
ใบสมัคร
กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

เขียนท่ี ....................................................................

วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ....................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................อายุ.......................ป

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

อยูบานเลขท่ี...................... หมูท่ี .......................... ซอย.............................................ถนน........................................

ตำบล.....................................อำเภอ..................................จังหวัด......................................โทร..................................

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)…………………………………………………………………………………………………………………

เปนผูมีอำนาจกระทำการแทน

⬜ กลุมเกษตรกร (ระบุช่ือ).........................................................................................................

⬜ วิสาหกิจชุมชน (ระบุช่ือ)........................................................................................................

⬜ สหกรณ / ชุมนุมสหกรณ (ระบุช่ือ)........................................................................................

⬜ ผูประกอบการ (ระบุช่ือ).........................................................................................................

มีความประสงคขอสมัครเขารวมกิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงและกระจาย

ออกนอกแหลงผลิต ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566 กับทางราชการและยินดีปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดไวทุกประการ พรอมน้ีขาพเจาไดนำหลักฐานมาแสดงประกอบใบสมัคร

ดวยแลว

เอกสารประกอบใบสมัคร

⬜ กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ

❑ 1) ใบสมัครเขารวมโครงการฯ ลงนามโดยผูมีอำนาจลงนาม

❑ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

❑ 3) หลักฐานการจัดต้ังกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ

❑ 4) กรณีมอบอำนาจ ใหใชรายงานการประชุม

❑ 5) สำเนาหนาบัญชีธนาคารท่ีประสงคใหโอนเงินสนับสนุน คาบริหารจัดการตามโครงการ ท้ังน้ี

ช่ือบัญชีตองเปนช่ือเดียวกันกับช่ือผูสมัครเขารวมโครงการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

❑ 6) แผนการรับซ้ือ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง
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⬜ ผูประกอบการ

❑ 1) ใบสมัครเขารวมโครงการฯ ลงนามโดยผูมีอำนาจลงนาม

❑ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

❑ 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ซ่ึงมีอายุไมเกิน 6 เดือน

หรือทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)

❑ 4) หลักฐานการมอบอำนาจจากบุคคล/บริษัท/หางหุนสวนจำกัด

❑ 5) สำเนาหนาบัญชีธนาคารท่ีประสงคใหโอนเงินสนับสนุน คาบริหารจัดการตามโครงการ ท้ังน้ี

ช่ือบัญชีตองเปนช่ือเดียวกันกับช่ือผูสมัครเขารวมโครงการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

❑ 6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ของผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑฯ ของโครงการฯ เปนอยางดีแลว และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และคำวินิจฉัยของคณะทำงานฯ ทุกประการ โดยจะไมเรียกคาเสียหาย คาใชจายและคาการงานใด ๆ จาก

กรมการคาภายในท้ังส้ิน และหากปรากฎภายหลังวาขาดคุณสมบัติ ใหถือวาเปนการขาดคุณสมบัติมาต้ังแตตน

และในกรณีท่ีขอมูลและเอกสารหลักฐานใดถูกตรวจสอบพบในภายหลังวาไมเปนความจริงหรือเปนเท็จ ขาพเจา

ยินยอมใหกรมการคาภายในเรียกเงินคาบริหารจัดการคืนท้ังหมด รวมท้ังคาเสียหายและคาดำเนินการใด ๆ

พรอมดอกเบ้ียตามท่ีกรมการคาภายในกำหนด

ลงช่ือ................................................................ผูสมัคร

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

วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หนา (แบบ คพ.01 หนา 2)



แบบคำขอรับคาบริหารจัดการ
รับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

เขียนท่ี ....................................................................

วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ....................

ขาพเจา (ระบุช่ือ)......................................................................................................................ผูเขารวมโครงการ

มีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนคาบริหารจัดการ ในกิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

และกระจายออกนอกแหลงผลิต ในอัตราไมเกิน กก.ละ 3 บาท ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว

ป 2566 กับทางราชการ ซ่ึงขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑฯ ของโครงการฯ เปนอยางดีแลว และไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการดำเนินงานตามโครงการดังกลาวท่ีกำหนดไวทุกประการ ท้ังน้ี หากขาพเจามิได

ปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ หรือในกรณีท่ีขอมูลและเอกสารหลักฐานใดถูกตรวจสอบพบในภายหลังวาไมเปนความจริง

หรือเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหกรมการคาภายในเรียกเงินคาบริหารจัดการคืนท้ังหมด รวมท้ังคาเสียหายและ

คาดำเนินการใด ๆ พรอมดอกเบ้ียตามท่ีกรมการคาภายในกำหนด โดยสรุปรายละเอียดการขอรับการสนับสนุน

คาบริหารจัดการ ดังน้ี

1 การรับซ้ือและกระจายผลผลิต ดังน้ี

1) กระเทียม ปริมาณ........................................กก. คาบริหารจัดการ..............................บาท

2) หอมหัวใหญ ปริมาณ........................................กก. คาบริหารจัดการ..............................บาท

3) หอมแดง ปริมาณ........................................กก. คาบริหารจัดการ..............................บาท

รวมผลผลิตท่ีกระจายท้ังส้ิน....................................................กก. คิดเปนวงเงินขอรับคาบริหารจัดการ

ท้ังส้ิน..............................................บาท (..............................................................................................................)

2. เอกสารประกอบการขอรับเงินสนับสนุน

❑ 1) แบบการรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป

2566 (แบบ คพ.03)

❑ 2) แบบใบกำกับการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงออกนอกแหลงผลิต ภายใตโครงการ

บริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566 (แบบ คพ.04)

❑ 3) แบบใบรับรองผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงกระจายถึงปลายทาง ภายใตโครงการ

บริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566 (แบบ คพ.05)
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❑ 4) สำเนาหนาบัญชีธนาคาร ท่ีประสงคใหโอนเงินสนับสนุนคาบริหารจัดการตามโครงการ ท้ังน้ี ช่ือบัญชี

ตองเปนช่ือเดียวกันกับช่ือผูขอรับการสนับสนุน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

❑ 5) สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารแสดงการรับเงินท่ีเกษตรกรลงลายมือช่ือรับเงินแลวเทาน้ัน (แนบ คพ.

03) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

3. ขาพเจายินยอมใหกรมการคาภายในพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนตามลำดับจนครบปริมาณเปาหมาย 15,000

ตัน หากจัดสรรจนครบปริมาณเปาหมายดังกลาวแลว ขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะทำงานฯ

โดยไมเรียกรองคาเสียหาย คาใชจาย และคาการงานใด ๆ จากกรมการคาภายในท้ังส้ิน

ลงช่ือ.............................................................ผูเขารวมโครงการ

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

วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566

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



แบบการรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงในแหลงผลิต

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

ขาพเจา (ผูเขารวมโครงการ)............................................................................................................................................

รับซ้ือ ⬜ กระเทียม สด / แหง ....................วัน ⬜ หอมหัวใหญ ⬜ หอมแดง สด / แหง

.......................วัน

จากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน

วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. 2566 จำนวน............................ราย

คร้ัง

ท่ี

รับซ้ือจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/

สหกรณการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน

ปริมาณรับซ้ือ

(กก.)

ราคา

(บาท/กก.)

จำนวนเงิน

(บาท/กก.)

สถานท่ีเก็บ

รักษาผลผลิต

กอนกระจาย

รวม

ท้ังน้ี ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และผลผลิตตามกิจกรรมรับซ้ือ

กระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาด

พืชหัว ป 2566 ไมซ้ำซอนกับกิจกรรมอ่ืนภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566 หรือโครงการ

อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน โดยไดแนบเอกสาร ประกอบดวย

1) ใบช่ังน้ำหนักกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงท่ีรับซ้ือ จำนวน..............................ฉบับ

2) สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานแสดงการรับเงินท่ีเกษตรกรลงลายมือช่ือรับเงินแลว

จำนวน..............................ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนเกษตรกรท่ีระบุปริมาณผลผลิตท่ีเพาะปลูก ป 2565/66 จำนวน.............................ฉบับ
หมายเหตุ ผูรับรองเปนจังหวัดตนทาง ท่ีรับรองความครบถวนของเอกสารท่ีแนบ

ลงช่ือ.............................................................ผูเขารวมโครงการ ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง

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

ตำแหนง................................................................. ตำแหนง.....................................................................



วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566 วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566

แบบใบกำกับการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหลงผลิต

ตามโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

ช่ือผูเขารวมโครงการ.............................................................................................................................................

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. 2566

ขนสง ⬜ กระเทียม ⬜ หอมหัวใหญ ⬜ หอมแดง จากจังหวัด................................................

- ขนาดบรรจุ (10 กก.) จำนวน กลอง/กระสอบ/ตะกรา/อ่ืน ๆ

- ขนาดบรรจุ กก. จำนวน กลอง/กระสอบ/ตะกรา/อ่ืน ๆ

โดยยานพาหนะ

⬜ รถบรรทุก 4 ลอ เลขทะเบียน จังหวัด จำนวน กก.

⬜ รถบรรทุก 6/10 ลอ เลขทะเบียน จังหวัด จำนวน

กก.

⬜ รถหองเย็น เลขทะเบียน จังหวัด จำนวน กก.

⬜ อ่ืน ๆ เลขทะเบียน จังหวัด จำนวน กก.

คิดเปนน้ำหนักรวมท้ังส้ิน กก.

ช่ือ-นามสกุล (พนักงานขับรถ) หมายเลขโทรศัพท

.

⬜ ใบช่ังน้ำหนักกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงท่ีรับซ้ือ จำนวน ฉบับ

เวลา น. และสงถึงปลายทาง วันท่ี เดือน พ.ศ. 2566 เวลา น.

จุดหมายปลายทาง

⬜ ตลาด/รานคา/แผงคา/โกดัง/อ่ืน ๆ (ระบุ) .

อำเภอ จังหวัด จำนวน กก.

ผูรับสินคาปลายทาง (ช่ือ/ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท)

.

.

⬜ ภาพถายแสดงสภาพการบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง พรอมเลขทะเบียนไมนอยกวา 4 ภาพ

(รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี)) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ 1) ใหผูเขารวมโครงการจัดทำเอกสารตามแบบ คพ.04 ท้ังหมด 3 ชุด โดยใหผูเขารวมโครงการ 1 ชุด จังหวัดตนทาง

1 ชุด และจังหวัดปลายทาง 1 ชุด

2) แนบ แบบ คพ.04 คูกับ แบบ คพ.05



เอกสารหลักฐานแนบ แบบ คพ.04

⬜ สำเนาบัตรใบขับขี่ของพนักงานขับรถยนต ⬜ ใบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

ลงช่ือ.......................................................ผูเขารวมโครงการ

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

วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566

แบบใบรับรองการกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดงถึงปลายทางนอกแหลงผลิต

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

ขาพเจา (ระบุช่ือ)........................................................................................................................................

บัตรประชาชนเลขท่ี................................................................................ซ่ึงเปนผูรับ/ผูรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ

หรือหอมแดง ปลายทางจากผูเขารวมโครงการ (ระบุช่ือ)

...........................................................................................เม่ือวันท่ี...............เดือน.....................................พ.ศ.

2566 โดยไดรับสินคา ⬜ กระเทียม ⬜ หอมหัวใหญ ⬜ หอมแดง ปริมาณท้ังส้ิน...................................

กก. ตามใบช่ังน้ำหนักท่ีแนบ จำนวน............................ฉบับขนสงโดยรถบรรทุก หมายเลข

ทะเบียน..............................................จากจังหวัด....................................................ในบรรจุภัณฑ แบบ⬜ กลอง

จำนวน .....................กลอง ⬜ กระสอบ จำนวน.................. กระสอบ ⬜ อ่ืน ๆ (ระบุ)

....................................................................................................................................................................โดยไดรับ

สินคาไวเปนท่ีเรียบรอยแลว (แนบภาพประกอบสภาพการบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง พรอมเลข

ทะเบียนไมนอยกวา 4 ภาพ)

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงช่ือ.............................................................ผูรับซ้ือ ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง

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

ตำแหนง.................................................... ตำแหนง ................................................................

วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566 วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. 2566

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ 1) ใหผูเขารวมโครงการจัดทำเอกสารตามแบบ คพ.05 ท้ังหมด 3 ชุด โดยใหผูเขารวมโครงการ 1 ชุด จังหวัดตนทาง

1 ชุด และจังหวัดปลายทาง 1 ชุด

2) แนบ แบบ คพ.05 คูกับ แบบ คพ.04



3) ผูรับรองเปนจังหวัดปลายทาง เพ่ือรับรองความครบถวนของเอกสารท่ีแนบ

เอกสารหลักฐานแนบ แบบ คพ.05

⬜ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรับสินคา/ผูรับซ้ือ

⬜ ใบช่ังน้ำหนักรถบรรทุกกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

แผนการรับซ้ือ-กระจาย กระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

ช่ือผูเขารวมโครงการ..................................................................................................................................................

ผลผลิตท่ีรับซ้ือ⬜ กระเทียม สด / แหง ....................วัน ⬜ หอมหัวใหญ ⬜ หอมแดง สด / แหง

.......................วัน

แผนการรับซ้ือผลผลิต แผนการกระจายผลผลิต

สินคา ว/ด/ป จำนวน (กก.)

พ้ืนท่ีท่ีรับซ้ือ

(ระบุจังหวัด/

อำเภอ)

ว/ด/ป จำนวน (กก.)
สถานท่ีสงปลายทาง

(ระบุจังหวัด/สถานท่ี)

ลงช่ือ.......................................................ผูเขารวมโครงการ

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



ตำแหนง..............................................................

วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. 2566

รายงานผลการรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

ประจำวันท่ี/เดือน.....................................................................

สำนักงานพาณิชยจังหวัด (ตนทาง)..........................................................................................................................

ผูเขารวมโครงการ......................................................................................................................................................

ว/ด/ป

การรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

ระบุชนิด/พันธุ ปริมาณ (กก.) ซ้ือจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณการเกษตร /ชุมนุมสหกรณ

(ระบุช่ือ พ้ืนท่ีรับซ้ือ)

รวม



ลงช่ือ.......................................................

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

ตำแหนง.......................................................................

วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ. 2566

รายงานผลกระจายออกนอกแหลงผลิต

กิจกรรมรับซ้ือกระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดงและกระจายออกนอกแหลงผลิต

ภายใตโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2566

กรมการคาภายใน

ประจำวันท่ี/เดือน.....................................................................

สำนักงานพาณิชยจังหวัด (ตนทาง)..........................................................................................................................

ผูเขารวมโครงการ......................................................................................................................................................

ว/ด/ป

การกระจายกระเทียม หอมหัวใหญ หรือหอมแดง

ระบุชนิด/พันธุ ปริมาณ (กก.) ตลาดปลายทาง

(ระบุ จังหวัด/ประเทศปลายทาง)

รวม

ลงช่ือ.......................................................



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

ตำแหนง.....................................................................

วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. 2566


