งผลิตภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ดังนี้ 

 4.๑.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566  
  (1) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

หรือมอบอ านาจ ณ สถานที่รับสมัคร ได้แก่ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน หรือ 
ส านักงานพาณิชย์แหล่งผลิตส าคัญ ตามข้อ 2.3 ในวันท าการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้ ให้ถือว่า
วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องเป็นวันรับเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ 

  (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายใน (agrigroup17@dit.go.th) 
โดยจะต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังกรมการค้าภายในภายในช่วงเวลาที่รับสมัคร ทั้งนี้ ถือวันที่ได้รับเอกสารทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นวันรับเอกสารการสมัคร 
เข้าร่วมโครงการ 

 4.1.2 การก าหนดการรับซื้อ คณะท างานฯ ออกประกาศก าหนดราคาการรับซื้อ ช่วงเวลา 
และพ้ืนทีใ่นการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ที่มีสิทธิได้รับค่าบริหารจัดการ โดยจะพิจารณาจาก
สถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคากระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง ที่เกษตรกรขายได้ในพ้ืนที่แหล่งผลิต
ส าคัญ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นส าคัญ 

 4.1.3 การกระจายออกนอกแหล่งผลิต ตั้งแต่วันที่คณะท างานฯ ประกาศก าหนดให้รับซื้อ
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ตามข้อ 4.1.2 ถึง 31 สิงหาคม 2566 

 4.1.4 การจัดสรรปริมาณการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรับซื้อฯ คณะท างานฯ จะเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งยืนยันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนตามล าดับจนครบ
ปริมาณเป้าหมาย 15,000 ตัน ตามข้อ 2.1 และขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้การสนับสนุนค่าบริหารจัดการใน

mailto:agrigroup17@dit.go.th
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การรับซื้อฯ แก่ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนในล าดับถัดไป โดยให้ถือเป็นการสิ้นสุดโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการ
พิจารณาอนุมัติของคณะท างานฯ เป็นที่สิ้นสุด 

  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามปริมาณจัดสรรคงเหลือและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th 

 4.1.5 เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 
  (1) ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และ

กระจายออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.01) 
  (2) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ พร้อมลงนามและประทับตรา
รับรอง (ถ้ามี) (แนบ คพ.01) 

  (3) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือส าเนา
บัตรประชาชนของผู้ที่มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราลงนามรับรอง (ถ้ามี) (แนบ คพ.01) 

  (4) หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลกระท าการแทน (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราลงนามรับรอง (แนบ คพ.01) 

  (5) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการตาม
โครงการ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (6) แผนการรับซื้อ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง (แบบ คพ.06) 
4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าบริหารจัดการ 

ตามโครงการ ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานตาม ข้อ 5 พร้อมรูปภาพแสดงกิจกรรมการรับซื้อกระเทียม 
หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และการกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

5. เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุน 
5.๑ แบบค าขอรับค่าบริหารจัดการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออก

นอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.0๒) 
5.๒ แบบการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาด

พืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.0๓) 
5.๓ แบบใบก ากับการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้

โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.0๔) 
5.๔ แบบใบรับรองผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงกระจายถึงปลายทาง ภายใต้

โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.0๕) 
5.5 ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ประสงค์ให้โอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการตามโครงการ ทั้งนี้ 

ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.6 ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารแสดงการรับเงินที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับเงินแล้วเท่านั้น 

(แนบ คพ.0๓) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ การยื่นขอรับเงินสนับสนุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้อง

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 และ 5 โดยฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จะพิจารณาตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ ในเบื้องต้น หากถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะรับ       
แบบค าขอไว้และน าเสนอคณะท างานฯ พิจารณาและให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะท างานฯ เป็นที่สิ้นสุด 
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6. การติดตามและก ากับดูแล 
6.1 กรมการค้าภายใน และส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ร่วมด าเนินงาน ก ากับดูแลการด าเนิน

โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการด าเนินงาน กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ 
หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต ทั้งนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ นี้         
ให้คณะท างานฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะท างานฯ เป็นที่สิ้นสุด 

6.2 กรมการค้าภายใน โดยคณะท างานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการฯ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นส าคัญ 

6.3 หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายใดจัดท าเอกสารอันเป็นเท็จ และไม่ได้เป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดจริง กรมการค้าภายในจะพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนทั้งหมดคืนพร้อม
ดอกเบี้ยจากผู้เข้าร่วมโครงการรายดังกล่าวและด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงท่ีสุด 

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

คณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมรบัซื้อและกระจายผลผลติ 
ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 

17 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 

ไฟล์ word แบบฟอร์มแนบท้ายหลักเกณฑ์ 



 
 

ใบสมัคร 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน 

 

       เขียนที่ .................................................................... 

       วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ..อายุ.......................ปี 

บัตรประชาชนเลขท่ี...................................................................................................................................... .............. 

อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่ .......................... ซอย......................................... ....ถนน........................................ 

ต าบล.....................................อ าเภอ..................................จงัหวัด...................................... โทร.................................. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
   กลุ่มเกษตรกร (ระบุชื่อ)...................................................................................................... ... 

   วิสาหกิจชุมชน (ระบุชื่อ)..................................................................................................... ... 

   สหกรณ ์/ ชุมนุมสหกรณ์ (ระบุชื่อ)........................................................................................  

   ผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)...................................................................................................... ... 

มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจาย
ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 กับทางราชการและยินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ทุกประการ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานมาแสดงประกอบใบสมัครด้วยแล้ว 

เอกสารประกอบใบสมัคร 

 กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ 

 ❑ 1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

 ❑ 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ❑ 3) หลักฐานการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ 

 ❑ 4) กรณีมอบอ านาจ ให้ใช้รายงานการประชุม 

 ❑ 5) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินสนับสนุน  ค่าบริหารจัดการตามโครงการ ทั้งนี้  
ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ❑ 6) แผนการรับซื้อ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
 

แบบ คพ.01 
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 ผู้ประกอบการ 

 ❑ 1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

 ❑ 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ❑ 3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 

 ❑ 4) หลักฐานการมอบอ านาจจากบุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

 ❑ 5) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินสนับสนุน ค่าบริหารจัดการตามโครงการ ทั้งนี้  
ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ❑ 6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ของผู้รับมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์ฯ ของโครงการฯ เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และค าวินิจฉัยของคณะท างานฯ ทุกประการ โดยจะไม่เรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าการงานใด ๆ จาก 
กรมการค้าภายในทั้งสิ้น และหากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น 
และในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารหลักฐานใดถูกตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่เป็นความจริงหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้กรมการค้าภายในเรียกเงินค่าบริหารจัดการคืนทั้งหมด รวมทั้งค่าเสียหายและค่าด าเนินการใด  ๆ   
พร้อมดอกเบี้ยตามท่ีกรมการค้าภายในก าหนด  

 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร 

      (.................................................................) 

วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า (แบบ คพ.01 หน้า 2) 

 
 
 
 
 
 



แบบ คพ.02  
 

แบบค าขอรับค่าบริหารจัดการ 
รับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 
ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  

กรมการค้าภายใน 

 

       เขียนที่ .................................................................... 

       วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ).......................................................................................................... ............ผู้เข้าร่วมโครงการ    
มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ในกิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
และกระจายออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 3 บาท ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว     
ปี 2566 กับทางราชการ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์ฯ ของโครงการฯ เป็นอย่างดีแล้ว และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวที่ก าหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ์ หรือในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารหลักฐานใดถูกตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่เป็นความจริง
หรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าภายในเรียกเงินค่าบริหารจัดการคืนทั้งหมด รวมทั้งค่าเสียหายและ      
ค่าด าเนินการใด ๆ พร้อมดอกเบี้ยตามที่กรมการค้าภายในก าหนด โดยสรุปรายละเอียดการขอรับการสนับสนุน  
ค่าบริหารจัดการ ดังนี้ 

1 การรับซื้อและกระจายผลผลิต ดังนี้ 

1) กระเทียม ปริมาณ........................................กก.  ค่าบริหารจัดการ..............................บาท  

2) หอมหัวใหญ่ ปริมาณ........................................กก.  ค่าบริหารจัดการ..............................บาท 

3) หอมแดง ปริมาณ........................................กก.  ค่าบริหารจัดการ..............................บาท  

รวมผลผลิตที่กระจายทั้งสิ้น....................................................กก. คิดเป็นวงเงินขอรับค่าบริหารจัดการทั้งสิ้น
..............................................บาท (..............................................................................................................) 

2. เอกสารประกอบการขอรับเงินสนับสนุน 

❑ 1) แบบการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 
(แบบ คพ.03) 

❑ 2) แบบใบก ากับการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการ
บริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.04) 

❑ 3) แบบใบรับรองผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงกระจายถึงปลายทาง ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 (แบบ คพ.05) 
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❑ 4) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ประสงค์ให้โอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการตามโครงการ ทั้งนี้ ชื่อบัญชี
ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

❑ 5) ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารแสดงการรับเงินที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับเงินแล้วเท่านั้น (แนบ คพ.03) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าภายในพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนตามล าดับจนครบปริมาณเป้าหมาย 15,000 ตัน 
หากจัดสรรจนครบปริมาณเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะท างานฯ   
โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าการงานใด ๆ จากกรมการค้าภายในทั้งสิ้น 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เข้ารว่มโครงการ 
      (..............................................................)  
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า (แบบ คพ.02 หน้า 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ คพ.03  
 

แบบการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงในแหล่งผลิต 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน  

 
ข้าพเจ้า (ผู้เข้าร่วมโครงการ)............................................................................................................................................ 
รับซื้อ       กระเทียม สด / แห้ง ....................วัน    หอมหัวใหญ่     หอมแดง สด / แห้ง .......................วัน 
จากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน 
วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. 2566     จ านวน............................ราย 
ครั้ง
ที ่

รับซื้อจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน 

ปริมาณรับซื้อ 
(กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

จ านวนเงิน 
(บาท/กก.) 

สถานที่เก็บ
รักษาผลผลิต
ก่อนกระจาย 

      

      

      

      

 รวม     

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และผลผลิ ตตามกิจกรรมรับซื้อ
กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาด  
พืชหัว ปี 2566 ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 หรือโครงการ  
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน โดยได้แนบเอกสาร ประกอบด้วย 

1) ใบชั่งน้ าหนักกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงที่รับซื้อ  จ านวน..............................ฉบับ  

2) ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานแสดงการรับเงินที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว 
    จ านวน..............................ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนเกษตรกรทีร่ะบุปริมาณผลผลิตที่เพาะปลูก ปี 2565/66 จ านวน.............................ฉบับ 

หมายเหตุ ผู้รับรองเป็นจังหวัดต้นทาง ทีร่ับรองความครบถ้วนของเอกสารที่แนบ 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เข้าร่วมโครงการ  ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับรอง 
     (..............................................................)           (.........................................................)  
ต าแหน่ง.................................................................          ต าแหน่ง.................................... ................................. 
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2566           วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2566 



แบบ คพ.04  
 

แบบใบก ากับการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ตามโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566 
 

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ............................................................................................................................................. 

เมื่อวันที่             เดือน            พ.ศ. 2566 

ขนส่ง       กระเทียม       หอมหัวใหญ่       หอมแดง  จากจังหวัด................................................  

- ขนาดบรรจุ (10 กก.) จ านวน   กล่อง/กระสอบ/ตะกร้า/อ่ืน ๆ   
- ขนาดบรรจุ     กก. จ านวน   กล่อง/กระสอบ/ตะกร้า/อ่ืน ๆ   

โดยยานพาหนะ 
 รถบรรทุก 4 ล้อ เลขทะเบียน   จังหวัด   จ านวน        กก. 
 รถบรรทุก 6/10 ล้อ  เลขทะเบียน   จังหวัด   จ านวน        กก. 
 รถห้องเย็น   เลขทะเบียน   จังหวัด   จ านวน        กก. 
 อ่ืน ๆ  เลขทะเบียน   จังหวัด   จ านวน        กก. 

คิดเป็นน้ าหนักรวมทั้งสิ้น        กก.  

ชื่อ-นามสกุล (พนักงานขับรถ)          หมายเลขโทรศัพท์                              . 

 ใบชั่งน้ าหนักกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงท่ีรับซื้อ  จ านวน   ฉบับ  

เวลา      น. และส่งถึงปลายทาง วันที่         เดือน                     พ.ศ. 2566 เวลา     น. 

จุดหมายปลายทาง 

 ตลาด/ร้านค้า/แผงค้า/โกดัง/อ่ืน ๆ (ระบุ)                    .         

อ าเภอ       จังหวัด        จ านวน             กก. 

ผู้รับสินค้าปลายทาง (ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท)์                          . 

                                       . 

 ภาพถ่ายแสดงสภาพการบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง พร้อมเลขทะเบียนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ 
(รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี))                  . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   1) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าเอกสารตามแบบ คพ.04 ทั้งหมด 3 ชุด โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ชุด จังหวัดต้นทาง     
1 ชุด และจังหวัดปลายทาง 1 ชุด  

      2) แนบ แบบ คพ.04 คู่กับ แบบ คพ.05 
เอกสารหลักฐานแนบ แบบ คพ.04 
  ส าเนาบัตรใบขับขี่ของพนกังานขับรถยนต์   ใบชั่งน้ าหนักรถบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เข้าร่วมโครงการ  
     (..........................................................)    

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2566 



แบบ คพ.05  
 

แบบใบรับรองการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงถึงปลายทางนอกแหล่งผลิต 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน 

 
 

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ)........................................................................................................................................ 
บัตรประชาชนเลขท่ี........................................................ ........................ซึ่งเป็นผู้รับ/ผู้รับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ่ 
หรือหอมแดง ปลายทางจากผู้เข้าร่วมโครงการ (ระบุชื่อ) ...........................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. 2566 โดยได้รับสินค้า   กระเทียม   หอมหัวใหญ่    
 หอมแดง ปริมาณทั้งสิ้น...................................กก. ตามใบชั่งน้ าหนักที่แนบ จ านวน............................ฉบับ
ขนส่งโดยรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน..............................................จากจังหวัด....................................................
ในบรรจุภัณฑ์ แบบ  กล่อง จ านวน .....................กล่อง  กระสอบ จ านวน.................. กระสอบ  อ่ืน ๆ 
(ระบุ) .......................................................................................... ..........................................................................
โดยได้รับสินค้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แนบภาพประกอบสภาพการบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
พร้อมเลขทะเบียนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ) 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับซื้อ   ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับรอง 
     (.................................... ..........................)       (..............................................................)  
    ต าแหน่ง....................................................         ต าแหน่ง ................................................................  
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. 2566           วันที่...............เดือน....................... .......พ.ศ. 2566 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ    1) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าเอกสารตามแบบ คพ.05 ทั้งหมด 3 ชุด  โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ชุด  จังหวัดต้นทาง 
1 ชุด และจังหวัดปลายทาง 1 ชุด  
                2) แนบ แบบ คพ.05 คู่กับ แบบ คพ.04 
                3) ผู้รับรองเป็นจังหวัดปลายทาง เพื่อรับรองความครบถ้วนของเอกสารที่แนบ 

เอกสารหลักฐานแนบ แบบ คพ.05 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับสินค้า/ผู้รับซื้อ 
  ใบชั่งน้ าหนักรถบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
 

 



แบบ คพ. 06  
 

แผนการรับซื้อ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน 

 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ....................................................................................................... ........................................... 
ผลผลิตที่รับซื้อ   กระเทียม สด / แห้ง ....................วัน    หอมหัวใหญ่     หอมแดง สด / แห้ง 
.......................วัน 
 

แผนการรับซ้ือผลผลิต แผนการกระจายผลผลิต 

สินค้า ว/ด/ป จ านวน (กก.) 
พื้นที่ที่รับซ้ือ 

(ระบุจังหวัด/อ าเภอ) 
ว/ด/ป จ านวน (กก.) 

สถานที่ส่งปลายทาง 
(ระบุจังหวัด/สถานที่) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง.............................................................. 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 



แบบ จว.01  
 

รายงานผลการรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน 

 
ประจ าวันที่/เดือน..................................................................... 

 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ต้นทาง)......................................................................... ................................................. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ...................................................................................................................................................... 
 

 
ว/ด/ป 

การรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 
ระบุชนิด/พันธุ์ ปริมาณ (กก.) ซื้อจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณ์การเกษตร /ชุมนุมสหกรณ์ 
(ระบุชื่อ พื้นที่รับซ้ือ) 

    

    

    

    

    

    

รวม   

 
 
 

   ลงชื่อ....................................................... 
                        (.......................................................) 

                  ต าแหน่ง....................................................................... 
                วันที่............เดือน....................................พ.ศ. 2566 

 
 
 



แบบ จว.02  
 

รายงานผลกระจายออกนอกแหล่งผลิต 
กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งผลิต 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566  
กรมการค้าภายใน 

 
ประจ าวันที่/เดือน..................................................................... 

 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ต้นทาง)..................................................................................................................... ..... 
ผู้เข้าร่วมโครงการ...................................................................................................................................................... 

 
 

ว/ด/ป 
การกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง 

ระบุชนิด/พันธุ์ ปริมาณ (กก.) ตลาดปลายทาง 
(ระบุ จังหวัด/ประเทศปลายทาง) 

    

    

    

    

    

    

รวม   

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 

            ต าแหน่ง..................................................................... 
          วันที่............เดือน.................................พ.ศ. 2566 



อัตราแปลงน ้าหนักกระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง 

กระเทียม 
อัตราแปลงน้้าหนักกระเทียม หมายถึง ผลผลิตกระเทียมแห้งทั้งต้นรวมใบ 1 กิโลกรัม ตามระยะเวลา

ตั้งแต่  1 – 90 วัน 
อัตราแปลงน ้าหนักกระเทียม 

น ้าหนักกระเทียม 
(วัน) 

น ้าหนักมาตรฐานของกระเทียมตามระยะเวลา 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 
สด 0.9142 0.7475 0.5878 0.4755 0.4168 0.3855 0.3602 0.3456 

1 วัน 1.0000 0.8176 0.6423 0.5202 0.4560 0.4217 0.3940 0.3781 
3 วัน 1.2231 1.0000 0.7863 0.6362 0.5577 0.5158 0.4819 0.4624 
7 วัน 1.5554 1.2718 1.0000 0.8091 0.7092 0.6559 0.6129 0.5880 
14 วัน 1.9225 1.5718 1.2360 1.0000 0.8765 0.8107 0.7575 0.7268 
21 วัน 2.1932 1.7932 1.4101 1.1409 1.0000 0.9249 0.8641 0.8291 
30 วัน 2.3713 1.9388 1.5245 1.2335 1.0703 1.0000 0.9343 0.8965 
60 วัน 2.5380 2.0752 1.6317 1.3202 1.1155 1.0703 1.0000 0.9595 
90 วัน 2.6452 2.1628 1.7006 1.3759 1.2061 1.1155 1.0422 1.0000 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

หอมหัวใหญ ่
อัตราแปลงน้้าหนักหอมหัวใหญ่ (ตัดจุก) หมายถึง ผลผลิตหอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว น้้าหนักสด 

1 กิโลกรัม ตามระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 90 วัน 
อัตราแปลงน ้าหนักหอมหัวใหญ่ (ตัดจุก) 

น ้าหนักหอมหัวใหญ่ 
(วัน) 

น ้าหนักมาตรฐานของหัวหอมใหญ่ (ไม่ตัดจุก) ตามระยะเวลา 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 
สด 0.9879 0.9705 0.9503 0.9179 0.8879 0.8396 0.6293 0.4222 

1 วัน 1.0000 0.9824 0.9620 0.9292 0.8988 0.8499 0.6370 0.4274 
3 วัน 1.0180 1.0000 0.9793 0.9459 0.9150 0.8651 0.6484 0.4351 
7 วัน 1.0395 1.0212 1.0000 0.9659 0.9343 0.8835 0.6622 0.4443 
14 วัน 1.0762 1.0572 1.0353 1.0000 0.9673 0.9146 0.6855 0.4600 
21 วัน 1.1258 1.0930 1.0703 1.0338 1.0000 0.9456 0.7087 0.4755 
30 วัน 1.1767 1.1559 1.1319 1.0933 1.0576 1.0000 0.7495 0.5029 
60 วัน 1.5699 1.5422 1.5102 1.4588 1.4111 1.3342 1.0000 0.6710 
90 วัน 2.3397 2.2985 2.2508 2.1741 2.1030 1.9885 1.4903 1.0000 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 



-2- 
 

หอมแดง 
อัตราแปลงน้้าหนักหอมแดง หมายถึง ผลผลิตหอมแดงสดทั้งต้นรวมใบ 1 กิโลกรัม แปลงเป็น หอมแดงแห้ง 

ตามระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 90 วัน 
อัตราแปลงน ้าหนักหอมแดง 

น ้าหนักหอมแดง 
(วัน) 

น ้าหนักมาตรฐานของหอมแดงตามระยะเวลา 
1 วัน 3 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 

สด 0.9379 0.8630 0.7495 0.6508 0.6137 0.5849 0.4820 0.3997 
1 วัน 1.0000 0.9202 0.7992 0.6939 0.6544 0.6237 0.5140 0.4262 
3 วัน 1.0868 1.0000 0.8685 0.7541 0.7111 0.6778 0.5586 0.4632 
7 วัน 1.2513 1.1514 1.0000 0.8683 0.8188 0.7804 0.6432 0.5333 
14 วัน 1.4411 1.3260 1.1516 1.0000 0.9430 0.8987 0.7407 0.6142 
21 วัน 1.5282 1.4062 1.2213 1.0605 1.0000 0.9531 0.7855 0.6513 
30 วัน 1.6035 1.4755 1.2814 1.1127 1.0493 1.0000 0.8241 0.6834 
60 วัน 1.9456 1.7903 1.5548 1.3501 1.2732 1.2134 1.0000 0.8292 
90 วัน 2.3463 2.1590 1.8750 1.6281 1.5353 1.4633 1.2059 1.0000 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
กุมภาพันธ์ 2566 


