
แบบ รต.1 (สพจ.) 
รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

     หน่วยงาน : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564 

ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1 
 

การดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบาย 
ส าคัญของรัฐบาล/กระทรวงพาณิชย์ 

       
 

 

1.1 งำนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเร่งด่วน 

       หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ 
- สถำนกำรณ์กำรจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ 

  ลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์และภำวะรำคำหน้ำกำกอนำมัยทำง
กำรแพทย์ในพื้นที่ 26 อ ำเภอ จังหวัดขอนแก่น และรำยงำนในระบบ 
http://opswarehouses.moc.go.th/ เป็นประจ ำทุกวัน และจัดท ำ
คลิปวิดีโอขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำร/ร้ำนค้ำให้ปฏิบัติตำม
ประกำศ กกร. ห้ำมมิให้จ ำหน่ำยหน้ำอนำมัยทำงกำรแพทย์เกินช้ินละ 
2.50 บำท และรณรงค์กำรใช้หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกทำงเลือกอื่น 
โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น จำกกำรลงพื้นที่ พบว่ำ หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์มี
ปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร ผู้ประกอบกำรสำมำรถสั่งซื้อได้
ตำมปกติ นอกจำกนี้ยังมีกำรรณรงค์ให้ใช้หน้ำกำกผ้ำทดแทนกำรใช้
หน้ำอนำมัย เพื่อป้องกันโรคและลดขยะมลพิษ 
 คณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) 

ผลกำรด ำเนินกำร จัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง (ต.ค. 63 – ม.ค. 64) 
     ปัญหำ/อุปสรรค : ไม่มี 
     กำรแก้ไข : ไม่มี 
    ผลลัพธ์ : มีกำรช่วยเหลือหำตลำดให้กับสินค้ำเกษตรที่มีปัญหำ เช่น 

มะม่วง ดอกกุหลำบ 
  การจัดหาตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

สพจ.ต้นทาง-ปลายทาง 
     - วันที่ 7 - 13 มกรำคม 2564 ส ำนักงำนฯ เข้ำร่วมโครงกำร

ช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำ 2 อ ำเภอ

 

เอกสารแนบ 1 
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งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

เมือง เพื่อช่วยเช่ือมโยงและกระจำยสินค้ำให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีกุ้งสดให้เลือกหลำกหลำยขนำด อำทิ
เช่น กุ้งกุลำด ำ ขนำด 50 – 60 ตัว/กก. รำคำ 269 บำท/กก. กุ้ง
นำง ขนำด 30 – 40 ตัว/กก. รำคำ 199 บำท/กก. กุ้งขำว ขนำด 
80 – 100 ตัว/กก. รำคำ 159 บำท/กก. เป็นต้น 
- วันที่ 10 – 24 มกรำคม 2564 ร่วมกับห้ำงแม็คโคร สำขำ
ขอนแก่น จัดโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีกุ้งให้เลือกหลำยขนำด เช่น กุ้งขำวเล็ก ขนำด 71 – 
75 ตัว/กก. รำคำ 209 บำท/กก. กุ้งขำวใหญ่ ขนำด 41 – 45 
ตัว/กก. รำคำ 249 บำท/กก. กุ้งขำวถุงตำข่ำยจัมโบ้ ขนำด 26 – 
30 ตัว รำคำ 335 บำท/กก. กุ้งขำวใหญ่ถุงตำข่ำย ขนำด 41 – 
45 ตัว รำคำ 289 บำท/กก. กุ้งก้ำมใหญ่ ขนำด 15 – 16 ตัว 
รำคำ 439 บำท/กก. กุ้งแม่น้ ำ ขนำด 8 – 10 ตัว รำคำ 399 
บำท/กก. เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 งำนติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ  เช่น  

        รำยละเอียดตำม 
เอกสำรแนบ 1 

1.2.1 สำยด่วน 1569       - จ ำนวน 18 เรื่อง   
 ได้รับกำรแก้ไขแล้ว จ ำนวน 18 เรื่อง 

ปัญหำ/อุปสรรค : ……………………………………….…….…………………............... 
กำรแก้ไข   :   ................................................................................. 
ผลลัพธ์ :  …………………………………………………….……………………… 

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน..............เรื่อง  
ปัญหำ/อุปสรรค : ……………………………………….…….…………………............... 
กำรแก้ไข   :   ................................................................................. 
ผลลัพธ์ :  …………………………………………………….……………………… 

 



  3   
 

  
 

ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 
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1.2.2 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด        - จ ำนวน 3 เรื่อง   
 ได้รับกำรแก้ไขแล้ว จ ำนวน 3 เรื่อง 

ปัญหำ/อุปสรรค : ……………………………………….…….…………………............... 
กำรแก้ไข   :   ................................................................................ 
ผลลัพธ์ :  …………………………………………………….……………………… 

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน..............................เรื่อง  
ปัญหำ/อุปสรรค : ……………………………………….…….…………………............... 
กำรแก้ไข   :   ................................................................................. 
ผลลัพธ์ :  …………………………………………………….……………………… 

รำยละเอียดตำม 
เอกสำรแนบ 1 

1.3 งำนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 
รำคำประหยัด เช่น  

        

1.3.1 จัดงำนธงฟ้ำ        - ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุง
สุขสร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำยน ต ำบล
โคกสูง อ ำเภออุบลรัตน์ น ำสินค้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพ เช่น 
ข้ำวสำร ไข่ไก่ น้ ำมันพืช น้ ำปลำ น้ ำตำลทรำย น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม 
ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ มำจ ำหน่ำย มีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยกว่ำ 
120,000 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพให้ประชำชนได้ 20 – 40 % 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวำคม 2563 ร่วมโครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ต ำบลโนน
สมบูรณ์ อ ำเภอเขำสวนกวำง มีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยกว่ำ 135,000 
บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพให้ประชำชนได้ 20 – 40 % 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ธันวำคม 2563 จัดโครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัด
ลดค่ำค่ำครองชีพให้ประชำชน ณ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น มี
มูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยกว่ำ 100,000 บำท สำมำรถลดค่ำครองชีพให้
ประชำชนได้ 20 – 40 % 
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 1.3.2 ร้ำนธงฟ้ำพัฒนำเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน 

      - ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ทุกอ ำเภอ จ ำนวน 358,126 รำย 
- ร้ำนค้ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 4,226 ร้ำน 

เครื่อง EDC จ ำนวน 884 ร้ำน เพิกถอน 2 ร้ำน คงเหลือ 882 ร้ำน 
Mobile Application “ถุงเงินประชำรัฐ” เป้ำหมำย 3,123 ร้ำน 

  ผู้สมัคร จ ำนวน 3,346 ร้ำน เพิกถอน 2 ร้ำน คงเหลือ 3,344 ร้ำน 
 ร้ำนธงฟ้ำพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ิน “ร้ำนธงฟ้ำต้นแบบ” จ ำนวน 28 ร้ำน 

ออกตรวจร้ำนธงฟ้ำพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
- วันที่ 15 – 16 ตุลำคม 2563 ร่วมกับส ำนักงำนคลังจังหวัด
ขอนแก่น ในพื้นที่อ ำเภอเมือง ซ ำสูง ชุมแพ และภูผำม่ำน เพื่อก ำกับ
ดูแลไม่ให้ร้ำนค้ำกระท ำผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงกำรร้ำนธงฟ้ำฯ 
- วันที่ 26 – 27 ตุลำคม 2563 พื้นที่อ ำเภอซ ำสูง กระนวน อุบลรัตน์ 
หนองเรือ และหนองสองห้อง 
- วันที่ 2 – 5 พฤศจิกำยน 2563 พื้นที่อ ำเภอหนองนำค ำ ภูเวียง โคก
โพธ์ิชัย และพระยืน 
- วันที่ 1 – 2 ธันวำคม 2563 พื้นที่อ ำเภอกระนวน ซ ำสูง น้ ำพอง 
อุบลรัตน์ และเขำสวนกวำง  

 

 1.3.3 ร้ำนอำหำรหนูณิชย์         ร้ำนหนูณิชย์ จ ำนวน 275 ร้ำน (อ ำเภอเมือง จ ำนวน 149 ร้ำน 
และต่ำงอ ำเภอ จ ำนวน 126 ร้ำน) 

 ร้ำนหนูณิชย์ติดดำว จ ำนวน 21 ร้ำน (อ ำเภอเมือง จ ำนวน 21 
ร้ำน) 

 

 1.4 งำนดูแลรำคำสินค้ำและบริกำร งำน
คุ้มครองผู้บริโภค ก ำกับดูแล ตรวจสอบ
กำรปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ
และบริกำร 

       
 
 
 

 



  5   
 

  
 

ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1.4.1 โครงกำรคนละครึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 กำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำและ
บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ร่วมประชุมกับส ำนักงำนคลังจังหวัด
ขอนแก่น และธนำคำรกรุงไทย กรณีร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรคนละ
ครึ่ง มีกำรกระท ำผิดหลักเกณฑ์ของโครงกำรฯ เช่น กำรแลกเปลี่ยนเป็น
เงินสด กำรปรับข้ึนรำคำสินค้ำ เป็นต้น เพื่อหำมำตรกำรในกำร
ตรวจสอบร้ำนค้ำและมำตรกำรข้ันเด็ดขำดแก่ร้ำนค้ำที่กระท ำผิด 
- วันที่ 15 ธันวำคม 2563 ร่วมกับส ำนักงำนคลังจังหวัดขอนแก่น 
และธนำคำรกรุงไทย ออกตรวจร้ำนธงฟ้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรคนละครึ่ง 
ในพื้นที่อ ำเภอเมืองและหนองสองห้อง 
1. วันที่ 16 ตุลำคม 2563 ตรวจคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกำล
กินเจ ณ ตลำดบำงล ำภู อ ำเภอเมือง วันที่ 20 – 21 ตุลำคม 2563 
ตลำดสดรำชพัสดุกรมธนำรักษ์ชุมแพ ตลำดสดเทศบำลภูเวียง ตลำดสด
เทศบำลดอนโมง ตลำดสดเทศบำลหนองเรือ ตลำดสดเทศบำลต ำบล
เขำสวนกวำง ตลำดสดเทศบำลเข่ือนอุบลรัตน์ และตลำดสดเทศบำล
ต ำบลบ้ำนฝำง จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ รำคำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผัก
และผลไม้มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร และไม่มีกำรปรับข้ึนรำคำ 
2. วันที่ 30 ตลุำคม 2563 ออกตรวจในช่วงเทศกำลลอยกระทง ใน
พื้นที่อ ำเภอเมือง พบว่ำ ร้ำนที่จ ำหน่ำยพลุ ดอกไม้เพลิง ประทัด ฯลฯ 
มีจ ำนวนน้อยมำก ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับในหลำย
พื้นที่ได้มีกำรห้ำมไม่ให้จุดพลุดอกไม้เพลิง 
3. วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ร่วมกับศูนย์ช่ังตวงวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ส ำนักงำนคุ้มครองผู้บริโภคประจ ำ
จังหวัดขอนแก่น กอ.รมน. ขอนแก่น ตรวจคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วง
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1.4.3 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

เทศกำลไหมขอนแก่น 
4. วันที่ 23 - 24 ธันวำคม 2563 ร่วมกับคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับจังหวัดขอนแก่น ด้ำนฉลำก ตรวจกำรจ ำหน่ำยชุดกระเช้ำ
ของขวัญปีใหม่ และภำวะรำคำหน้ำกำกอนำมัย อำหำรทะเล ในพื้นที่
อ ำเภอชุมแพ บ้ำนฝำง พล และบ้ำนไผ่ 
5. วันที่ 28 ธันวำคม 2563 ออกตรวจภำวะรำคำสินค้ำในช่วง
เทศกำลปีใหม่ บริเวณถนนมิตรภำพขำออกไปจังหวัดอุดรธำนี เพื่อ
ช้ีแจงและแนะน ำให้ผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยผลไม้และอำหำรบริเวณ
ริมทำง ให้ปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำให้ชัดเจน เปิดเผย 
6. วันที่ 29 ธันวำคม 2563 ตรวจติดตำมสถำนกำรณ์กำรจ ำหน่ำย
อำหำรทะเลสดและสินค้ำอุปโภคบริโภค ณ ตลำดศรีเมืองทอง อ ำเภอ
เมือง ผลกำรตรวจมีดังนี้ รำคำจ ำหน่ำยปลีก เช่น กุ้งขำวสด รำคำ 230 
– 260 บำท/กก. กุ้งทะเล รำคำ 180 – 250 บำท/กก. ปูม้ำ รำคำ 
200 – 250 บำท/กก. หมึก รำคำ 100 – 150 บำท/กก. หอยแครง 
รำคำ 150 – 190 บำท/กก. พฤติกรรมผู้บริโภคไม่มีควำมวิตกกังวล
ในกำรบริโภคอำหำรทะเล เนื่องจำกจะน ำอำหำรทะเลไปปรุงให้สุก
ก่อนที่จะบริโภค โดยรับสินค้ำมำจำกจังหวัดตรำดและสุรำษฎร์ธำนี 
ส่วนสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรครองชีพมีเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 
1. วันที่ 28 ตุลำคม 2563 ร่วมกับ กอ.รมน. ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจ 
ณ ตลำดต้นตำล ไม่พบกำรกระท ำควำมผิด 
2. วันที่ 22 ธันวำคม 2563 ร่วมกับ กอ.รมน. ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจ
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ศูนย์ค้ำส่งประตูน้ ำขอนแก่น และศูนย์ค้ำส่งอู้ฟู่ขอนแก่น ไม่พบกำร
กระท ำควำมผิด 

 1.5 คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำร จังหวัดขอนแก่น  

      วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมพิจำรณำสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร จังหวัด
ขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ช้ัน 4 ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
มีมติเห็นชอบสรรหำบุคคลจำกภำครำชกำร จ ำนวน 5 คน และ
ภำคเอกชน จ ำนวน 4 คน 

 

2 การประกันรายได้เกษตรกร ดูแลพืช
เศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่  

        

2.1 ข้ำว       - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 221,275 รำย 
 เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย จ ำนวน 215,854 รำย 
 ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว จ ำนวน 215,854 รำย 
 ยอดเงินที่โอน 1,364,199,268 บำท 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564 

 

 2.2 มันส ำปะหลัง       - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 34,746 รำย 
 เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย จ ำนวน 276 รำย 
 ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว จ ำนวน 276 รำย 
 ยอดเงินที่โอน 1,555,502 บำท 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564 

 

 2.3 ยำงพำรำ       - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน.................รำย  
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 เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย จ ำนวน 6,054 รำย 
 ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว จ ำนวน 6,054 รำย 
 ยอดเงินที่โอน 19,896,131 บำท 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564 

 2.4 ปำล์มน้ ำมัน        - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 257 รำย 
 เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย จ ำนวน.....................รำย 
 ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว จ ำนวน........................รำย 
 ปัญหำ/อุปสรรค............................................................................ 
 สถำนกำรณ์รำคำรับซื้อปำล์มน้ ำมัน 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564 

 

 2.5 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์       - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จ ำนวน 684 รำย 
 เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย จ ำนวน 199 รำย 
 ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว จ ำนวน 199 รำย 
 ยอดเงินที่โอน 413,456 บำท 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564 

 

3 
 

การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 
3.1 ติ ดตำมสถำนกำรณ์ กำรผลิต และ 
กำรตลำดสินค้ำเกษตร  

       
 

 

 3.1.1 ข้าว ปีการผลิต 6๓/6๔ (รอบ ๑) 
 

      สถานการณ์การผลิต  
 พื้นที่เพำะปลูก จ ำนวน 2,448,314.62 ไร่   
 คำดกำรณ์ผลผลิต 698,178.46 ตัน 
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 เพิ่มข้ึน เนื่องจำกไม่มีผลกระทบจำกธรรมชำต ิ
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ปริมำณผลผลิต 698,178.46 ตัน  
  เพิ่มข้ึน เนื่องจำก.............................................................................................. 
 ลดลง เนื่องจำก................................................................................................. 

 ช่วงเวลำที่ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเดือนพฤศจิกำยน – 
ธันวำคม 2563 โดยออกสู่ตลำดมำกสุดในเดือนธันวำคม 2563 

 ปัญหำ/อุปสรรค เช่น ภัยแล้ง................................................................................. 
 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 

ด้ำนกำรผลิต โครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยวข้ำปีกำรผลิต 2563/64  
ด้ำนกำรตลำด โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก โครงกำรสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร โครงกำรชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกร 

1. โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต็อก ปีการผลิต 2563/64 
    จังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวได้รับกำรอนุมัติให้เข้ำร่วม
โครงกำร 2 รำย ได้แก่ โรงสีมีชัย อ.ชุมแพ และท่ำข้ำวนวคูณ อ.เมือง
ขอนแก่น ธนำคำรผู้ให้กู้ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) วงเงิน
สินเช่ือที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้น 334.70 ล้ำนบำท 
        จังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบกำรในกำรเก็บสต๊อก ปีกำรผลิต 2563/64 เพื่อ
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ด ำเนินกำรตรวจสอบสต็อกข้ำวของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยตรวจสอบ
สต็อกครั้งแรกในเดือนธันวำคม 2563 จนกว่ำจะครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรช ำระเงินตำมตั๋วสัญญำใช้เงินหรือสัญญำเงินกู้ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ผลลัพธ์ : ผลกำรตรวจสอบสต็อก 
 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว 
จ ำนวน 1 รำย ปริมำณข้ำวรวม 679.83 ตัน มูลค่ำข้ำวรวม 
7,581,426 บำท และครอบคลุมมูลค่ำต๋ัวสัญญำใช้เงินที่ออกจำก
ธนำคำรผู้ให้กู้ และ บริษัทโรงสีมีชัย จ ำกัด ไม่มีกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน
จำกธนำคำรผู้ให้กู้ 
           ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มกรำคม 2564 ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว 
จ ำนวน 1 รำย ปริมำณข้ำวรวม 700.905 ตัน มูลค่ำข้ำวรวม 
8,224,871.25 บำท และ บริษัทโรงสีมีชัย จ ำกัด ไม่มีกำรออกตั๋ว
สัญญำใช้เงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้ 
สถานการณ์การตลาด 

ข้ำวเปลือกเจ้ำหอมมะลิ 
 รำคำรับซื้อ 11,300 – 12,800บำท/ตัน (ณ วันที่ 28 ม.ค.64) 
 แนวโน้ม        เพิ่มข้ึน   ลดลง เมื่อเทียบกับปี 62/63 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้วจ ำนวน 129,209 ตัน คิดเป็น 80 % 
ข้ำวเปลือกเจ้ำ 
 รำคำรับซื้อ.........................บำท/ตัน.(ณ 
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วันที่ ...............................) 
 แนวโน้ม      เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 62/63 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน ...............ตัน คิดเป็น ....................% 
ข้ำวเปลือกเหนียว 
 รำคำรับซื้อ 11,000-11,900 บำท/ตัน (ณ วันที่ 28 ม.ค.64 ) 
 แนวโน้ม       เพิ่มข้ึน   ลดลง เมื่อเทียบกับปี 62/63 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน 425,000 ตัน คิดเป็น 80% 

2. โครงการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 
2563/64  
    จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประกวดข้ำวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น  ปีกำร
เพำะปลูก 2563/64 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์กำรเกษตร ผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพดี สนองควำมต้องกำร  ของตลำด 
และคัดเลือกตัวอย่ำงข้ำวหอมมะลิที่ชนะกำรประกวดระดับจังหวัด ส่งเข้ำ
ประกวดระดับประเทศ ณ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย ์
    คณะกรรมกำรประกวดข้ำวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีกำรเพำะปลูก
2563/64 ได้ด ำเนินกำรตัดสนิช้ีขำดตัวอย่ำงข้ำวหอมมะลทิีส่ง่เข้ำประกวด
แล้ว เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 ผลกำรตัดสินปรำกฏ ดังนี้ 
    1. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 
        รำงวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                        ได้แก่ นำยสมพงค์  แก้วกระจ่ำง 
                                 เลขที่ 200 หมู่ที่ 5  ต ำบลสีชมพู  
                                 อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
        รำงวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
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                        ได้แก่ นำยอธิวัฒน์  ทุมพำ 
                                 เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ต ำบลหนองแวงโสกพระ 
                                 อ ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
         รำงวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                       ได้แก่ นำยอุทัย  กุลตุ้ม 
                                เลขที่ 25  หมู่ที่ 14 ต ำบลวังเพิ่ม 
                                อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
        รำงวัลชมเชย  เงินสด 3,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                      ได้แก่ นำยสติพงษ์  ชีไธสง 
                               เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองบัว  
                               อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น 
2. ประเภทสถาบันเกษตรกร  
        รำงวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                        ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลแวงใหญ่ ม.5 
                                 เลขที่ 83  หมู่ที่ 5 ต ำบลแวงใหญ่  
                                 อ ำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
        รำงวัลที่ 2  เงินสด 8,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                        ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตพันธ์ุข้ำวชุมชนโนนธำตุ ม.9  
                                 เลขที่ 5  หมู่ 9 ต ำบลโนนธำตุ  
                                 อ ำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
       รำงวัลที่ 3 เงินสด 6,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ 
                        ได้แก่ กลุ่มนำแปลงใหญ่ทั่วไป(ข้ำว)ต ำบลโนนอุดม ม.6 
                                 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ต ำบลโนนอุดม  
                                 อ ำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
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3. โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2563/64  จังหวัดขอนแก่น 
   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัด
ตลำดนัดข้ำวเปลือก ได้ด ำเนินกำรจัดตลำดนัดข้ำวเปลือก ปีกำรผลิต 
2563/64 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกในเดือนธันวำคม 2563 
จ ำนวน 2 ครั้ง คือ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ธันวำคม 2563  ณ 
สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำพอง จ ำกัด (สำขำสะอำด) เลขที่ 96 หมู่ 2 
ต ำบลสะอำด อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ   ครั้งที่ 2 ระหว่ำง
วันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2563 ณ สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำด
ลูกค้ำ ธ.ก.ส.ขอนแก่น จ ำกัด เลขที่ 315 หมู่ 2 ต ำบลบ้ำนทุ่ม อ ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการจัดงาน สรุปดังน้ี 
สรุปผลดังนี้ 
   - เกษตรกรที่น ำข้ำวเปลือกมำขำย  รวม   540 รำย 
   - ผู้ประกอบกำรรับซื้อข้ำวเปลือก  รวม       5 รำย  
   - ปริมำณข้ำวเปลือกที่ซื้อขำย   รวม  489.145 ตัน 
   - มูลค่ำกำรซื้อขำย   รวม  5,609,778.85 บำท 
   - รำคำข้ำวเปลือกที่เกษตรกรได้รับสูงกว่ำรำคำในตลำดทั่วไปตันละ 
250- 350 บำท  ข้ึนอยู่กับคุณภำพข้ำวของเกษตรกรแต่ละรำย โดย
แยกตำมชนิดข้ำว ดังนี้ 
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นข้าว 36 กรัม (ความขึ้น 15%)  
    รำคำตลำดทั่วไป  ตันละ 11,300-13,000 บำท 
    รำคำในตลำดนัด  ตันละ 11,700-13,100บำท  
    สูงกว่ำตลำดทั่วไป ตันละ   250   บำท  
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข.6) ต้นข้ำว 36 กรัม (ควำมช้ืน 15%) 
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    รำคำตลำดทั่วไป  ตันละ 10,900-11,800 บำท 
    รำคำในตลำดนัด  ตันละ 11,500-11,900 บำท  
    สูงกว่ำตลำดทั่วไป  ตันละ    350  บำท 
 ข้าวเปลือกเหนียวนาปรัง    ต้นข้าว 36 กรัม (ความชื้น 15%) 
    รำคำตลำดทั่วไป  ตันละ 9,000-10,000 บำท 
    รำคำในตลำดนัด  ตันละ 9,000-10,500 บำท  
    สูงกว่ำตลำดทั่วไป  ตันละ    250  บำท 
ข้ึนอยู่กับคุณภำพและชนิดของข้ำว   
- สถานการณ์ท่ัวไป  
 ข้ำวของเกษตรกรส่วนใหญ่คุณภำพไม่ดี เนื่องจำกมีกำรปนของพันธ์ุ
ข้ำว 
- ปัญหา/อุปสรรค     1) เกษตรกรตำกข้ำวไม่แห้ง 

       2) ข้ำวหอมมะลิมีเมล็ดแดงปน 
- ข้อเสนอแนะ  
   1) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรตำกข้ำวให้แห้ง  และส่งเสริมพันธ์ุข้ำว
ปลูกที่เหมำะสมให้แก่เกษตกร รวมทั้งมีกำรแนะน ำให้เกษตรกรเปลี่ยน
พันธ์ุข้ำวปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2) พันธ์ุข้ำวที่เหมำะสมในพื้นที่ ได้แก่ ข้ำวเหนียวพันธ์ุ กข 6 , ข้ำว
หอมมะลิพันธ์ุข้ำวขำวดอกมะลิ 105 

3.1.2 มันส าปะหลัง ปีการผลิต 6๓/6๔       สถานการณ์การผลิต  
 พื้นที่เพำะปลูก จ ำนวน  375,879 ไร่   
 คำดกำรณ์ผลผลิต 1,353,860 ตัน 
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      เพิ่มข้ึนเนื่องจำกรำคำผลผลิตเพิ่มข้ึนส่งผลจูงใจให้เกษตรกร
เพำะปลูก 

 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 
 ปริมำณผลผลิต 1,353,860 ตัน 
   เพิ่มข้ึน เนื่องจำก............................................................................................... 
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ช่วงเวลำที่ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเดือน ม.ค.-ก.พ.64 
โดยออก สู่ตลำดมำกสุด ในเดือน ม.ค.64 

 ปัญหำ/อุปสรรค  
 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 

ด้ำนกำรผลิต โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกมันส ำปะหลัง 
ด้ำนกำรตลำด เช่ือมโยงตลำดระหว่ำงกลุ่มเกษตรกรกับสหกรณ์ 

สถำนกำรณ์กำรตลำด 
หัวมันสด  
 รำคำรับซื้อ 2.15 – 2.25 บำท/กก.(ณ วันที 28 ม.ค.64 ) 
 แนวโน้ม        เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 62/63 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน - ตัน  

คิดเป็น - % 
มันเส้น 
 รำคำรับซื้อ.........................บำท/กก.(ณ 

วันที่ ...............................) 
 แนวโน้ม      เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 61/62 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน ...............ตัน คิดเป็น ....................% 
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3.1.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 
6๓/6๔ 

      สถานการณ์การผลิต  
 พื้นที่เพำะปลูก จ ำนวน 6,161 ไร่   
 คำดกำรณ์ผลผลิต 4,062 ตัน 
 เพิ่มข้ึน เนื่องจำก............................................................................................... 
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ปริมำณผลผลิต..........................ตัน  
   เพิ่มข้ึน เนือ่งจำก............................................................................................... 
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ช่วงเวลำที่ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเดือน  โดยออก   สู่ตลำด
มำกสุด ในเดือน................................ 

 ปัญหำ/อุปสรรค ได้แก่   
 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 

ด้ำนกำรผลิต................................................................................................................. 
ด้ำนกำรตลำด............................................................................................................... 

สถำนกำรณ์กำรตลำด 
ชนิดเมล็ด ความชื้น 14.5% 
 รำคำรับซื้อ 7.8 – 8.2 บำท/กก.(ณ วันที่ 28 ม.ค.64) 
 แนวโน้ม        เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน   -  ตัน  

 คิดเป็น  - % 
ชนิดเมล็ด ความชื้น 30% 
 รำคำรับซื้อ          บำท/กก. (ณ       ) 
 แนวโน้ม      เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 

ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน ...............ตัน คิดเป็น ....................%  
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ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30% 
 รำคำรับซื้อ 4 – 5  บำท/กก. (ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564) 
 แนวโน้ม      เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 

ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน ...............ตัน คิดเป็น ....................%  
3.1.4 ปาล์มน้ ามัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      สถานการณ์การผลิต  
 พื้นที่เพำะปลูก จ ำนวน 2,216 ไร่   
 คำดกำรณ์ผลผลิต........................ตัน 
 เพิ่มข้ึน เนื่องจำก............................................................................................... 
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ปริมำณผลผลิต..........................ตัน  
   เพิ่มข้ึน เนื่องจำก............................................................................................... 
 ลดลง เนื่องจำก.................................................................................................. 

 ช่วงเวลำที่ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำด   
โดยออกสู่ตลำดมำกสุด   

 ปัญหำ/อุปสรรค.  
 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 

ด้ำนกำรผลิต................................................................................................................. 
ด้ำนกำรตลำด............................................................................................................... 

สถำนกำรณ์กำรตลำด 
ปาล์มทะลาย (18%) 
 รำคำรับซื้อ............บำท/กก.(ณ วันที่ ..................) 
 แนวโน้ม        เพิ่มข้ึน       ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 
 ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดแล้ว จ ำนวน ...............ตัน คิดเป็น ....................% 
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3.1.5 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

มะม่วง จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 

      1. วันที่ 22 ธันวำคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ
เกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น 
(คพจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)      
ช้ัน 2 โดยที่ประชุมมีมติ 
2. อนุมัติเบิกจ่ำยเงินชดเชยในอัตรำเหมำจ่ำยกิโลกรัมละ 2 บำท ตำม
โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 
ให้กลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อกำรค้ำกำรส่งออกบ้ำนโนน
งำม โดย นำยอภิศักดิ์  แก้วสีบุตร  ปริมำณ 42,647 กิโลกรัม 
(42.65 ตัน) จ ำนวนเงิน 85,294.00 บำท 

(2) วิสำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้ำนหนองไฮต ำบลโพนเพ็ก โดย 
นำยณัฐวุฒิ  วังหนองลำด  ปริมำณ 13,525 กิโลกรัม (13.53 
ตัน) จ ำนวน 27,050 บำท  

รวม 56.18 ตัน (โควต้ำ 400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.05) รวมเป็น
เงิน 112,344 บำท ในส่วนกลุ่มเกษตรกรอีก 2 กลุ่ม อยู่ระหว่ำง
จัดท ำและรวบรวมเอกสำรเบิกจ่ำย คงเหลืองบประมำณ 687,656 
บำท  
3. ขยำยระยะเวลำโครงกำรฯ จำกเดิม 31  ธันวำคม 2563  ไปอีก 3 
เดือน เป็นสิ้นสุด 31 มีนำคม 2564 และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำฯ 
จัดท ำหนังสือเพื่อขอขยำยระยะเวลำโครงกำรฯ ต่อไป 
4. วันที่ 18 มกรำคม 2564 ลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิต
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มะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ณ วิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง
โชคอนันต์บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 12 ต ำบลหนองแวงโสกพระ 
อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงพันธ์ุน้ ำดอกไม้และโชค
อนันต์ คำดกำรณ์ผลผลิตมะม่วง ปี 2564 ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วง
เดือนเมษำยน - สิงหำคม 2564 ปริมำณ 400 ตัน และวิสำหกิจ
ชุมชนมะม่วงบ้ำนแฮดเพื่อกำรส่งออก หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองแซง อ ำเภอ
บ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงพันธ์ุน้ ำดอกไม้สีทอง 
คำดกำรณ์ผลผลิตมะม่วง (นอกฤดูกำล) รอบสุดท้ำย ปี 2563 ออกสู่
ตลำดช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2564 และคำดกำรณ์ผลผลิต
มะม่วง (ในฤดูกำล) ปี 2564 ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงเดือนเมษำยน-
พฤษภำคม 2564 ปริมำณ 1,000 ตัน 
5. วันที่ 19 มกรำคม 2564 ลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิต
มะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ณ วิสำหกิจชุมชนมะม่วงนอก
ฤดูบ้ำนหนองไฮ หมู่ที่ 12 ต ำบลโพนเพ็ก อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงพันธ์ุเขียวเสวยและน้ ำดอกไม้ คำดกำรณ์
ผลผลิตมะม่วง (นอกฤดูกำล) รอบสุดท้ำย ปี 2563 ออกสู่ตลำดช่วง
เดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2564 และคำดกำรณ์ผลผลิตมะม่วง (ใน
ฤดูกำล) ปี 2564 ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 
2564 ปริมำณ 500 ตัน และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อ
กำรค้ำกำรส่งออกบ้ำนโนนงำม หมู่ที่ 2 ต ำบลนำงำม อ ำเภอมัญจำคีรี 



  20   
 

  
 

ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปลูกมะม่วงพันธ์ุเขียวเสวย ฟ้ำลั่น และน้ ำดอกไม้ 
คำดกำรณ์ผลผลิตมะม่วง (นอกฤดูกำล) รอบสุดท้ำย ปี 2563 ออกสู่
ตลำดช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2564 และคำดกำรณ์ผลผลิต
มะม่วง (ในฤดูกำล) ปี 2564 ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงเดือนเมษำยน-
พฤษภำคม 2564 

4 การส่งเสริมพัฒนาตลาดและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. โครงการ Smart โชห่วย   
     - มีร้ำนค้ำเข้ำร่วมจ ำนวน 67 ร้ำนค้ำ และสมัครผ่ำนแอปของกรมฯ 
จ ำนวน 16 รำย รวมเป็น 83 รำย 
     - ออกส ำรวจและประชำสัมพันธ์พร้อมรับสมัครร้ำนค้ำเข้ำร่วม
โครงกำรร้ำนค้ำ Smart โชห่วย (เพิ่มเติม) จ ำนวน 15 รำย ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น รวมร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมสมำร์ทโชว์ห่วยจังหวัด
ขอนแก่น จ ำนวนทั้งสิ้น 98 ร้ำนค้ำ (เป้ำหมำยปี 2564 จ ำนวน 150 
ร้ำนค้ำ) 
     - คัดเลือกร้ำนค้ำเพื่อส่งเสริมและผลักดันกำรใช้ระบบ POS ให้กับ
ร้ำนค้ำโชห่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรผู้ประกอบกำรสู่ Smart โชห่วย 
จ ำนวน 4 รำย (1 เครื่อง/1 ร้ำน)  และคัดเลือกร้ำนค้ำโชห่วยที่ประสบ
ควำมส ำเร็จโดยมีกำรใช้งำน POS ภำยในร้ำนแล้ว เพื่อเป็นต้นแบบและ
ตัวอย่ำงส ำหรับศึกษำดูงำนในพื้นที่ จ ำนวน 5 ร้ำนค้ำ 
2. การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ที่ประสบปัญหำสินค้ำล้นตลำด  
ช่วยเหลือกระจำยสินค้ำเกษตรล้นตลำด ได้แก่ “สบัปะรดภูแล” จังหวัด
เชียงรำย โดยช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 จ ำนวน 
3.44 ตัน จ ำหน่ำยในกิโลกรัมละ 10 บำท มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 34,400 
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4.1 กำรผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital 
Economy, Bio Economy, Green Economy, 
Creative Economy และกำรค้ำออนไลน์ 

บำท 
3. การช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ดังนี ้

- ส่งเสริมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ให้เข้ำร่วมแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำต่ำง ๆ และประสำนติดต่อร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำต่ำง ๆ ใน
ท้องถ่ิน เช่น เซ็นโทซ่ำ Agro Outlet เป็นต้น เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อน 

- ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ช่วยขำยโดยกำร Live
สด ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย และเฟสบุ๊คของส ำนักงำนฯ เพื่อ
ช่วยผู้ประกอบกำรในจังหวัด และสอนวิธีกำรค้ำขำยสินค้ำ
ออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee 

1) การสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการของกระทรวง
พาณิชย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ช่องทางการตลาด ดังน้ี 
     - ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและสัมมนำต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำศักยภำพ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
      - ส่งเสริมสินค้ำนวัตกรรมและสินค้ำอนำคต เช่น จิ้งหรีด โดยให้
กำรสนับสนุนและน ำคณะเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ในกำรเดินทำงลงพื้นที่ โครงกำรเช่ือมโยง
ภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและ
กำรค้ำยุคใหม่ : ประเด็นสินค้ำโปรตีนทำงเลือก (โปรตีนจำกจิ้งหรีด) 
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ระหว่ำงวันที่  24 - 25  ธันวำคม 2563 ณ กลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบกำรในจังหวัดขอนแก่น และร่วมประชุมหำรือกับหน่วยงำน 
สถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
กำรค้ำต่อไป 

4.2 งำนส่งเสริมธุรกิจบริกำร ( Service Industry)  
ร่วมกับท้องถ่ิน ภำคเอกชนในกำรเช่ือมโยง
สินค้ำและบริกำรที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด/
ภูมิภำคมำจ ำหน่ำยในตลำด และพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำรในแหล่ง
ท่องเที่ยว อำทิ  กลุ่มร้ำนอำหำร (Thai Select)   

      - ร้านอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการ Thai Select รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 11 ร้ำน  
ได้แก่ 1) ร้ำนแซบนัวครัวอีสำน 2) ร้ำนไก่ย่ำงวรรณำเขำสวนกวำง 3) 
ร้ำนวนิดำรสวิเศษ 4) เรือนกินรี 5) ครัวสุพรรณิกำร์บำยคุณยำย 6) ไก่
ย่ำงเป็นเอก 7) ครัวคุณป้อม 8) ร้ำน Smile Waterside 9) ร้ำนหน้ำ
ไม้ 10) ร้ำนกังหันน้ ำ และ 11) ร้ำนอำหำรบัวหลวง 
 ปี 2562 จ ำนวน 11 ร้ำน 
 ปี 2563 จ ำนวน - ร้ำน 
 ปี 2564 จ ำนวน - ร้ำน 

แบ่งเป็น 
 Thai Select premium   จ ำนวน - ร้ำน 
 Thai Select                จ ำนวน 9 ร้ำน 
 Thai Select Unique     จ ำนวน 2 ร้ำน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในเรื่องอื่น ๆ  (ถ้ำมี) ............................................................................ 

 

4.3 ส่งเสริมตลำดสินค้ำเกษตรเน้นพัฒนำ
จำกตลำดเดิมที่มีศักยภำพ ได้แก่  

4.3.1 ตลำดกลำงค้ำส่งสินค้ำเกษตร 
 

      โดยส่งเสริมกำรค้ำผ่ำน e-commerce และพัฒนำโลจิสติกส์ชุมชนที่
ขนส่งสินค้ำเกษตรจำกเกษตรกรโดยตรง ลดกำรพึ่งพำคนกลำงและ
เช่ือมโยงตลำดชุมชนต่ำง ๆ ดังนี้ 
- ส่งเสริมตลำดสินค้ำเกษตร เน้นพัฒนำจำกตลำดเดิมที่มีศักยภำพ โดย 

ส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบกำร เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และ
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อบรมสัมมนำเพื่อเพิ่มศักยภำพ 
- ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรเช่ือมโยงสินค้ำของ

ผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีศักยภำพของจังหวัด
ขอนแก่นที่ต้องกำรจะเช่ือมโยงสินค้ำและเจรจำจับคู่ธุรกิจ มีจ ำนวน 
5 รำย ทั้งนี้ ได้น ำข้อมูลของผู้ประกอบกำรเช่ือมโยงกับงำน AGRO 
FEX 2020 ระหว่ำงวันที่ 30 ต.ค. 63 – 2 พ.ย. 63 ณ ช้ัน 4 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำนครรำชสีมำด้วย 

- จัดงำน “ตลำดชุมชนคนขอนแก่น@บิ๊กซี งำน Biz Club ช้อป ชิม คน
ละครึ่ง” ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Big C ขอนแก่น สำขำ 1 ระหว่ำงวันที่ 
27 - 30 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งกำรจัดงำนในครั้งนี้เป็นควำมร่วมมือ
ของทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคท้องถ่ิน และเอกชน ที่เห็น
ควำมส ำคัญและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐ "คนละครึ่ง" ในกำร
ผลักดันเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งให้เกษตรกรไทยส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้ มี
ช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ ที่
เป็นสมำชิกจำกกองทุนฟื้นฟูฯผู้ประกอบกำร BizClub และ OTOP 
จังหวัดขอนแก่น เข้ำร่วมจ ำหน่ำยในงำน จ ำนวน 20 รำย ยอด
จ ำหน่ำยรวม 79,180 บำท 

- จัดงำน “ตลำดชุมชนคนขอนแก่น@บิ๊กซี” ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Big C 
ขอนแก่น สำขำ 1 ระหว่ำงวันที่ 25 – 28 ธันวำคม 2563 ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร/เกษตรกรให้มีช่องทำงทำงจ ำหน่ำยมำกข้ึนและ
ผลักดันเศรษฐกิจฐำนรำกและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯที่เป็น
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สมำชิกจำกกองทุนฟื้นฟูฯผู้ประกอบกำร BizClub และ OTOP 
จังหวัดขอนแก่น เข้ำร่วมจ ำหน่ำยในงำน จ ำนวน 20 รำย ยอด
จ ำหน่ำยรวม 77,608 บำท ยอดรวมกำรส่งเสริมช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยแก่เกษตรกร จ ำนวน 2 ครั้ง จ ำนวน 40 รำย รวมยอด
จ ำหน่ำยทั้งสิ้น 156,788 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
แปดสิบแปดบำทถ้วน) 

- ส ำนักงำนฯ ได้ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 4 คนเข้ำร่วมฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรม Shopee Bootcamp ในแพลตฟอร์ม shopee
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด เพื่อศึกษำวิธีกำรกำรท ำ
กำรค้ำออนไลน์และน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดในกำรส่งเสริมและช่วยเพิ่ม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรในจังหวัดได้ ทั้งนี้ ส ำนักงำน
ฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมเปิดสอนและเรียนรู้กำรขำยสินค้ำออนไลน์ใน 
Shopee แบบจับมือท ำ ให้แก่ผู้ประกอบกำรที่สนใจ ทุกสัปดำห์ (วัน
พุธและวันศุกร์) ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำ
และกำรตลำด (กลุ่ม สธ.) ฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยรับจ ำนวนจ ำกัดเพียง 
3-5 คนต่อวัน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 และกำร
เรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.3.2 Farm Outlet        - ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จังหวัดขอนแก่น      
มี 2 แห่ง ดังนี้ 
1) ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน อ ำเภอเวียงเก่ำ ประกอบด้วย
จ ำหน่ำย ณ จุดบริกำรนักท่องเที่ยวสวนสำธำรณะศรีเวียงอ ำเภอเวียง
เก่ำ จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท ผ้ำฝ้ำย/ผลิตภัณฑ์จำกไหมพรม/ผลิตภัณฑ์ 
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ของที่ระลึกไดโนเสำร์/หมวกไหมพรม/กระเป๋ำถัก/กระเป๋ำจำกผักตบ 
ชวำ/ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์จำกกะลำมะพร้ำว กำร
พัฒนำของศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน อ ำเภอเวียงเก่ำ มีเป้ำหมำย
ให้เป็นแหล่งท่องทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นจุดจ ำหน่ำยสินค้ำของขวัญ
ของฝำก และจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร โดยเน้นกิจกรรมกำรสร้ำง
ช่ือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง "อุทยำนธรณีขอนแก่น" หรือ 
"ขอนแก่นจีโอปำร์ค" ประกอบด้วยพื้นที่ อ ำเภอเวียงเก่ำและอ ำเกอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น เมืองแห่งไดโนเสำร์ มีสำยพันธ์ุไดโนเสำร์ 5 สำย
พันธ์ุ สินค้ำเมนูอำหำรเพิ่มเติม อำทิเช่น แกงป่ำครีเทเซียส กินรีมินัส
ทรงเครื่อง ต ำสะท้ำน DINO ฯลฯ 
2) ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน อ ำเภอเมืองขอนแก่นจ ำหน่ำย      
ณ  ตลำดบำงล ำภู จ ำหน่ำยผักปลอดสำรพิษ (ผักตำมฤดูกำล) 

4.3.3 ตลำดที่มีเอกลักษณ์ เช่น ตลำด
ผลไม้ ตลำดอำหำรทะเล 

      ตลำดกลำงสินค้ำเกษตรผักและผลไม้ในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำ
ภำยใน จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตลำดศรีเมืองทอง เลขที่ 181 ม. 17 ถ.
มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมภำยในตลำด โดย

ส่งเสริมให้มีกำรช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มมำกขึ้น จัดพื้นที่ให้
เกษตรกรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผักพื้นบ้ำน ก ำหนดให้มีจุดขำย “ผัก
บ้ำนปลอดภัย โดยชำวบ้ำนไทขอนแก่น” และมีกำรพัฒนำ
เช่ือมโยงตลำดเพื่อใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิต มีกำรส ำรวจ
สินค้ำที่จ ำเป็นและเป็นที่ต้องกำรในทุกฤดูกำล โดยตลำดศรีเมือง
ทอง ท ำ MOU กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้ำนแห้ว ต ำบลบ้ำนแห้ว 
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อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น และร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำปลอดดภัย เพื่อสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรในพื้นที่เพื่อยกระดับรำคำให้สูงข้ึน และใส่ใจผู้บริโภค 

 4.4 งำนกำรค้ำชำยแดน เช่น ขยำยกำรค้ำ 
กำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  และจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

      - ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ ให้ค ำปรึกษำแก่
ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรส่งออกและกำรค้ำ
ชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะฝั่งด้ำน สปป. ลำว นอกจำกนั้นได้
สนับสนุนข้อมูลด้ำนกำรตลำดในแต่ละประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนเศรษฐกิจและเช้ือไวรัส 
COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร แต่ผู้ประกอบกำรที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรส่งออกยังมีควำมสนใจและเตรียมพร้อมข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่องและชะลอกำรส่งออกอยู่ เนื่องจำกค่ำเงินยังแข็งตัว 

 

 4.5 งำนส่งเสริมตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น 
สินค้ำ OTOP สินค้ำเครือข่ำยธุรกิจ Moc Biz 
Club สินค้ำฮำลำล สินค้ำนวัตกรรม สินค้ำ
อินทรีย์ สินค้ำสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดย
ประสำนกับภำคเอกชนสร้ำงและพัฒนำจุด
จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนตำมเส้นทำงท่องเที่ยว 

      1. ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ 
1.1 จัดหำพื้นที่จ ำหน่ำยสินค้ำ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผลิตภัณฑ์

ชุมชน และเครือข่ำยธุรกิจ Biz Club จังหวัดขอนแก่น (ในนำม 
Biz Shop) ออกบูธจ ำหน่ำยสินค้ำ ภำยในงำน Sweet 
Signature เทศกำลขนมหวำนที่ใหญ่ที่สุดในภำคอีสำน ระหว่ำง
วันที่ 28 กันยำยน – 4 ตุลำคม 2563  ณ ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซ่ำ ขอนแก่น รวมจ ำนวน 2 คูหำ ยอดจ ำหน่ำย
รวมทั้งสิ้น 56,560 บำท 

1.2 สง่เสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทองบ้ำนแฮด 
มำประชำสัมพันธ์และวำงจ ำหน่ำยสินค้ำมะม่วงนอกฤดูกำล 
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ณ ตลำดจริงใจ TOPs ซุปเปอร์มำ
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เก็ต เซ็นทรัลขอนแก่น ยอดจ ำหน่ำย 2,000 บำท 
1.3 งำน “เทศกำลอำหำรแซบ” ระหว่ำงวันที่ 17 – 24 ตุลำคม 

2563 ( 8 วัน) ณ ห้ำง TOPs พลำซ่ำ สำขำ พล  จ ำนวน 7 
รำย ยอดจ ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 77,530 บำท 

1.4 เข้ำร่วมงำน Home Pro Fair 2020 ระหว่ำงวันที่ 23 ตุลำคม 
– 1 พฤศจิกำยน 2563 (10 วัน) ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น KICE  จ ำนวน 21 รำย มียอดจ ำหน่ำยรวม
ทั้งสิ้น 292,015 บำท 

1.5 จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ “ตลำดชุมชนคนขอนแก่น@
บิ๊กซี” ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 ตุลำคม 2563 (3 วัน) ณ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ Big C สำขำขอนแก่น มีเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 20 รำย ยอดจ ำหน่ำยรวม
ทั้งสิ้น 80,583 บำท 

1.6 ส ำนักงำนฯ ได้ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยกำรประสำนงำนขออนุเครำะห์พื้นที่จัดงำนเพื่อจ ำหน่ำย
สินค้ำของผู้ประกอบกำร SME / เกษตรกร /OTOP กับทำง
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำ 1 ทุกเดือน โดยทำงห้ำงฯ ได้ให้
พื้นที่ บริเวณช้ัน 2 สำมำรถจัดงำนออกบูธจ ำหน่ำยสินค้ำได้ 
จ ำนวน 20 รำย  โดยสำมำรถจัดเป็นประจ ำทุกเดือน 

1.7 งำนมหกรรมยำนยนต์ ESAN International AUTO Expo
ระหว่ำงวันที่ 2 – 6 ธันวำคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ
ขอนแก่น KICE จ ำนวน 12 รำย มียอดจ ำหน่ำยรวม 92,023 
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บำท 
1.8 งำนตลำดชุมชนคนขอนแก่น@บิ๊กซี ขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ 28 

– 31 มกรำคม 2564 ณ บริเวณช้ัน 2 ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี 
สำขำขอนแก่น จ ำนวน 18 รำย ยอดจ ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 
103,204 บำท 

1.9 ส่งเสริมให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรโนนอุดม ผู้ปลูกข้ำว
ทับทิมชุมแพ เข้ำกิจกรรมเจรจำธุรกิจกำรค้ำข้ำวหอมมะลิและ
บันทึกข้อตกลงในงำนเทศกำลข้ำวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 ณ 
โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด (อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ) 

1.10 ส่งเสริมผู้ประกอบกำรประเภทอำหำรแปรรูป และของฝำกที่
ระลึกที่มีศักยภำพของจังหวัดขอนแก่นเข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำหน่ำยสินค้ำและติดต่อธุรกิจในงำนสัมมนำผู้แทนจ ำหน่ำย
สถำนีบริกำร PTT Station ในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 
ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็คเมืองทองธำนี 
จ ำนวน 10 รำย (ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจะรำยงำนให้ทรำบ
ต่อไป) 

1.11 งำนแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจำจับคู่ธุรกิจข้ำวหอมมะลิ (GI) 
และข้ำวหอมมะลิอีสำน ตำมโครงกำรเช่ือมโยงกำรตลำดข้ำว
หอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้และข้ำวหอมมะลิอีสำน ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 17 - 21 ก.พ. 2564 ณ ศูนย์กำรค้ำ เจเจ
มอลล์ กทม. จ ำนวน 2 รำย และ ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 
– 28 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำระยอง 
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จ.ระยอง จ ำนวน 2 รำย  (ผลกำรด ำเนินงำนจะรำยงำนให้
ทรำบต่อไป) 

1.12 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรผ้ำ และช่ำงทอ ให้สำมำรถท ำ
กำรตลำดสมัยใหม่ และออนไลน์ หรือ E - Commerce ได้ 
โดยส่งเสริมให้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมกำร
พัฒนำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ำ โครงกำรยกระดับผ้ำทออีสำน
สู่สำกล (ร่วมกับ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กำฬสินธ์ุ 
นครพนม มุกดำหำร และสกลนคร) ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 
มกรำคม 2564 ณ โรงแรมโชคดีเพลส จ.สกลนคร โดยมี
ผู้ประกอบกำรผ้ำ และช่ำงทอ ของจังหวัดขอนแก่น เข้ำร่วม
จ ำนวน 4 รำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ประกอบกำรผ้ำและช่ำง
ทอที่เข้ำร่วมอบรม ได้รับควำมรู้ และสำมำรถออกแบบแพต
เทิลกำรตัดเย็บที่ทันสมัย กำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ได้ เป็นต้น 

1.13 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร โดยส่งเสริมให้เข้ำร่วมสัมมนำ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนสิ่งพิมพ์ และ
บรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภำคสู่ตลำดโลก ในวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอวำนีฯ ขอนแก่น จ ำนวนที่เข้ำ
ร่วม 30 รำย (ผลกำรด ำเนินงำนจะรำยงำนให้ทรำบต่อไป) 

4.5.1 สมำชิกเครือข่ำยธุรกิจ MOC      
Biz Club  

        - ปัจจุบันเครือข่ำยธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น มีสมำชิกรวม
ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564) จ ำนวน 408 รำย แบ่งเป็น
ประเภทนิติบุคคล จ ำนวน 52 รำย ทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 84 รำย 
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และบุคคลธรรมดำ จ ำนวน 272 รำย 
- ส่งเสริมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแก่สมำชิกบิสคลับ โดยให้เข้ำ
ร่วมงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ เข้ำ
ร่วมงำนในนำม Biz Shop ออกบูธจ ำหน่ำยสินค้ำ ภำยในงำน Sweet 
Signature เทศกำลขนมหวำนที่ใหญ่ที่สุดในภำคอีสำน ระหว่ำงวันที่ 
28 กันยำยน – 4 ตุลำคม 2563  ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ 
ขอนแก่น ยอดจ ำหน่ำย 39,200 บำท 

- จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 ของสมำชิกเครือข่ำยธุรกิจ 
Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมพระธำตุขำมแก่น ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น โดยได้ ก ำหนดให้
สมำชิกบิสคลับขอนแก่นสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 2 รูปแบบ คือ 1) 
เข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่จัดกำรประชุม จ ำนวน 30 คน และ 2) 
ประชุมทำงออนไลน์ มีสมำชิกแจ้งรำยช่ือเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนน
จ ำนวน 70 รำย รวมเป็น 100 รำย และวำระประเด็นส ำคัญในกำร
ประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
เครือข่ำยฯชุดเก่ำ โดยกำรน ำของนำงสุชัญญำ สีน้ ำเงิน เมื่อหมดวำระ 
(หมดวำระ 31 ธันวำคม 2563) กำรให้สมำชิกทบทวนและพิจำรณำ
ข้อบังคับของเครือข่ำยฯ และกำรเลือกตั้งประธำนฯ คนใหม่ โดยมี
ผู้สมัครจ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำงสุชัญญำ สีน้ ำเงิน (ประธำนคน
ปัจจุบัน) และนำงสำวรัชเกล้ำ ศรีรัตนพรรณ ผลกำรเลือกตั้งประธำน
คนใหม่ของสมำชิกเป็นเอกฉันท์ให้ นำงรัชเกล้ำ ศรีรัตนพรรณ ได้รับ
กำรเลือกตั้งเป็นประธำนเครือข่ำยธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด
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ขอนแก่นคนใหม่ (ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรและที่
ปรึกษำ และเสนอรำยช่ือเป็นประกำศจังหวัดต่อไป) 

4.6  งำนส่งเสริมตลำดและพัฒนำผู้ประกอบกำร 
4.6.1 ตลำดต้องชม  
 

       
- ส ำนักงำนฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินกำรส่งเสริมและ
เช่ือมโยงกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรในตลำดต้องชม “ตลำดถนนฅน
เดินขอนแก่น” ภำยใต้โครงกำรตลำดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถ่ิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ช่วงเทศกำลวันหยุดยำวเดือนพฤศจิกำยน 
2563 - มกรำคม 2564) จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท
ถ้วน) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและได้ผู้รับจ้ำงแล้ว ก ำหนดจัดงำนใน
วันที่ 26 ธันวำคม 2563 ณ ตลำดต้องชม:ถนนฅนเดินขอนแก่น แต่
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) มีควำมรุนแรงในระลอกใหม่ ท ำให้จังหวัดมีค ำสั่งและ
มำตรกำรงดกำรจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีควำมเสี่ยงของประชำชน
จ ำนวนมำก (เลื่อนกำรจัดกิจกรรมฯ) 

 

4.6.2 หมู่บ้ำนท ำมำค้ำขำย       - ลงพื้นที่ร่วมกับกองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมกำรค้ำภำยใน  
เพื่อส ำรวจ วิสำหกิจชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง พร้อมจะเป็นหมู่บ้ำนท ำมำ
ค้ำขำย ในกำรส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยใน จ ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้ำฝ้ำย-ไหม บ้ำนโนนชัย ต ำบลโนนหันอ ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น  2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทอผ้ำไหมบ้ำนโสกส้มกบ (ใน
โครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโสกส้มกบ) ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ กำรลงส ำรวจพื้นที่ดังกล่ำวได้ให้ข้อเสนอแนะ
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แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดต่อไป 

4.7 งำนสนับสนุนโครงกำรของจังหวัด    
กลุ่มจังหวัด ภำค และกำรสร้ำงเครือข่ำยกับ
ภำคเอกชน หอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - ส ำนักงำนฯ ได้คัดเลือกและน ำผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพและเป็น
สินค้ำนวัตกรรม สำมำรถส่งออกได้ เข้ำร่วมออกบูธประชำสัมพันธ์
และจ ำหน่ำยสินค้ำในพำวิลเลี่ยน “ช้อป ชิม ชำ” โซน Khon Kaen 
Select ในงำนไหมนำนำชำติขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 
– 10 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 15 รำย ยอดจ ำหน่ำยรวม 45,136 
บำท 

- ส ำนักงำนฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 8,617,400 บำท 
ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โครงกำรพัฒนำระบบตลำดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด แบบหลำยช่องทำง 
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำและบริกำรกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding โดยกำรจัดงำนแสดงและ
จ ำหน่ำยสินค้ำ/บริกำรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
(ในห้วงเวลำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2564) ณ สนำมศำลำกลำง
จังหวัดขอนแก่น (อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและก่อหนี้
ผูกพัน) 

- ส ำนักงำนฯ ร่วมประชุมสรุปผล/ปัญหำอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 
กับทำงจังหวัด ในกำรจัดงำนช็อปชิมชำ ในงำนไหมนำนำชำติฯ
ประจ ำปี เพื่อเป็นข้อมูลและแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 
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งบโครงการพัฒนาจังหวัด 
1. โครงกำรส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่ง
ผ้ำมัดหมี่ 

1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำเมือง
หัตถกรรมโลกแห่งผ้ำมัดหมี่ 

 
 
 
1.2 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต

ของผู้ประกอบกำรและยกระดับ
สินค้ำผ้ำไหมผ้ำมัดหมี่และผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำร 
ปัญหำ/อุปสรรค : กิจกรรมบำงกิจกรรมมีข้อจ ำกัดในสถำกำรณ์ปัจจุบันที่ต้อง
มีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
กำรแก้ไข   :   มีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
ผลลัพธ์ :  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 10 ธันวำคม 2563  ณ 
อำคำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำช่ัวครำวภำยในงำนเทศกำลไหม
สำกลฯเพื่อยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันและเช่ือมโยงโอกำสจำกประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. กำรแสดงและจ ำหน่ำยผ้ำไหม/ผลิตภัณฑ์ไหมนำนำชำติ จ ำนวน 35 รำย 
แบ่งเป็น     
      1.1 ผู้ประกอบกำร/ผู้ผลิตสินค้ำจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 25 รำย 
      1.2 ผู้ประกอบกำร/ผู้ผลิตสินค้ำจำกประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
จ ำนวน 10 รำย 
2. ยอดจ ำหน่ำยรวมในห้วงของกำรจัดงำน 12 วัน  
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 10 ธันวำคม 2563  
มูลค่ำกำรซื้อขำยรวมทั้งสิ้น 9,134,850 บำท (เก้ำล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นสี่พันแปด
ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

         2.1 มูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบกำรจังหวัดขอนแก่น  
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         ในงำนจ ำนวน 25 บูธ    
 ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำ  6,216,250 บำท 
 ยอดสั่งซื้อ        914,300 บำท 
 ยอดรวมทั้งสิ้น     7,130,550 บำท 
         2.2 มูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบกำรกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  
         ในงำนจ ำนวน 10 บูธ    
 ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำ  1,487,400 บำท 
 ยอดสั่งซื้อ        516,900 บำท 
 ยอดรวมทั้งสิ้น        2,004,300 บำท 

ปัญหำ/อุปสรรค :  
กำรแก้ไข : ควรเพิ่มกิจกรรมเจรจำธุรกิจ (Business Matching)              
ของผู้ประกอบกำรในจังหวัดขอนแก่น กับต่ำงภูมิภำค หรือผู้สนใจระดับ
นำนำชำติ ให้หลำกหลำยผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดสั่งซื้อและเกิดกำร
ขยำยช่องทำงกำรตลำดของสินค้ำ ควรเพิ่มจ ำนวนคูหำเพื่อให้เกิดควำม
หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ และควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
ด้วยกำรเดิน Troop เพื่อดึงดูดควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
บริเวณจัดงำนภำยในงำนเทศกำลไหมฯ 
ผลลัพธ์ : กิจกรรมแสดงและจ ำหน่ำยผ้ำไหม/ผลิตภัณฑ์ไหมนำนำชำติ 
Khon kaen – GMS Silk Festival 2020ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ำมัดหมี่ งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
2,051,250 บำท ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 9,134,850 บำท  ถ้ำ
พิจำรณำผลส ำเร็จที่เป็นตัวเงินมีควำมคุ้มค่ำของโครงกำร และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรของกิจกรรมสำมำรถสร้ำงผลผลิตและ
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งบโครงการกลุ่มจังหวัด 
2.1 โครงกำรพัฒนำระบบตลำดกลุ่มจังหวัด 
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดผ้ำทอกลุ่มจังหวัด
ภ ำค ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เห นื อ ต อ น ก ล ำ ง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
งบอ่ืน ๆ (กระทรวงพาณิชย์) 
3.1 โครงกำรยกระดับผ้ำทออีสำนสู่สำกล 
กิจกรรมกำรจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) 

ผลลัพธ์ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปัญหำ/อุปสรรค : กิจกรรมมีข้อจ ำกัดในสถำกำรณ์ปัจจุบันที่ต้องมีกำรงดเว้น
กำรเดินทำงจำกต่ำงประเทศ 
กำรแก้ไข   :   มีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
ผลลัพธ์ :  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : …………………………………………..………..…………………………... 
ปัญหำ/อุปสรรค : ……………………………………….…….…………………………………… 
กำรแก้ไข   :   ......................................................................................... 
ผลลัพธ์ :  ……………………………………………….……………………………… 

 4.8 งำนอื่น (ถ้ำมี) 
 
 

      - งำนส่งเสริมโครงกำรพระรำชด ำริ/พระรำชเสำวนีย์ ได้ลงตรวจเยี่ยม
และส่งเสริมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ผ้ำไหม ของโครงกำร
ส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนโสกส้มกบ อ ำเภอสีชมพู และส่งเสริมให้เข้ำร่วม
ออกบูธในงำนแสดงและจ ำหน่ำยผ้ำไหมและผลิตภัณฑ์จำกไหมของ
ประเทศในกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง : Khon kaen – GMS Silk Festival 
2020 ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน - 10 ธันวำคม 2563 ในงำน
ไหมฯประจ ำปี ของจังหวัดขอนแก่น ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด
ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 

5 การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจและ      
การให้บริการข้อมูลด้านการพาณิชย์ 
5.1 ระบบ E-Filing งำนบริกำรทะเบียนธุรกิจ  เช่น 

      งานจดทะเบียนธุรกิจ (ณ วันท่ี  31 มกราคม 2564) 
1. นิติบุคคล คงอยู่ จ านวน  9,587  ราย แบ่งเป็น  

บริษัทมหำชน(จ ำกัด)          จ ำนวน         7  รำย 
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กำรจดทะเบียนธุรกิจ กำรยื่นค ำขอทำงด้ำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรออกใบอนุญำตขนย้ำย
สินค้ำเกษตร กำรออกหนังสือรับรองกำรส่งออก/
น ำเข้ำสินค้ำทั่วไป  

บริษัทจ ำกัด                     จ ำนวน  4,606  รำย 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด              จ ำนวน  4,963  รำย 
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล  จ ำนวน       11  รำย 
ทุนจดทะเบียนรวม 72,048,953,802.50  บำท 

2. ข้อมูลการจดทะเบียน จ านวน  1,176  ค าขอ 
๒.๑ ตั้งใหม่ท้ังหมด  361  ค าขอ แบ่งเป็น  

- บริษัทจ ำกัด             จ ำนวน  206  ค ำขอ 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด      จ ำนวน  155  ค ำขอ 

๒.๒ แก้ไขรายการทางทะเบียน ท้ังหมด  596  ค าขอ แบ่งเป็น 
- บริษัทจ ำกัด            จ ำนวน  360  ค ำขอ  
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด     จ ำนวน  236  ค ำขอ 

๒.๓  เลิกท้ังหมด  161  ค าขอ แบ่งเป็น 
- บริษัทจ ำกัด            จ ำนวน  92  ค ำขอ  
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด     จ ำนวน  69  ค ำขอ 

๒.๔ เสร็จช าระบัญชี  58  ค าขอ 
- บริษัทจ ำกัด            จ ำนวน  38  ค ำขอ  
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด     จ ำนวน  20  ค ำขอ 

๓. ถอนทะเบียนร้าง 
๓.๑ กรณีจดทะเบียนเลิกแล้วไม่เสร็จช าระภายใน ๓ ปี จ านวน 165 

ราย (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด     จ ำนวน  127  รำย 
- บริษัทจ ำกัด            จ ำนวน    38  รำย 

๓.๒ กรณีไม่ส่งงบย้อนหลัง ๓ ปี ติดต่อกัน จ านวน  526  ราย 
(อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 



  37   
 

  
 

ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

-  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด      จ ำนวน  322  รำย  
-  บริษัทจ ำกัด             จ ำนวน  204  รำย 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 
เรียกบัญชีห้ำงหุ้นส่วนบริษัท จ ำนวน  20  รำย 
4.1 บริษัทจ ำกัด               จ ำนวน  10  รำย 
4.2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด        จ ำนวน  10  รำย 

5. ด าเนินคดีนิติบุคคลท่ีไม่ส่งงบการเงิน ด ำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ        
ส่งด ำเนินคดีกับต ำรวจ   จ ำนวน  -  รำย 
5.1 บริษัทจ ำกัด         จ ำนวน  -  รำย 
5.2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  จ ำนวน  -  รำย 

 
6. งานบริการข้อมูลธุรกิจ 

6.๑ บริการออกหนังสือรับรอง จ ำนวน  6,830  รำย แบ่งเป็น 
- บริษัทมหำชน (จ ำกัด)         จ ำนวน     269  รำย    
- บริษัทจ ำกัด                     จ ำนวน  4,202  รำย  
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด              จ ำนวน  2,356  รำย 
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนติิบุคคล  จ ำนวน         3  รำย 

 6.2 บริการรับรองส าเนาเอกสาร จ ำนวน  3,725  รำย แบ่งเป็น 
- บริษัทมหำชน (จ ำกัด)         จ ำนวน         9  รำย  
- บริษัทจ ำกัด                     จ ำนวน  2,789  รำย 
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด              จ ำนวน     918  รำย 
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล  จ ำนวน         -  รำย 
- สมำคมกำรค้ำ                   จ ำนวน        9  รำย 

6.3 บริการตรวจค้นเอกสาร  จ านวน  155  ราย 
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บริกำรรับรองรำยกำรทำงทะเบียนและส ำเนำเอกสำร 
ทำงทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนบริษัทกับส่วนรำชกำร จ ำนวน  155  รำย 

7. รับงบการเงินประจ าปี 2563 
รับงบกำรเงินห้ำงหุ้นส่วนบริษัท จ ำนวน  37  ฉบับ แบ่งเป็น  
- บริษัทจ ำกัด           จ ำนวน    9  ฉบับ  
- ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด    จ ำนวน  28  ฉบับ 

8. การจดทะเบียน/รับแจ้งข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
8.1 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ วิธีกำร ข้ันตอน ในกำรเตรียมข้อมูลใน  

กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ เครื่องหมำยกำรค้ำ กำรจดอนุสิทธิบัตร 
กำรจดลิขสิทธ์ิ แนะน ำ จ ำนวน  383  รำย 

8.2 กำรรับค ำขอด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  รวม  350  ค ำขอ ดังนี ้
- งำนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ ำนวน  247  ค ำขอ 
- งำนเครื่องหมำยกำรค้ำ     จ ำนวน  74  ค ำขอ 
- งำนลิขสิทธ์ิ                   จ ำนวน  29  ค ำขอ 

9. ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว จ ำนวน  70  รำย 
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ประเภท ตั้งใหม่ ต่ออายุ แก้ไข 
โรงสีขนำดเล็ก 1 3 - 
โรงสีขนำดกลำง 1 5 - 
โรงสีขนำดใหญ่ 1 3 - 
ขำยส่ง 2 5 - 
ท่ำข้ำว 11 34 - 
ส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 1 3 - 

รวม 17 53 - 
5.2  งำนศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำร
พำณิชย์ เช่น ให้บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
จังหวัด ข้อมูลตลำด ข้อมูลกำรค้ำชำยแดน 
ข้อมูล CPI และงำนพัฒนำฐำนข้อมูล ฯลฯ 

      - ระบบการจองคิวออนไลน์เฉลี่ย จ านวน  3 คิว/วัน 
ผลการด าเนินงาน : กระทรวงพำณิชย์น ำระบบกำรจองคิวออนไลน์ 
มำทดลองใช้ในส ำนักงำนฯ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้กับประชำชนผู้มำใช้บริกำรในกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำรับบริกำร  
เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำ รวมถึงสร้ำงควำม 
เป็นธรรมในกำรให้บริกำรตำมล ำดับ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ส ำนักงำนฯ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2562 - ปัจจุบัน 

 ปัญหา/อุปสรรค : ปัจจุบันมีกำรใช้กำรจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้ำมำรับ
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บริกำรน้อย 
 การแก้ไข   : ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเพจ Facebook ส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดขอนแก่น และติดป้ำยประชำสัมพันธ์ ณ กลุ่มทะเบียนธุรกิจ
และอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น 

 ผลลัพธ์ :  ผู้รับบริกำรสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำมำกดบัตรคิว  
ณ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
ส ำนักงำนฯ มำกกว่ำกำรจองคิวออนไลน์ 

- โครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 ผลการด าเนินงาน /แผนการสมัครเข้าร่วมโครงการ :  ส ำนักงำนฯ 

ได้รับรำงวัลศูนย์รำชกำรสะดวก กำรรับรองมำตรฐำน GECC  
พ.ศ. 2563 – 2565  ระดับพื้นฐำน 

- การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนนิติบุคคลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 เช่น การบริการแบบ Drive-Thru หรือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Line เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
การบริการขอหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสาร 
ผ่าน LINE Official 
 ผลการด าเนินงาน : สืบเนื่องจำกกำรบริกำรงำนทะเบียนธุรกิจ 

ในช่วงภำวะโรคระบำดไวรัส โควิด-19 ต้องบริหำรจัดกำรพื้นที่ 
ในกำรบริกำรประชำชนผู้มำใช้บริกำรเพื่อไม่ให้มีกำรแออัด 
จำกกำรมำรอคอยเพื่อรับบริกำรจึงได้สร้ำง LINE Official 
“ทะเบียนธุรกิจขอนแก่น”เพื่อบริกำรงำนออกหนังสือรับรองและ
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ส ำเนำเอกสำร โดยได้ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรใช้บริกำรผ่ำน
คิวอำร์โค้ด และเพิ่มเพื่อนเข้ำมำใน LINE Official ,และกรอกค ำขอผ่ำน 
Google From  หรือระบุช่ือและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ขอช่ือนิติ
บุคคล และรำยกำร/จ ำนวนที่ต้องกำรขอรับรอง,ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะส่งคิว
อำร์โค้ดเพื่อให้ผู้ขอช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง LINE Official 
พร้อมทั้งแจ้งให้ส่งสลิปกำรโอนช ำระค่ำธรรมเนียมกลับมำ 
เจ้ำหน้ำที่ก็จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรที่ขอพร้อมออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยจะนัดให้มำรับเอกสำรที่ขอได้ภำยใน 15 นำที 
นับตั้งแต่กำรแจ้งกำรโอนช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู้
ขอรับบริกำรแล้ว จ ำนวน  590 รำย 

6 งานบริหารงานท่ัวไป 
6.1 กำรบริหำรงบประมำณ 
 
 
 
 
 

       
เป้ำหมำย (ร้อยละ) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 77 100 

ไตรมำสที่ 1   สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ตำมเป้ำหมำย ( ....... บำท :  ...... % ) 
             เบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (1,118,540.51 บำท : 8.90 % ) 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

ไตรมำสที่ 1   สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ตำมเป้ำหมำย (54,700 บำท : 
100 % ) 
                เบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (  ...............บำท :  ....... % ) 
6.1.1  สรุปผลเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม ณ วันที่ 31 มกรำคม 

2564 มีดังนี้ 
          งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 12,636,412.00 บำท ใช้ไป 

  
ไตรมำส 1 เบิก
ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 
เนื่องจำกได้รับ
จัดสรรงบผ้ำทอ
อีสำนสู่สำกล 
9,564,500 
บำท แต่
แผนกำร
ด ำเนินกำรจัด
งำนช่วงไตรมำส 
3 ท ำให้ผลกำร
เบิกจ่ำยไตรมำส 

https://www.google.com/intl/th_th/forms/about/
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ท่ี ประเด็น 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายเหตุ 
ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

1,596,322.51 บำท (คิดเป็นร้อยละ 12.63 คงเหลือ 
11,040,089.49 บำท (เอกสำรแนบ 2)  
6.1.2 โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวง 
         (เอกสำรแนบ 3) 
6.1.3 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) โครงกำรฯ (เอกสำรแนบ 4) 

1 ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 

6.2 กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน 
6.2.1 งบประมำณ 
6.2.2 บุคลำกร 
 
 
 
 
 
6.2.3 ส ำนักงำน/บ้ำนพักข้ำรำชกำร 
6.2.4 วัสดุและอุปกรณ์ส ำนักงำน 

       
 
- ขอเพิ่มค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำดจำกเดิมเดือนละ 6,000 
บำท เป็น 8,000 บำท เนื่องจำกส ำนักงำนฯ มีอำคำรปฏิบัติงำนฯ 
จ ำนวน 2 อำคำร 4 กลุ่มงำน พื้นที่ใช้สอย 800 ตำรำงเมตร และ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำส ำนักงำนฯ ประสบปัญหำเรื่องพนักงำนท ำควำม
สะอำดลำออกบ่อย เนื่องจำกมีปริมำณงำนมำก ไม่สอดคล้องกับค่ำแรง
ที่ได้รับ ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำแรงข้ันต่ ำในจังหวัด 
 

 สพจ. ควรแจ้ง
หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องเบื้องต้น
ก่อนแจ้ง ผต. 
ได้แก่ กองบริหำร
กำรคลัง กอง
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล ศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร และส่ง
ส ำเนำหนังสือให้
ผู้ช่วยผู้ตรวจ
รำชกำรติดตำม
งำนจำกหน่วยงำน
ดังกล่ำว    





 
แบบ รต.1 (ชว./ศตว ) 

รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
หนวยงาน :  ศูนยชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) 

ภารกิจ 
งบประมาณ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธท่ีได หมายเหตุ 

ไดรับ ใชไป รอยละ แผน   ผล รอยละ   

1. งานตามนโยบายเฉพาะกิจเรงดวน  
    1.1 งานแกไขปญหาความเดือดรอนของ   
          ประชาชน 

        -  การดําเนินการตามขอรองเรียนผาน
ชองทางตาง ๆ เชนศูนยดํารงธรรมจังหวัด สาย
ดวน ๑๕๖๙ โทรศพัทสํานักงาน และรองเรียน
ดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
ไดรับรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง   
  การดําเนินการ ตรวจสอบเรียบรอยจํานวน 2
เรื่อง ประกอบดวย เครื่องชั่งรับซ้ือสินคาเกษตร 1 
เรื่อง เครื่องชั่งดานตรวจสอบน้ําหนักทางหลวง 1 
เรื่อง 

ผลการดําเนินการ ตรวจสอบพบวา 
ถูกตองจํานวน 1 เรื่อง  
ไมถูกตอง จํานวน 1 เรื่อง คือ  

  1. ลานเส่ีย เตา ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน พบความผิดตามมาตรา 25 วรรค 
1 บทกําหนดโทษตามมาตรา 70 ใชเครื่องชั่งตวง
วัดที่ ส้ินอายุคํารับรองในการซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคากับผูอ่ืน จึงดําเนินการเปรียบเทียบปรับเปน
เงิน 5,000 บาท 
ผลการดําเนินคดีเครื่องชั่งตวงวัดทั้งหมด 

1. จังหวัดขอนแกน 9 คดี เปรียบเทียบปรับเปน
เงิน 47,000 บาท 

2. จังหวัดมหาสารคาม 11 คดี เปรียบเทียบ
ปรับเปนเงิน 95,000 บาท 

3. จังหวัดกาฬสินธุ 4 คดี เปรียบเทียบปรับเปน
เงิน 20,000 บาท 
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ภารกิจ 
งบประมาณ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธท่ีได หมายเหตุ 

ไดรับ ใชไป รอยละ แผน   ผล รอยละ   

 1.2  งานกํากับดูแลเครื่องช่ังตวงวัด   
          - งานตรวจสอบใหคํารบัรองเครื่องช่ังตวงวัด 
 

2,396 ผลการดําเนินงาน:  
จํานวนเครื่องชั่งรถยนต 548 เครื่อง 
จํานวนเครื่องชั่งอ่ืนๆ       42 เครื่อง 
จํานวนมาตรวัดฯ       1,707 เครื่อง 
จํานวนเครื่องวัดความชื้น   99 เครื่อง 

2.แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 
   2.1  งบจังหวัด  
          (1) โครงการ..................................... 
          (2) โครงการ ....................................   

 2.2  งบกระทรวงพาณิชย/กรม 
       (1) โครงการ...................................... 
       (2) โครงการ.................................... 

      ผลการดําเนินงาน: …………………………………… 
ปญหา/อุปสรรค: ……………………………………… 
การแกไข : ....................................................... 
ผลลัพธ : …………………………………………………. 

 

 3.งานตามภารกิจหลักของหนวยงาน  
3.1 ตรวจสอบการใชเครื่องช่ังตวงวัด  
      - เครื่องช่ังรถยนต 
      - เครื่องช่ังอื่นๆ 
      - มาตรวัดฯ 
      - เครื่องวัดความช้ืนขาว 
3.2 ตรวจสอบสินคาหีบหอ 
 

    
17,175 
  1,125 
9,000 

  6,750 
    300 
25,000 

 
4,651 

608 
439 

3,474 
130 
214 

 

 
27.08 
 
 
 
 

0.86 

 
ผลการดําเนินงาน: จํานวนเครื่องชั่งตวงวัดที่ตรวจสอบ
ตามสถานบีริการ ตลาดสด รานคาทั่วไป สถานทีร่ับซ้ือพืช
ไรและอ่ืน  ๆสินคาหีบหอ ถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย
ที่กําหนดคิดเปนรอยละ 9๕ % (จํานวนทีต่รวจสอบ       
ผลการดําเนินงาน : จํานวนเครื่องชั่งตวงวัดที่
ตรวจสอบ 4,651 เครื่อง  ผิด 39 เครื่อง (ผูกบัตร 
31 เครื่อง และดําเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับ
เปนเงิน 50,000 บาท) การดําเนินการตาม
โครงการสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตร เปาหมาย 
200 สถานบีริการ  ดําเนินการได  53 สถาน ี 
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ภารกิจ 
งบประมาณ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธท่ีได หมายเหตุ 

ไดรับ ใชไป รอยละ แผน   ผล รอยละ   

 4. เปนคณะกรรมการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
........................................................... 
5. งานอ่ืน ๆ (ถามี) 
   ..................................................................... 
 
 
 
 
    

      ผลการดําเนินงาน: …………………………………… 
ปญหา/อุปสรรค: ……………………………………… 
การแกไข : ....................................................... 
ผลลัพธ : …………………………………………………. 

 

 
6. การบริหารงานท่ัวไป  
    สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ (งบประมาณท่ีไดรับจากกรมการคาภายใน) 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ (บาท) สถานการณเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน 

(การกอหน้ีผูกพัน) ไดรับจัดสรร ใชไป รอยละ คงเหลือ 
1.งบดําเนินงาน 
   1.1  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
         1.1.1............................  
   1.2 คาสาธารณูปโภค 
         1.2.1............................  
2. งบลงทุน 
   2.1  ครุภัณฑ 
   2.2  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
3. งบรายจายอ่ืน 
   3.1 ออกตรวจสอบ 
   3.2 รายจายอ่ืน 

 
1,368,106.00 
 

 
 

7,586,900.00 
 
 
 

126,000.00 
 

 
843,192.81 
 
 
 
5,871,104.64 
 
 

 
82,054.00 

 

 
61.63 
 
 
 
77.38 
 
 

 
65.12 

 

 
524,913.19 

 
 
 

1,715,795.36 
 
 

 
43,946.00 

 

 
-งบลงทุนไดรบัการโอนจัดสรร จํานวน 7 รายการ 
ดังน้ี 
1. เครื่องช่ังสอบเทียบมวล พกิัดกําลงั 32 กก. วงเงิน 
760,000.- บาท (รอสงมอบ) 
2. จานช่ังใชกับเครื่องช่ัง วงเงิน 210,000.- บาท 
(เบกิจายแลว) 
3. ปายหองปฏิบัติการสอบเทียบ วงเงิน 75,000.- 
บาท (เบิกจายแลว) 
4. ตุมนํ้าหนักแบบมาตรา พิกัดกําลงั 1 ตัน วงเงิน 
500,000.- บาท (รอสงมอบ) 
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หมวดรายจาย 
งบประมาณ (บาท) สถานการณเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุน 

(การกอหน้ีผูกพัน) ไดรับจัดสรร ใชไป รอยละ คงเหลือ 
4. คาจางเหมาบริการ............ 
 

 
 
 

5. เครื่องช่ังสอบเทียบมวล พิกัดกําลงั 1,000 กก. 
วงเงิน 4,100,000.- บาท (รอสงมอบ) 
6. ปรับปรงุหองตรวจสอบความช้ืนขาว วงเงิน 
1,641,900.- บาท  (รอลงนามในสญัญา) 
7. ปรับปรงุหองนํ้าภายในสํานักงาน วงเงิน 
300,000.- บาท (เบิกจายแลว) 
รวมเปนเงิน 7,586,900.- บาท (เจ็ดลานหาแสน
แปดหมื่นหกพันเการอยบาทถวน)   
หมายเหตุ  รายการที่ 1 , 4 , 5 กําหนดสงมอบวันที่  
29  มิถุนายน  2564 
              รายการที่ 6 ทําสญัญาวันที่ 11  
กุมภาพันธ  2564 กําหนดสงมอบวันที่  11  
สิงหาคม  2564 

รวม 9,081,006.00 6,796,351.45 74.84 2,284654.55  

  
                                                               ลงนาม................................................. 
       (นายกัมปนาท  ยุทธศิลป) 

 ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแกน) 
วันที่.................../........./................ 



สรุปเรื่องร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น/สายด่วน 1569/และอ่ืน ๆ       
(เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกระทรวงพาณิชย์) 

 
ตั้งแต่วันท่ี    1  ตุลำคม  256๓  ถึงวันท่ี     28 มกรำคม  2564   ได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังหมด .........21.......... เรื่อง   ดังน้ี 

เรื่อง
ที่ 

วันที่ 
ร้องเรียน 

ช่ือ – นำมสกุล 
ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 

เรื่อง/ประเด็นร้องเรียน 
สถำนะ () 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
หน่วย

ด ำเนินกำร ยุติ 
เรื่องได้ 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ส่งเรื่องให้ 
สคบ.กลำง 

1 - 
 

 

- ร้องเรียนร้ำน น.รุ่งเรือง (ณรงค์ฤทธ์ิวัสดุ
ก่อสร้ำง) จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
และวัสดุกำรเกษตร อ ำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น กรณี จ ำหน่ำยสินค้ำ
หมดอำยุหลำยรำยกำร เช่น ข้ำวสำร 
ขนมขบเคี้ยว ยี่ห้อ โปเตโต้  

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เม่ือวันที่ 27 ตุลำคม 2563 ณ ร้ำน น.รุ่งเรือง (ณรงค์ฤทธ์ิ
วัสดุก่อสร้ำง) จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคและวัสดุกำรเกษตร อ ำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 27 ตุลำคม 2563 ณ ร้ำน น.รุ่งเรือง 
(ณรงค์ฤทธ์ิวัสดุก่อสร้ำง) เลขที่ 178 ถนนกุดฉิม-ภูเวียง ต ำบลโนนทอง 
อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคและ
วัสดุกำรเกษตร อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้พบกับ  
นำงโฉมฉำย  แดงสุวรรณ  เจ้ำของร้ำน  
2. จำกกำรตรวจสอบ ร้ำน น.รุ่งเรือง (ณรงค์ฤทธ์ิวัสดุก่อสร้ำง) เป็น
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ จำกกำรสุ่มตรวจสอบสินค้ำภำยในร้ำนพบว่ำมี
ขนมคบเคี้ยวบำงส่วนหมดอำยุ 22 ตุลำคม 2020 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จึงได้แนะน ำให้เจ้ำของร้ำนน ำออกจำกชั้นวำง ซ่ึงเจ้ำของร้ำนได้
ด ำเนินกำรน ำออกทันทีและยินดีให้ควำมร่วมมือที่จะเช็คสินค้ำทุก
รำยกำรภำยในร้ำนทั้งหมด   
3. เจ้ำของร้ำนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำปกติเป็นกำรจ ำหน่ำยให้กับคน
ภำยในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่นที่คุ้นเคยกัน หำกลูกค้ำพบว่ำสินค้ำ
หมดอำยุก็จะน ำมำเปลี่ยนทันทีและทำงร้ำนได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนให้ทุก
ครั้งและเก็บสินค้ำที่หมดอำยุไว้เพื่อ เคลมกับบริษัทฯ หรือตัวแทน
จ ำหน่ำย  
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำให้ทำงร้ำนฯ หม่ันตรวจสอบสภำพ
สินค้ำ ป้ำยรำคำ และวันหมดอำยุที่ผลิตภัณฑ์ เน่ืองจำกตำมหลักเกณฑ์

 

เอกสารแนบ 1 
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ร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ  ได้ก ำหนดไว้ว่ำห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำเสื่อมสภำพหรือ
หมดอำยุ ซ่ึงทำงร้ำนยินดีปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
5. ไม่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ เน่ืองจำกผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องกำรให้ตอบกลับ 

2 - 
 

 

- ร้องเรียนร้ำนปณิตำ (ร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ) เลขที่ 29 หมู่ที่ 8 ต ำบล
ส ำโรง อ ำเภอ                            
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรณีมี
กำรท ำผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรรูดเป็น
เงินสดและหักค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 10 
บำท  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4765/63 
ร้องเรียนร้ำนปณิตำ (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) เลขที่ 29 หมู่ที่ 8 ต ำบล
ส ำโรง อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรณีมีกำรท ำผิดเงื่อนไข
ของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรรูดเป็นเงินสดและหัก
ค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 10 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว                
ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 27 ตุลำคม 2563 ณ ร้ำนปณิตำ 
(ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) เลขที่ 29 หมู่ที่ 8 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้พบกับนำงปณิตำ โพธ์ิเกตุ เจ้ำของร้ำน 
และปฏิเสธว่ำทำงร้ำนไม่ได้มีกำรรับแลกเป็นเงินสดร้อยละ 10 บำท 
ตำมที่ผู้ร้องเรียนกล่ำวอ้ำง 
2. วันที่เข้ำตรวจสอบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่พบกำรกระท ำผิดแต่ได้
ก ำชับให้ทำงร้ำนปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของโครงกำรฯ อย่ำงเคร่งครัด 
หำกพบว่ำกระท ำผิดจะท ำกำรเพิกถอนร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ ทันที 
3. ไม่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ เน่ืองจำกผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องกำรให้ตอบกลับ 

 

3 - 
 

 

- ร้องเรียน ร้ำนยำยเอ่น (ร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ) หมู่ที่ 4 ต ำบลกระนวน 
อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น กรณี มี
กำรท ำผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรฯ รูด
เป็นเงินสด และหักค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4769/63 
ร้องเรียน ร้ำนยำยเอ่น (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) หมู่ที่ 4 ต ำบลกระนวน 
อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น กรณี มีกำรท ำผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรฯ รูดเป็นเงินสด และหักค่ำรูดบัตรฯ 
ร้อยละ 10 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
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10 บำท  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏ
ดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 ณ ร้ำนยำยเอ่น 
(ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) หมู่ที่ 4 ต ำบลกระนวน อ ำเภอซ ำสูง จังหวัด
ขอนแก่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรล่อซ้ือโดยใช้บัตรสวัสดิกำรฯ 
ซ่ึงมียอดเงินในบัตร 700 บำท 
2. พบพฤติกำรณ์กระท ำควำมผิดคือทำงร้ำนฯ ด ำเนินกำรรูดเงิน                
ในบัตรฯ มูลค่ำ 700 บำท ก่อนให้ซ้ือสินค้ำ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ล่อ
ซ้ือได้เจรจำขอรูดเงินสดซ่ึงทำงร้ำนยินยอม โดยได้ซื้อสินค้ำกับทำงร้ำน
ฯ ได้แก่  
-นม formost รสจืด 180 มล. 1 แพ็ค (ขนำดบรรจุ 3 กล่อง) รำคำ 
45 บำท 
-น้ ำยำปรับผ้ำนุ่มดำวน์น่ี ขนำด 380 ml. รำคำ 45 บำท 
-โลชั่นนีเวีย ปริมำณ 200 มล. รำคำ 69 บำท 
-น้ ำยำล้ำงจำน ยี่ห้อ ซันไลต์ ปริมำณ 750 มล. รำคำ 65 บำท 
-ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำเด็ก ดีน่ี ปริมำณ 600 มล. รำคำ 55 บำท 
-สบู่สมุนไพรมะขำมอิงอร ปริมำณ 25 กรัม รำคำ 20 บำท 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 299 บำท แต่ทำงร้ำนคิดรำคำ 300 บำท และขอ
รูดเป็นเงินสด จ ำนวน 400 บำท ทำงร้ำนฯ หักค่ำบริกำรร้อยละ 10 
บำท เป็นเงินจ ำนวน 40 บำท และคืนเงินสดให้กับลูกค้ำ 360 บำท  
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้น ำของกลำง ได้แก่ สินค้ำที่รูดซ้ือ จ ำนวน              
6 รำยกำร มูลค่ำ 300 บำท และเงินสด จ ำนวน 360 บำท แสดงตัว
ต่อทำงร้ำนฯ ซ่ึงทรำบต่อมำภำยหลัง คือ นำงระบำย เรืองธำนำรัตน์  
เป็นเจ้ำของและผู้ดูแลร้ำนประสงค์ เรืองธำนำรัตน์ (แม่เอ่น) ซ่ึงในเวลำ
ต่อมำได้ยอมรับต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำได้กระท ำควำมผิดจริง 
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมเห็นว่ำ นำงระบำย เรืองธำนำรัตน์  
เจ้ำของและผู้ดูแลร้ำนประสงค์ เรืองธำนำรัตน์ (แม่เอ่น) ได้กระท ำ
ควำมผิดจริงฐำนควำมผิดคือบังคับให้ลูกค้ำรูดซ้ือสินค้ำตำมวงเงินใน
บัตรทั้งหมดโดยลูกค้ำไม่สมัครใจ และรับรูดเงินสด ร้อยละ 10 บำท 
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ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ เห็นควรเพิกถอน
ร้ำนค้ำฯ และแจ้งให้กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนคลังจังหวัดขอนแก่น
ได้รับทรำบและด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป  
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ทำง
โทรศัพท์หมำยเลข 0885333123 เรียบร้อยแล้ว และผู้ร้องเรียน
ยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 

4 
 

 

- 
 

 

- ร้องเรียน                      
หจก.เอสเอ็มมำร์ท (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำ
รัฐ) เลขที่ 42 หมู่ที่ 8  
ต ำบลหนองกุงใหญ่   
อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
กรณี มีกำรท ำผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธง
ฟ้ำประชำรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรฯ รูด
เป็นเงินสด และหักค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 
10 บำท  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4707/63 
ร้องเรียน หจก.เอสเอ็มมำร์ท (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) เลขที่ 42 หมู่ที่ 
8 ต ำบลหนองกุงใหญ่ อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กรณี มีกำรท ำ
ผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรฯ รูดเป็น
เงินสด และหักค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 10 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วย
ตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563                                
ณ หจก.เอสเอ็มมำร์ท (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) เลขที่ 42 หมู่ที่ 8 
ต ำบลหนองกุงใหญ่ อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับ 
นำยคมกฤษ ว่องไว เจ้ำของร้ำน  
2. จำกกำรตรวจสอบไม่พบเครื่องรูด EDC เน่ืองจำกเครื่องช ำรุด และ
ทำงร้ำนได้น ำส่งซ่อมผ่ำนผู้ให้บริกำรขนส่งเคอรี่ และไม่ทรำบว่ำจะแล้ว
เสร็จเม่ือไหร่ โดยได้มีกำรจัดท ำป้ำยหน้ำร้ำนแจ้งลูกค้ำว่ำเครื่องช ำรุดไม่
สำมำรถใช้บริกำรได้ 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่พบกำรกระท ำควำมผิดในกำรรับแลกเงินสด
และกำรเก็บบัตรสวัสดิกำรฯ ตำมที่กล่ำวอ้ำง ซ่ึงทำงร้ำนฯ ได้ยืนยันว่ำ
ไม่เคยกระท ำกำรดังกล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ อย่ำงเคร่งครัด ห้ำมมิให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หำกพบกำรกระท ำควำมผิดหรือได้รับเรื่อง
ร้องเรียนในลักษณะพฤติกรรมดังกล่ำวอีกครั้งจะด ำเนินกำร             
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เพิกถอนร้ำนค้ำทันที 
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ              
แต่เน่ืองจำกผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลและแจ้งควำมประสงค์จะโทร
ประสำนสอบถำมผลกำรตรวจสอบในภำยหลัง 

5 - 
 

 

- ร้องเรียน  Facebook ร้ำนค้ำออนไลน์ 
Somporn Numjaisawan ร้ำนโต้ 
ขอนแก่น ห้อง E008 ตลำดจตุจักร 
ขอนแก่น ถนนศรีนวล ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
กรณี โพสต์สินค้ำลงขำยในกลุ่มศิษย์
หลวงพ่อไฉนฉนทสำโร ภำคตะวันออก 
โดยไม่แสดงรำคำจ ำหน่ำยเสมำเสือ
อมตะ เน้ือชนวน อัลปำก้ำ  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4711/63  
ร้องเรียน  Facebook ร้ำนค้ำออนไลน์ Somporn Numjaisawan 
ร้ำนโต้ ขอนแก่น ห้อง E008 ตลำดจตุจักร ขอนแก่น ถนนศรีนวล 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรณี โพสต์สินค้ำ
ลงขำยในกลุ่มศิษย์หลวงพ่อไฉนฉนทสำโร ภำคตะวันออก โดยไม่แสดง
รำคำจ ำหน่ำยเสมำเสืออมตะ เน้ือชนวน อัลปำก้ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วย
ตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 ณ ร้ำนโต้ 
ขอนแก่น ห้อง E008 ตลำดจตุจักร ขอนแก่น ถนนศรีนวล ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำ
ตรวจสอบ เวลำ 10.00 น. พบว่ำร้ำนปิด และเข้ำตรวจในเวลำต่อมำ 
คือ เวลำ 11.30 น. พบว่ำร้ำนเปิดแต่ไม่พบบุคคลภำยในร้ำน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้โทรศัพท์สอบถำมไปยังหมำยเลขโทรศัพท์ 
0850022515 ตำมเบอร์หน้ำร้ำน พบว่ำเจ้ำของร้ำนไปท ำธุระที่ 
กทม. โดยให้เพื่อนมำเปิดร้ำนแทน 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ไปประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่ตลำดจตุจักร 
ขอนแก่น โดยได้พบกับ นำงสำวพนิดำ ยอดสง่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลตลำด
จตุจักร ขอนแก่น และได้รับเรื่องไว้แทนร้ำนโต้ขอนแก่น 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้มอบประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำรฯ ฉบับที่ 70 เรื่อง กำรแสดงรำคำผ่ำนระบบพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ฉบับที่ 71 เรื่อง กำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำและ
บริกำรฯ หมวดอ่ืน ๆ ล ำดับที่ 209 เครื่องบูชำ พร้อมแนะน ำผู้ดูแล
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ตลำดจตุจักร ขอนแก่น ก ำชับผู้ค้ำในตลำด แผงเช่ำพระ ฯลฯ ปิดป้ำย
แสดงรำคำหน้ำร้ำนให้ครบถ้วน ชัดเจน และในกรณีมีกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ระบบออนไลน์ในช่องทำงต่ำง ๆ ให้แสดงรำคำให้ครบถ้วน เปิดเผย 
ชัดเจน และห้ำมมิให้สอบถำมรำคำใน Inbox โดยให้ถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
4. ผู้ดูแลตลำดจตุจักร (ผู้รับเรื่องแทน) ยินดีปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และจะประสำนร้ำนโต้ขอนแก่น รวมถึงผู้ค้ำในตลำด 
แผงเช่ำพระ ฯลฯ มำรับฟังกำรชี้แจงและให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ทำง
โทรศัพท์หมำยเลข 0824547456 เรียบร้อยแล้ว และผู้ร้องเรียน
ยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 
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- ร้องเรียน                     ร้ำนโอ๋-อำย 
อำหำรตำมสั่ง เหล่ำนำดี 10 ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น กรณี ผู้ร้องเรียนสั่งข้ำว
กะเพรำหมูกรอบ+ไข่ดำว (ใส่กล่อง) 
ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำ 35 บำท 
แต่เม่ือช ำระเงินทำงร้ำนคิดรำคำ 45 
บำท ซ่ึงทำงร้ำนฯ จ ำหน่ำยไม่ตรงตำม
ป้ำยรำคำที่แสดงไว้  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4803/63 
ร้องเรียน ร้ำนโอ๋-อำย อำหำรตำมสั่ง เหล่ำนำดี 10 ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรณี ผู้ร้องเรียนสั่งข้ำวกะเพรำ
หมูกรอบ+ไข่ดำว (ใส่กล่อง) ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำ 35 บำท แต่
เม่ือช ำระเงินทำงร้ำนคิดรำคำ 45 บำท ซ่ึงทำงร้ำนฯ จ ำหน่ำยไม่ตรง
ตำมป้ำยรำคำที่แสดงไว้ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำร
ตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563                                
ณ ร้ำนโอ๋-อำย อำหำรตำมสั่ง เลขที่ 86/5 ถนนเหล่ำนำดี ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับ นำยสมคิด  
สุทธศรี  เจ้ำของร้ำน  
2. จำกกำรตรวจสอบทำงร้ำนฯ มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำอำหำรชัดเจน
และอยู่ในจุดที่เห็นได้เด่นชัด โดยข้ำวกะเพรำกรอบ ปิดป้ำยแสดงรำคำ 
40 บำท เพิ่มไข่ดำว 5 บำท รวมรำคำ 45 บำท และทำงร้ำนฯ ได้แจ้ง
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ปรับรำคำอำหำรกะเพรำหมูกรอบ ธรรมดำ 40 บำท พิเศษ 45 บำท 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม 2563 เป็นต้นมำ หำกเพิ่มไข่ดำวก็จะบวก 5 
บำท 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนฯ หม่ันตรวจสอบป้ำยรำคำให้
อยู่ในสภำพปกติ สำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนและอัพเดตรำคำเป็นประจ ำ
หำกมีกำรปรับเปลี่ยนรำคำให้รีบด ำเนินกำรแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันกำร
เข้ำใจผิด 
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ              
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0632455830 ซ่ึงผู้ร้องเรียนได้รับทรำบและ
ยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 
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- ร้องเรียนร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ภำยใน
ซอยเทศบำลต ำบลวังเพิ่ม ต ำบลวังเพิ่ม 
อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กรณี มี
กำรท ำผิดเงื่อนไขของร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐรับแลกเงินสดและหักค่ำรูด
บัตรฯ ร้อยละ 10 บำท  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 5148/63 
ร้องเรียนร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ภำยในซอยเทศบำลต ำบลวังเพิ่ม ต ำบล
วังเพิ่ม อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กรณี มีกำรท ำผิดเงื่อนไขของ
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐรับแลกเงินสดและหักค่ำรูดบัตรฯ ร้อยละ 10 
บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 3 ธันวำคม 2563 ณ ร้ำนพ่อเผย 
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ เลขที่ 655 ม. 15 ต ำบลวังเพิ่ม อ ำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับนำยหนูคล้ำย นอแสงศรี เจ้ำของร้ำน  
2. จำกกำรตรวจสอบทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำไม่ได้มีกำรรับแลกบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐเป็นเงินสดเป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมปกติ 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐฯ ห้ำมมิให้มีกำรรับแลกเป็นเงินสดและไม่ให้ฉวยโอกำส
ปรับขึ้นรำคำสินค้ำ หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำผิดจะด ำเนินกำร
เพิกถอนร้ำนค้ำฯ ออกจำกโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ ทันที 
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ              
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0831333261 ซ่ึงผู้ร้องเรียนได้รับทรำบและ
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ยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 
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- ร้องเรียนร้ำน               เอโกะทุก
อย่ำง 20 บำท (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ
และโครงกำรคนละครึ่ง) กรณี จ ำหน่ำย
ไข่ไก่ เบอร์ 4 แผงละ 110 บำท ซ่ึง
ร้ำนค้ำทั่วไปหรือตำมห้ำงสรรพสินค้ำ
จ ำหน่ำยรำคำประมำณแผงละ 65-75 
บำท และทำงร้ำนให้เหตุผลว่ำเม่ือเข้ำ
ร่วมโครงกำรคนละครึ่งลูกค้ำจ่ำยเพียง 
55 บำท  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ                     
เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 5120/63 
ร้องเรียนร้ำนเอโกะทุกอย่ำง 20 บำท (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐและ
โครงกำรคนละครึ่ง) กรณี จ ำหน่ำยไข่ไก่ เบอร์ 4 แผงละ 110 บำท 
ซ่ึงร้ำนค้ำทั่วไปหรือตำมห้ำงสรรพสินค้ำจ ำหน่ำยรำคำประมำณแผงละ 
65-75 บำท และทำงร้ำนให้เหตุผลว่ำเม่ือเข้ำร่วมโครงกำรคนละครึ่ง
ลูกค้ำจ่ำยเพียง 55 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำร
ตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 3 ธันวำคม 2563 ณ ร้ำนเอโกะ                
ทุกอย่ำง 20 บำท ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 4 ต ำบล
เขื่อนอุบลรัตน์ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับ นำงสำว
พรรณภำ อ่อนหล้ำ เจ้ำของร้ำน  
2. จำกกำรตรวจสอบทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำจ ำหน่ำยไข่ไก่ (แผง 30 
ฟอง) เบอร์ 3 รำคำแผงละ 115 บำท (มีต้นทุนแผงละ 95 บำท) ทำง
ร้ำนมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำชัดเจน ณ วันตรวจสอบมีไข่ไก่เหลือภำยใน
ร้ำน 2 แผง 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐฯ ห้ำมไม่ให้ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำสินค้ำโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและ หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำผิดจะ
ด ำเนินกำรเพิกถอนร้ำนค้ำฯ ออกจำกโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ 
ทันที 
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
เน่ืองจำกปกปิดข้อมูล 
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- ค ำร้องที่ กท 4962/63 ร้องเรียนร้ำน
ครัวแม่เพ็ญศรี จ ำหน่ำยอำหำรปรุง
ส ำเร็จ กรณี ทำงร้ำนไม่ปิดป้ำยแสดง
รำคำและจ ำหน่ำยอำหำรรำคำแพง โดย
ผู้ร้องสั่งอำหำรไข่พะโล้ รำคำถ้วยละ 
60-80 บำท มีไข่ 2 ฟอง มีหมูชิ้นเล็กๆ 
3-4 ชิ้น ทำงร้ำนคิดรำคำถ้วยละ 60 
บำท และสั่งเพิ่มอีก 1 ถ้วย ไข่ 4 ฟอง 
มีหมูชิ้นเล็กๆ 3-4 ชิ้น ทำงร้ำนคิดรำคำ
ถ้วยละ 80 บำท (ผู้ร้องมีควำมสงสัยว่ำ
เหตุใดถ้วยไข่พะโล้ 2 ฟอง ทำงร้ำนไม่
คิดรำคำ 40 บำท) 

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 4962/63 
ร้องเรียนร้ำนครัวแม่เพ็ญศรี จ ำหน่ำยอำหำรปรุงส ำเร็จ กรณี ทำงร้ำน
ไม่ปิดป้ำยแสดงรำคำและจ ำหน่ำยอำหำรรำคำแพง โดยผู้ร้องสั่งอำหำร
ไข่พะโล้ รำคำถ้วยละ 60-80 บำท มีไข่ 2 ฟอง มีหมูชิ้นเล็ก ๆ 3-4 
ช้ิน ทำงร้ำนคิดรำคำถ้วยละ 60 บำท และสั่งเพิ่มอีก 1 ถ้วย ไข่ 4 
ฟอง มีหมูชิ้นเล็ก ๆ 3-4 ชิ้น ทำงร้ำนคิดรำคำถ้วยละ 80 บำท (ผู้ร้อง
มีควำมสงสัยว่ำเหตุใดถ้วยไข่พะโล้ 2 ฟอง ทำงร้ำนไม่คิดรำคำ 40 
บำท) ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 3 ธันวำคม 2563 ณ ร้ำนครัวแม่เพ็ญ
ศรี เลขที่ 80 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่ำ
ร้ำนปิด ต่อมำในวันที่ 15 ธันวำคม 2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้ง ซ่ึงได้พบกับ นำงสำวสุจิตรำ สวัสดิ์ เจ้ำของร้ำน  
2. ทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำจ ำหน่ำยข้ำวรำดแกง 1 อย่ำง รำคำ 30 บำท  
2 อย่ำง รำคำ 40 บำท กรณีลูกค้ำสั่งแยกกับข้ำว รำคำเริ่มต้นที่ 60 
บำท ข้ำวสวย รำคำจำนละ 10 บำท โดยไข่พะโล้ 2 ฟอง (มีหมู) รำคำ
เริ่มต้นที่ 60 บำท หำกเพิ่มไข่คิดรำคำฟองละ 10 บำท ในส่วนของ
เมนูอ่ืน ๆ รำคำเริ่มต้น 60 บำท ขนมจีนน้ ำยำ รำคำเริ่มต้นที่ 30 บำท 
(ทำงร้ำนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำไข่พะโล้ทำงร้ำนใช้ไข่เป็ด เน้ือหมูใช้เน้ือ
ส่วนขำหลัง ซ่ึงทำงร้ำนมีต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้ำงสูง ใช้สินค้ำคุณภำพดี
มำประกอบอำหำร) 
3. ในส่วนของป้ำยแสดงรำคำทำงร้ำนแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงปรับปรุง
รำยกำรอำหำรและอยู่ระหว่ำงจัดท ำป้ำยรำคำใหม่ จะด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จก่อนปีใหม่  
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำให้ชัดเจน
และห้ำมไม่ให้ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำสินค้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำผิดจะด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ
ตำมกฎหมำยต่อไป 
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5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำน
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0955901919 เรียบร้อยแล้ว    
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- ร้องเรียนร้ำนเจ้พร จ ำหน่ำยอำหำรปรุง
ส ำเร็จ อำหำรตำมสั่ง กรณี ทำงร้ำนฯ 
เข้ำร่วมโครงกำรคนละครึ่งมีพฤติกรรม
ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำอำหำร ทำงร้ำน
ไม่ปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำย โดยผู้ร้อง
สั่งข้ำวผัดหมู 1 จำน เดิมเคยจ ำหน่ำย
รำคำจำนละ 40 บำท แต่ปรับรำคำ
จ ำหน่ำยเป็นจำนละ 55 บำท  

   ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำร้องที่ กท 5238/63 
ร้องเรียนร้ำนเจ้พร จ ำหน่ำยอำหำรปรุงส ำเร็จ อำหำรตำมสั่ง กรณี ทำง
ร้ำนฯ เข้ำร่วมโครงกำรคนละครึ่งมีพฤติกรรมฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำ
อำหำร ทำงร้ำนไม่ปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำย โดยผู้ร้องสั่งข้ำวผัดหมู 
1 จำน เดิมเคยจ ำหน่ำยรำคำจำนละ 40 บำท แต่ปรับรำคำจ ำหน่ำย
เป็นจำนละ 55 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำร
ตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 15 ธันวำคม 2563 ณ ร้ำนเจ้พร ไม่มี
เลขที่ ร้ำนตั้งอยู่บริเวณริมทำงตรงข้ำมดูโฮม ถนนมิตรภำพทำงไป
จังหวัดอุดรธำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบ
กับ นำงสุพิสอน ชมพูสว่ำง เจ้ำของร้ำน  
2. ทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำทำงร้ำนไม่มีเมนูอำหำรรำคำ 40 บำท โดย
ข้ำวผัดหมูจ ำหน่ำยรำคำ 55 บำท หำกลูกค้ำสั่งไข่ดำวเพิ่มจะบวกรำคำ 
5 บำท ในส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวรำคำเริ่มต้นที่ 15 บำท 40 บำท และ 
50 บำท หำกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มย ำ รำคำเริ่มต้นที่ 50 บำท 
3. ในส่วนของป้ำยแสดงรำคำทำงร้ำนแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงปรับปรุง
รำยกำรอำหำรและอยู่ระหว่ำงจัดท ำป้ำยรำคำใหม่ จะด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จก่อนปีใหม่  
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำให้ชัดเจน
และห้ำมไม่ให้ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำสินค้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำผิดจะด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ
ตำมกฎหมำยต่อไป 
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำน
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0819407100 เรียบร้อยแล้ว    
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- ร้องเรียนร้ำนสุรพงษ์กำรช่ำง อู่ซ่อม
รถยนต์ อ.ภูเวียง กรณี                  
น ำรถยนต์เข้ำรับบริกำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำมันเครื่องแต่ทำงร้ำนแนะน ำให้ซ่อม
เปลี่ยนผ้ำเบรคหน้ำ-หลัง เจียรจำน
เบรคเพิ่มเติม รวมค่ำใช้จ่ำย 7,000 
บำท ผู้ร้องเรียนรู้สึกว่ำไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมทำงร้ำนจ ำหน่ำยอะไหล่รำคำ
เกินสมควร  

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำว ณ ร้ำนสุรพงษ์กำรช่ำง เลขที่ 405 ต ำบลภูเวียง 
อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ 6 ตุลำคม 2563 จำกกำรลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฎรำยละเอียดดังน้ี 
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบได้พบกับ นำยสุรพงษ์ อุตรนคร ซ่ึงเป็นเจ้ำของ
อู่สุรพงษ์กำรช่ำง จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยรำยกำรอะไหล่ผ้ำเบรคหน้ำ รำคำ 1,650 บำท 
ผ้ำเบรคหลัง 950 บำท และอะไหล่อ่ืน ๆ ภำยในร้ำนมีกำรปิดป้ำย
แสดงรำคำชัดเจนมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำที่สินค้ำแต่ละชิ้น 
2. รำคำน้ ำมันเครื่อง T-TEX รวมกรองน้ ำมันเครื่องและค่ำแรง รำคำ 
1,900 บำท (ทำงร้ำนมีต้นทุนน้ ำมันเครื่อง 1,700 บำท กรอง
น้ ำมันเครื่อง 150 บำท ค่ำแรง 100 บำท) แต่ทำงร้ำนจัดโปรโมชั่น
เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง+กรองน้ ำมันเครื่อง+ค่ำแรง ในรำคำ 1,900 
บำท ในกรณีของผู้ร้องเรียน ทำงร้ำนได้แถมน้ ำมันเครื่อง 1 ลิตร รำคำ 
350 บำท เน่ืองจำกรถยนต์ของผู้ร้องเรียนต้องใช้น้ ำมันเครื่อง จ ำนวน 
5 ลิตร  (1 แกลลอน บรรจุ 4 ลิตร รำคำ 1,700 บำท) 
3. ค่ำเจียรจำนเบรค ทำงร้ำนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำโดยปกติทำงร้ำนจะส่ง
ให้โรงกลึงเจียร ในรำคำ 150 บำท ค่ำด ำเนินกำร 30 บำท รวม 180 
บำท แต่ ณ ปัจจุบันทำงร้ำนได้ซื้อเครื่องมำเจียรเอง โดยทำงร้ำนยินดี
คืนเงินให้และจำกน้ี ทำงร้ำนจะคิดค่ำเจียรจำนเบรค (1 ใบ 2 ด้ำน 
รำคำ 250 บำท) ซ่ึงจะคืนเงินให้ผู้ร้องเรียน 440 บำท ส ำหรับลูกค้ำ
ทั่วไปจะคิดค่ำบริกำรรำคำน้ีตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
4. ค่ำแรงท ำเบรค ทำงร้ำนให้ข้อมูลว่ำเน่ืองจำกรถยนต์ของผู้ร้องเรียน 
ยี่ห้อ Ford Fucus 5 ประตู กำรซ่อมเปลี่ยนผ้ำเบรคมีควำมยุ่งยำกและ
ซับซ้อนโดยปกติจะคิดค่ำแรงตำมควำมยำกง่ำยหน้ำงำน หำกเป็น
รถยนต์ที่มีควำมไม่ซับซ้อน เช่น โตโยต้ำ นิสสัน ฯลฯ จะคิดค่ำแรง
เริ่มต้น 200 บำท/ล้อ และทำงร้ำนยินดีคืนเงินค่ำแรงท ำเบรคให้ผู้
ร้องเรียน จ ำนวน 1,200 บำท รวมยอดส่วนลดที่คืนให้ผู้ร้องเรียน
ทั้งสิ้น 1,640 บำท โดยได้โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
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สำขำ ภูเวียง เลขที่บัญชี 1621739997 ชื่อบัญชี นำยรณรงค์       
ทวีแสงศิริ     
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำให้ทำงร้ำนจัดท ำใบประเมินรำคำซ่อม
รถยนต์ให้ลูกค้ำเซ็นส์รับทรำบ ในเบื้องต้นก่อนด ำเนินกำรซ่อมเพื่อ
ลูกค้ำจะได้ประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะซ่อมหรือไม่และป้องกัน
ข้อผิดพลำด ซ่ึงทำงร้ำนยินดีปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ 
6. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนผู้ร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 
0942902450 เพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบ ซ่ึงผู้ร้องเรียนรับทรำบและ
ยินดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 
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- ร้องเรียน ห้ำงทองเจ๊เล็กเยำวรำช 
99.99% ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องประดับ
ทองค ำ เลขที่ 66/11-13 ถ.กลำงเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ติดร้ำน         วีว่ำ
บิวตี้) กรณีผู้ร้องเรียนซ้ือทองรูปพรรณ 
2 บำท รำคำ 62,000 บำท โดยทำง
ร้ำนฯ ไม่ได้ติดฉลำกน้ ำหนักทองค ำและ
ไม่เห็นน้ ำหนักทองค ำขณะชั่งเพื่อ
ค ำนวณรำคำ และเม่ือน ำทองค ำไปขำย
คืนทำงร้ำนรับซ้ือคืนในรำคำ 52,000 
บำท                    ผู้ร้องเรียนรู้สึก
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมและมีควำม
ต้องกำรคืนทองค ำและขอคืนเงิน จำก
ทำงร้ำนฯ  

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำว ณ ห้ำงทองเจ๊เล็กเยำวรำช 99.99% เลขที่ 
66/11-13 ถ.กลำงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เม่ือวันที่ 16 
พฤศจิกำยน 2563 จำกกำรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฎ
รำยละเอียดดังน้ี 
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบได้พบกับ นำงสำวจิดำภำ พัฒน์จินดำกุล ซ่ึง
เป็นเจ้ำของห้ำงทองเจ๊เล็กเยำวรำช 99.99% จ ำหน่ำยเครื่องประดับ
ทองค ำ โดยทำงร้ำนมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยและรับซ้ือทองค ำ
แท่ง รำคำ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 รำคำรับซ้ือ 27,650 บำท 
รำคำขำย 27,750 บำท บริเวณหน้ำร้ำน มีกำรปิดฉลำกน้ ำหนัก
ทองค ำที่ตัวสินค้ำแต่ละชิ้น และมีจุดชั่งน้ ำหนักทองค ำด้วยเครื่องชั่ง
ดิจิตอลโดยหันหน้ำจอออกด้ำนนอกชัดเจน 
2. ทำงร้ำนฯ ค ำนวณรำคำขำยโดยใช้รำคำทองรูปพรรณบวกค่ำ
ก ำเหน็จซ่ึงขึ้นอยู่กับลวดลำยแต่ละแบบและต้นทุนค่ำขนส่งจำก
เยำวรำชค่ำประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยต้นทุนแต่ละรอบกำร
สั่งซ้ือจะไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับปริมำณสั่งซ้ือด้วย  
3. ทำงร้ำนฯ คิดรำคำขำยทองรูปพรรณ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 
2563 รำคำ 28,250 บำท (น้ ำหนัก 1 บำท) ซ่ึงผู้ร้องซ้ือจ ำนวน 2 
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บำท เป็นเงิน 56,500 บำท และบวกค่ำก ำเหน็จ 2 บำท เป็นเงิน 
6,000 บำท รวม 62,500 บำท แต่ทำงร้ำนคิดรำคำเพียง 62,000 
บำท ต่อมำผู้ร้องน ำมำขำยคืนและปกติทำงร้ำนฯ จะรับซ้ือคืนในรำคำ
ทองค ำแท่งบวกค่ำหลอมทองและอ่ืน ๆ ตำมประกำศ สคบ. 5 % จึง
รับซ้ือคืนในรำคำ 52,000 บำท 
4. ทำงร้ำนฯ แจ้งว่ำกำรจ ำหน่ำยทองค ำดังกล่ำวเป็นควำมตกลงและ
ควำมพึงพอใจระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย โดยกรณีดังกล่ำวผู้ซ้ือ (ผู้
ร้องเรียน) ได้ช ำระเงิน 62,000 บำท ผ่ำน Internet Banking จำก
ธนำคำร ธกส. เข้ำบัญชีธนำคำรทหำรไทยของนำงสำวจิดำภำ  พัฒน์
จินดำกุล และหำกผู้ซ้ือมีควำมไม่พึงพอใจในรำคำสำมำรถปฏิเสธกำรซ้ือ
ขำยได้ ทำงร้ำนฯ ไม่ได้มีเจตนำฉ้อโกงแต่ซ้ือและขำยตำมประกำศรำคำ
ทองของสมำคมฯ เป็นกำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติของร้ำนทองโดยทั่วไป    
5.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำให้ทำงร้ำนฯ หม่ันตรวจสอบป้ำยแสดง
รำคำให้อัพเดทเป็นประจ ำทุกวัน พร้อมทั้งให้อธิบำยรำคำทองค ำ ค่ำ
ก ำเหน็จ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้ลูกค้ำรับทรำบก่อนตัดสินใจ
ซ้ือ และก ำชับให้ชั่งน้ ำหนักทองค ำให้ผู้ซ้ือดูก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันกำร
เข้ำใจคลำดเคลื่อน  
6. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนผู้ร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 
0981034975 เพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนรับทรำบ 
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- ร้องเรียน ร้ำนน้ ำฝน (ร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐฯ) พิกัด ซอยข้ำงโรงเรียน
ต ำรวจภำค 4 ร้ำนอยู่ด้ำนหน้ำศูนย์ 
ปพ. เขต 6 กรณีทำงร้ำนฯ ปรับรำคำ
จ ำหน่ำยน้ ำยำปรับผ้ำนุ่มดำวน์น่ีจำกเดิม
ก่อนมีโครงกำรคนละครึ่ง รำคำ 49 
บำท เม่ือทำงร้ำนฯ เข้ำร่วมโครงกำรคน
ละครึ่งปรับรำคำขึ้นเป็น 68 บำท ซ่ึงมี
ปริมำตรเท่ำกัน  

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำว ณ ร้ำนน้ ำฝนซุปเปอร์ เลขที่ 488/32 หมู่ที่ 14 
ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 
2563 จำกกำรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฎรำยละเอียดดังน้ี 
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบได้พบกับ นำงสำวนิภำพรรณ เลื่องลือ ซ่ึงเป็น
เจ้ำของร้ำนน้ ำฝนซุปเปอร์ และได้ให้ข้อมูลว่ำทำงร้ำนฯ จ ำหน่ำยน้ ำยำ
ปรับผ้ำนุ่มดำวน์น่ี ขนำด 490 ml. รำคำถุงละ 68 บำท ขนำด 300 
ml. รำคำถุงละ  40 บำท ทำงร้ำนฯ ไม่ได้มีกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำปรับผ้ำ
นุ่มดำวน์น่ีรำคำ 49 บำท โดยจ ำหน่ำยรำคำ 68 บำท เป็นรำคำ
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มำตรฐำนโดยรับมำจำกแมคโครมำจ ำหน่ำย 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนฯ ปิดป้ำยแสดงรำคำให้
ชัดเจนและห้ำมมิให้ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และหำกตรวจสอบพบกำรกระท ำผิดจะด ำเนินกำรเพิกถอนร้ำนค้ำออก
จำกโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ ทันที   
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนผู้ร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 
0862290736 เพ่ือแจ้งผลกำรตรวจสอบใหผู้้รอ้งเรยีนรบัทรำบ 
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- ร้องเรียน ร้ำนน้องกำย (ร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐฯ) พิกัด ต ำบลศิลำ อ ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เซเว่น
บ้ำนหนองไผ่) กรณี จ ำหน่ำยเบียร์เกิน
รำคำ รำคำเงินสดขวดละ 55 บำท 
หำกใช้สิทธ์ิคนละครึ่งจะบวกเพิ่มขวดละ 
3 บำท เป็นรำคำ 58 บำท 

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำว ณ ร้ำนน้องกำย เลขที่ 618 หมู่ที่ 14 ต ำบลศิลำ 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2563  
จำกกำรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฎรำยละเอียดดังน้ี 
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบได้พบกับ นำงสำวพรชพร ร่มศรี ซ่ึงเป็น
เจ้ำของร้ำนน้องกำย และได้ให้ข้อมูลว่ำทำงร้ำนฯ ไม่ได้มีกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภทสุรำหรือแอลกอฮอล์ทุกชนิดซ่ึงเป็นสินค้ำต้องห้ำม
จ ำหน่ำย ณ วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบทำงร้ำนจ ำหน่ำย
เบียร์ช้ำง ขวดละ 55 บำท เบียร์ลีโอ ขวดละ 58 บำท 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนฯ ปิดป้ำยแสดงรำคำ                 
ให้ชัดเจนและห้ำมมิให้ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ อย่ำง
เคร่งครัด หำกตรวจสอบพบกำรกระท ำผิดจะด ำเนินกำรเพิกถอน
ร้ำนค้ำออกจำกโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ ทันที   
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนผู้ร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 
0620588427 เพ่ือแจ้งผลกำรตรวจสอบใหผู้้รอ้งเรยีนรบัทรำบ 
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- ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกคุณณัชชำรีย์  
วชิรเชษฐ์ รัตนหงษำเศรษฐ์  ร้องเรียน 
ร้ำนเจ้อ้วน (ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ) 
พิกัด บ้ำนโนนทัน ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรณี ผู้

   กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำว ณ ร้ำนเจ้อ้วน เลขที่ 61/1 ถนนโพธ์ิศำร ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ 15 ธันวำคม 
2563 จำกกำรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรำกฎรำยละเอียดดังน้ี 
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบได้พบกับ นำงพนมภรณ์ หำญพิชิตวิทยำ ซ่ึง
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ร้องซ้ือน้ ำอัดลมแบบเปลี่ยนขวดแก้ว 
ขนำด 375 OZ. จ ำนวน 4 ลัง ปกติ
รำคำลังละ 180 บำท รวมเป็นเงิน 
720 บำท แต่พอผู้ร้องช ำระโครงกำร
คนละครึ่งทำงร้ำนฯ บวกรำคำเพิ่มลังละ 
10 บำท รวมเป็นเงิน 760 บำท ทำง
ร้ำนให้เหตุผลว่ำหำกจ่ำยโครงกำรคนละ
ครึ่งเป็นกำรขำยปลีกบวกเพิ่มลังละ 10 
บำท 

เป็นเจ้ำของร้ำน และได้ให้ข้อมูลว่ำกรณีผู้ร้องเรียนซ้ือสินค้ำน้ ำอัดลม
แบบเปลี่ยนขวดแก้ว ขนำด 375 OZ. จ ำนวน 4 ลัง ทำงร้ำนคิดรำคำ
แบบรำคำส่งเป็นเงิน 720 บำท แต่เม่ือมีกำรช ำระเงินโครงกำรคนละ
ครึ่งทำงร้ำนฯ จึงขอคิดรำคำสินค้ำดังกล่ำวเป็นรำคำปลีก คือ รำคำ 
760 บำท 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำให้ทำงร้ำนฯ ชี้แจงลูกค้ำว่ำกรณีขำยส่ง
ไม่ร่วมโครงกำรคนละครึ่ง และแนะน ำให้ทำงร้ำนฯ จัดท ำป้ำยให้ชัดเจน
กรณีขำยส่งไม่ร่วมโครงกำรคนละครึ่ง เพื่อลดข้อร้องเรียนและปฏิบัติ
ตำมที่ภำครัฐก ำหนด  
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำน
Facebook ตำมช่องทำงที่ผู้ร้องเรียนแจ้งมำ 
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- ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 
รหัส นร 02630081595  จำกผู้ร้อง
ปกปิดชื่อ  ขอให้ตรวจสอบร้ำนดอกไม้ 
หมู่ที่ 1 หมู่บ้ำนหนองสองห้อง ต ำบล
หนองสองห้อง อ ำเภอหนองสองห้อง                 
จังหวัดขอนแก่น พิกัดตั้งอยู่ด้ำนหน้ำวัด
เกำะสะอำด ลักษณะเป็นบ้ำนปูน 2 ชั้น 
สีขำว มีพฤติกำรณ์รับแลก                
เงินสดบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยทำง
ร้ำนจะรับรูดบัตรสวัสดิกำรฯ จ ำนวน 
500 บำท และจะจ่ำยเงินสดให้ผู้ถือ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จ ำนวน 450 
บำท ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นกำรใช้บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ                
ผิดวัตถุประสงค์ 

   ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ตรวจสอบตำมข้อร้องเรียนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ทำงร้ำนฯ ได้ให้ข้อมูลว่ำไม่ได้มีกำรรับแลกเงิน
สดตำมที่ผู้ร้องกล่ำวอ้ำง แต่ให้ซ้ือเป็นสินค้ำ จำกกำรตรวจสอบทำงร้ำน
ฯ มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ขอควำมร่วมมือ
ให้ร้ำนค้ำไม่ปรับขึ้นรำคำสินค้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และห้ำมมิให้
กระท ำผิดหลักเกณฑ์ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐฯ หำกพบกำรกระท ำผิดจะ
ด ำเนินกำรเพิกถอนร้ำนค้ำออกจำกโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐฯ ทันทีซึง
ทำงร้ำนยินดีให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ 

 

17 - 
 

- ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 
รหัส นร 02630079937  จำกผู้ร้อง

   ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ตรวจสอบตำมข้อร้องเรียนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ทำงร้ำนมีกำรจ ำหน่ำย นม ยี่ห้อ ดีน่ำ แพ็ค 4 
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 ปกปิดชื่อ ขอให้ตรวจสอบร้ำนค้ำชื่อพร
สวำท (ไม่ทรำบเลขที่) หมู่ที่ 4 ต ำบล
โคกสี อ ำเภอเมืองขอนแก่น พิกัดหัวมุม
สำมแยกพรหมนิมิต ถนนขอนแก่น-
เชียงยืน เส้นทำงโคกสี-กระนวน ทำงไป
โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ลักษณะ
ร้ำนอำคำร 2 ชั้น ห้องแถวปูนซีเมนต์ 
กรณีร้ำนดังกล่ำวเป็นร้ำนที่เข้ำร่วม
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐและโครงกำร
คนละครึ่ง และเม่ือวันเสำร์ที่  24  
ตุลำคม  2563  ผู้ร้องได้เข้ำไปใช้
บริกำรที่ร้ำนค้ำๆ มีกำรปรับขึ้นรำคำ      
ตั้งแต่เริ่มโครงกำรคนละครึ่ง โดย
จ ำหน่ำยสินค้ำแพงทุกรำยกำร ได้แก่ 
นม UHT ยี่ห้อ ดีน่ำ แพ็ค 4 กล่อง                 
เดิมจ ำหน่ำยรำคำ 34 บำท ปรับรำคำ
เป็น 36 บำท ซีอ้ิวขำว ตรำเด็กสมบูรณ์ 
ขนำด 700 มิลลิลิตร                        
เดิมจ ำหน่ำย 42 บำท ปรับรำคำเป็น 
46 บำท ซ่ึงกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำร
เอำรัดเอำเปรียบผู้บริโภค 

กล่อง รำคำ 36 บำท  ซีอ้ิวขำว ตรำเด็กสมบูรณ์ ขนำด 700 มิลลิลิตร 
รำคำ 50 บำท ทำงร้ำนมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำ ณ จุดจ ำหน่ำยสินค้ำ
ชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ขอควำมร่วมมือให้ร้ำนค้ำไม่ปรับขึ้นรำคำ
สินค้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และหำกพบกำรกระท ำผิดจะ
ด ำเนินกำรเพิกถอนร้ำนค้ำออกจำกโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐฯ ทันที ซ่ึง
ทำงร้ำนยินดีให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ 

18 - 
 

 

- ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกนำงสำวศุภัสร  
ช ำปฏิ  ร้องทุกข์ว่ำเม่ือวันที่  19  
พฤศจิกำยน  2563  ได้รับประทำน
อำหำรที่ร้ำนซันชำบู ริมบึงหนองโครต 
ต ำบลบ้ำนเป็ด อ ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้สิทธิโครงกำรคนละครึ่ง 
พบว่ำร้ำนดังกล่ำวได้ปรับรำคำ

   ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
เม่ือวันที่ 15 ธันวำคม 2563  ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ทำงร้ำนฯ มี
กำรปรับรำคำจำก 159 บำท เป็น 179 บำท ประมำณ 1-2 เดือน
แล้ว เหตุผลเน่ืองจำกมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ได้แก่ เน้ือหมู ผักสดบำง
ชนิด ฯลฯ โดยได้ปรับรำคำขึ้นก่อนมีโครงกำรคนละครึ่งทำงร้ำนไม่ได้มี
เจตนำฉวยโอกำสขึ้นรำคำแต่อย่ำงใด และหลังจำกปรับรำคำ 179 
บำท ลูกค้ำสำมำรถสั่งอำหำรได้มำกขึ้นหรือเติมได้ตลอดเวลำ โดยทำง
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ค่ำอำหำรต่อคนจำก 159 บำท เป็น 
179 บำท ซ่ึงผู้ร้องเห็นว่ำร้ำนดังกล่ำว
อำจมีเจตนำเอำเปรียบฉวยโอกำสขึ้น
รำคำ 

ร้ำนฯ ได้ปิดป้ำยแสดงรำคำหน้ำร้ำน 179 บำท ชัดเจน และได้มีกำร
แจ้งผ่ำน Facebook ก่อนปรับรำคำให้ลูกค้ำทรำบแล้ว ทั้งน้ี พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำให้ชัดเจนและขอควำม
ร่วมมือไม่ฉวยโอกำสปรับขึ้นรำคำโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร ซ่ึงทำง
ร้ำนยินดีให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ 

19 - - ค ำร้องที่ กท 5518/63 ร้องเรียนจุด
จ ำหน่ำยตั๋ว บขส.ชุมแพ บริเวณ
เคำน์เตอร์ ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น กรณีจ ำหน่ำยหน้ำกำก
อนำมัยชิ้นละ 10 บำท 

   ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำ
ร้องที่ กท 5518/63 ร้องเรียนจุดจ ำหน่ำยตั๋ว บขส.ชุมแพ บริเวณ
เคำน์เตอร์ ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กรณีจ ำหน่ำย
หน้ำกำกอนำมัยชิ้นละ 10 บำท ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำร
ตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 15 มกรำคม 2564 ณ จุดจ ำหน่ำยตั๋ว
แอร์เลย - กรุงเทพ บขส.ชุมแพ ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับ นำงพรพรรณ กระแสร์ ผู้ดูแล  
2. ทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำได้มีกำรจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัยให้กับ
ผู้โดยสำรที่ไม่สวมหน้ำกำกอนำมัยเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคฯ ไม่ได้มีเจตนำจ ำหน่ำยเพื่อกำรค้ำและยินดีที่
จะปรับรำคำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด รำคำชิ้นละไม่เกิน 2.50 
บำท 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยต่อไป  
4. ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำนทำงโทรศัพท์
หมำยเลข 0652870513 เรียบร้อยแล้ว 

 

20 - - ค ำร้องที่ กท 5372/63 ร้องเรียน
ร้ำนค้ำออนไลน์ Facebook สิทธ์ิ
เครื่องหมำย เครื่องแบบข้ำรำชกำร 

   ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน จ ำนวน 1 รำย ค ำ
ร้องที่ กท 5372/63 ร้องเรียนร้ำนค้ำออนไลน์ Facebook สิทธ์ิ
เครื่องหมำย เครื่องแบบข้ำรำชกำร ขอนแก่น กรณี ไม่แสดงรำคำ
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ขอนแก่น กรณี ไม่แสดงรำคำจ ำหน่ำย
สินค้ำ ชุดข้ำรำชกำรสีกำกี เครื่องหมำย 
ป้ำยแม่เหล็ก ฯลฯ 

จ ำหน่ำยสินค้ำ ชุดข้ำรำชกำรสีกำกี เครื่องหมำย ป้ำยแม่เหล็ก ฯลฯ 
ขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 15 มกรำคม 2564 ณ ร้ำนสิทธ์ิ
เครื่องหมำย เลขที่ 435 ถนนหน้ำเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้พบกับ นำยวิศิษฏ์ เดชสิวำ เจ้ำของร้ำน  
2. ทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำทุกชิ้นภำยใน
ร้ำนและจำกกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำทุกชิ้น
จริง 
3. กรณีกำรโพสจ ำหน่ำยในระบบออนไลน์ ทำงร้ำนได้มีกำรแสดงรำคำ
เป็นรำคำเริ่มต้น ทั้งน้ี รำคำปรับเปลี่ยนตำมขนำดไซส์เสื้อผ้ำ ชนิดของ
ผ้ำ และรูปแบบของเสื้อผ้ำ เช่น แบบแขนสั้น แบบแขนยำว ฯลฯ 
4. กำรโพสต์สินค้ำในช่วงแรกเป็นกำรอัพข้อมูลเพื่อให้รู้ว่ำมีสินค้ำ
จ ำหน่ำยและมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง ซ่ึงอำจจะท ำให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในบำงโพสต์แต่ทำงร้ำนฯ ไม่ได้มีเจตนำในกำรปกปิด
รำคำและยินดีปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ ไม่ครบถ้วน 
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ผู้ประกอบกำรปิดป้ำยแสดงรำคำ                 
ให้ชัดเจน ทั้งกำรจ ำหน่ำยหน้ำร้ำนและออนไลน์ และปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด   
6. ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำนทำงโทรศัพท์
หมำยเลข 0886709139 เรียบร้อยแล้ว    

21 - - ร้องเรียนร้ำนถ่ำยเอกสำรทำงเข้ำ
โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ อ ำเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ร้องได้ใช้
บริกำรถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ จ ำนวน 16 
แผ่น ทำงร้ำนคิดรำคำ 100 บำท 

   ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว ผลกำรตรวจสอบปรำกฏ
ดังน้ี  
1. ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ วันที่ 15 มกรำคม 2564 ณ ร้ำนถ่ำย
เอกสำรบ้ำนคุณตำ เลขที่ 73 ต ำบลโคกสูง อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ทำงเข้ำโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ ร้ำนอยู่ทำงขวำมือ ซ่ึงได้
พบกับ นำงสำวอุไรวรรณ หนองโยธำ เจ้ำของร้ำน  
2. ทำงร้ำนฯ ให้ข้อมูลว่ำคิดค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำรแผ่นละ 1 บำท กรณี 
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ปริ้นส์เอกสำรสีด ำ รำคำแผ่นละ 3 บำท (ลูกค้ำต้องน ำต้นฉบับมำเอง) 
กรณีให้ทำงร้ำนด ำเนินกำรดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลให้ คิดค่ำบริกำรเพิ่ม 3 
บำท/แผ่น ปริ้นส์เอกสำรสี รำคำแผ่นละ 5 บำท (ลูกค้ำต้องน ำต้นฉบับ
มำเอง) กรณีให้ทำงร้ำนด ำเนินกำรให้คิดค่ำบริกำรเพิ่ม 3 บำท/แผ่น 
หำกเป็นกำรปริ้นส์สีทั้งแผ่น เช่น รูปภำพ รำคำเริ่มต้น 15 บำท ขึ้นอยู่
กับขนำดของภำพ 
3. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นกำรปริ้นส์เอกสำรไม่ใช่กำรถ่ำยเอกสำรและ                
ทำงร้ำนได้ด ำเนินกำรดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลให้โดยทำงร้ำนคิดค่ำปริ้นส์
เอกสำรแผ่นละ 6 บำท จ ำนวน 16 แผ่น รวมเป็นเงิน 96 บำท ค่ำ
ด ำเนินกำรและค่ำบริหำรจัดกำรอ่ืน ๆ จ ำนวน 4 บำท รวมเป็นเงิน 
100 บำท   
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำชับให้ทำงร้ำนปิดป้ำยแสดงรำคำค่ำบริกำร             
ให้ชัดเจนและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบผ่ำน
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0924866106 เรียบร้อยแล้ว    

 
 

เอกสารแนบ 2 
6.1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจากส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 256๔ สถานการณ์เบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายงบ
ลงทุน(การก่อหน้ีผูกพัน) 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป ร้อยละ คงเหลือ 

1. งบด าเนินงาน 1,462,245.00 753,515.51 51.53 708,729.49  
1.1  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,226,045.00 644,570.00 52.57 581,475.00  

1.1.1 งำนบริหำรทั่วไป 256,000.00 136,640.00 53.38 119,360.00  
1.1.2 ค่ำเช่ำบ้ำน 270,000.00 140,000.00 51.85 130,000.00  
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1.1.3 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 58,800.00 29,400.00 50.00 29,400.00  
1.1.4 เงินสมทบประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 19,745.00 8,640.00 43.76 11,105.00  
1.1.5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 325,200.00 216,800.00 66.67 108,400.00  

- ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 60,600.00 40,400.00 66.67 20,200.00  
- ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 60,600.00 40,400.00 66.67 20,200.00  
- ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ 114,000.00 76,000.00 66.67 38,000.00  
- ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด 36,000.00 24,000.00 66.67 12,000.00  
- ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 54,000.00 36,000.00 66.67 18,000.00  

1.1.6 โครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพ
ประชำชน 

192,000.00 95,700.00 49.84 96,300.00  

1.1.7 โครงกำรพำณิชย์ลดกระหน่ ำข้ำมปีฯ 99,300.00 14,690.00 14.79 84,610.00  
1.1.8 ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรพำณิชย์ลด

รำคำช่วยประชำชน 
5,000.00 2,700.00 54.00 2,300.00  

1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 236,200.00 108,945.51 46.12 127,254.49  
2. งบบุคลากร  488,940.00 325,960.00 66.67 162,980.00  

2.1 ค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 488,940.00 325,960.00 66.67 162,980.00  
3. งบรายจ่ายอ่ืน 10,630,527.00 462,147.00 4.35 10,168,380.00  

3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ 
(PCOC) 

89,950.00 48,000.00 53.36 41,950.00  

3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพสินค้ำเกษตรและเช่ือมโยง
กำรค้ำฯ (พำณิชย์ภำคฯ) 

123,525.00 8,395.00 6.80 115,130.00  

3.3 ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรร่วมค้ำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชน 

216,000.00 142,000.00 65.74 74,000.00  

3.4 ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรชดเชยดอกเบี้ยฯ 108,000.00 10,800.00 10.00 97,200.00  
3.5 ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำงในกำรส ำรวจจัดเก็บข้อมูลดัชนี

เศรษฐกิจกำรค้ำ (CPI) 
156,750.00 103,950.00 66.32 52,800.00  
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3.6 ค่ำใช้จ่ำยออกตรวจสต็อกข้ำวฯ 22,000.00 - - 22,000.00  
3.7 ค่ำใช้จ่ำยออกตรวจสต็อกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 10,720.00 - - 10,720.00  
3.8 ค่ำใช้จ่ำยออกตรวจสต็อกมันส ำปะหลัง 16,080.00 - - 16,080.00  
3.9 ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับดูแลกำร

บริหำรจัดกำรข้ำว (คน.) 
48,600.00 21,300.00 43.83 27,300.00  

3.10 ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรมันส ำปะหลัง (คน.) 

16,950.00 - - 16,950.00  

3.11 ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 16,950.00 - - 16,950.00  
3.12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์กรรองรับพำณิชย์ยุคใหม่ 6,502.00 6,502.00 100.00 -  
3.13 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อตรวจสอบคุณภำพข้ำวหอมมะลิบรรจุถุง 3,000.00 - - 3,000.00  
3.14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดกำรประกวดข้ำวตรำ

คุณภำพดีเด่นฯ 
5,000.00 - - 5,000.00  

3.15 ค่ำตอบแทนสมำชิกอำสำธงฟ้ำ 6,000.00 6,000.00 100.00 -  
3.16 โครงกำรจัดตลำดนัดข้ำวเปลือก 120,000.00 115,200.00 96.00 4,800.00  
3.17 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อส่งเสริมและเช่ือมโยงกำรซื้อขำยสินค้ำฯ 

ในตลำดต้องชม 
100,000.00 - - 100,000.00  

3.18 โครงกำรผ้ำทออีสำนสู่สำกล 9,564,500.00 - - 9,564,500.00  
4. งบลงทุน 54,700.00 54,700.00 100.00 -  

4.1 รถจักรยำนยนต์ 54,700.00 54,700.00 100.00 -  
รวมงบประมาณ  12,636,412.00 1,596,322.51 12.63 11,040,089.49  
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เอกสารแนบ 3 
6.1.2 โครงการท่ีได้รับงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวงพาณิชย์                             

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 256๔ สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน 
(การก่อหน้ีผูกพัน) 

ได้รับจัดสรร ใช้ไป ร้อยละ คงเหลือ 

1. งบโครงการพัฒนาจังหวัด 
1.1  โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 

1.1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำเมืองหัตถกรรมโลกแห่ง
ผ้ำมัดหมี่ 
 1.1.2กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำร
และยกระดับสินค้ำผ้ำไหมผ้ำมัดหมี่และผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ 

2. งบโครงการกลุ่มจังหวัด 
2.1 โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาค 

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดผ้ำทอกลุ่มจังหวัดภำคะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลำงตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุหน่วยงาน...กระทรวงพาณิชย์...) 
3.1  โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 

กิจกรรมกำรจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ(ขอนแก่น)             

 
 

300,000 
 

2,074,400 
 
 
 

8,617,400 
 
 
 

9,564,500 

 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 

300,000 
 

2,074,400 
 
 
 

8,617,400 
 
 
 

9,564,500 
 

 
 
อยู่ระหว่ำงหำผู้รับจ้ำง 
 
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำง
ตรวจรับงำนจ้ำง 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยละเอียด
โครงกำรฯ จะด ำเนินกำรช่วงไตรมำส2 
 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ก ำหนดไว้ 
ช่วงไตรมำส 3)  

รวม 20,556,300   20,556,300  

รวมงบประมาณ  20,556,300   20,556,300  
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 เอกสารแนบ 4 
6.1.3  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามโครงการ..........(จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวงพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔)                   

ล าดับ         โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
   (บาท) 

 
เป้าหมาย 
  (หน่วย) 

ปี 256๔ ผลการด าเนินงาน 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

งบโครงการพัฒนาจังหวัด 
โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรม
โลกแห่งผ้ามัดหมี่ 
1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำ
เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ำมัดหมี่ 
1.2 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิตของผู้ประกอบกำรและ
ยกระดับสินค้ำผ้ำไหมผ้ำมัดหมี่และ
ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ 
งบโครงการกลุ่มจังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดผ้ำทอ
กลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
งบอ่ืนๆ (กระทรวงพาณิชย์)
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่
สากล 

 
 
 

300,000 
 
 

2,074,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,617,400 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
ด ำเนินกำรโครงกำร
เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่ำงตรวจรับงำน
จ้ำง 
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3 
 
 

กิจกรรมกำรจัดงำนแสดงและ
จ ำหน่ำยสินค้ำในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ(ขอนแก่น)             

 
 
 

9,564,500 
 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 
หมำยเหต ุ  ระยะเวลำด ำเนินกำรใช้เครื่องหมำย  
 



 

ประวตั ิ
 

ชื่อ – สกุล 
นายชัยยะเจตน์  จันทรอ์ักษร 

ต ำแหน่ง 
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 

วันเดือนปีเกิด 
19 กรกฎาคม 2504 

อายุ 59 ปี 
ภูมิล ำเนำ 

จังหวัดขอนแก่น 
 วุฒิกำรศึกษำ 

 

1) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3) 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประวัติกำรท ำงำน 

ปี พ.ศ. 
ต ำแหน่ง 

สังกัด 
2548 - 2549 

หัวหน้าส านักงานประกันภัยจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานประกันภัยจังหวัดภูเก็ต 

2549 - 2550 
หัวหน้าส านักงานประกันภัยจังหวัดนครพนม 

ส านักงานประกันภัยจังหวัดนครพนม 
2551 - 2552 

ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดนครราชสีมา 

2552 - 2556 
ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดสกลนคร 
2556 - 2558 

ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 

2558 - 2559 
พาณิชย์จังหวัดระนอง 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดระนอง 
2559 - 2561 

พาณิชย์จังหวัดยโสธร 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดยโสธร 

2561 – ปัจจบุัน 
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 
 

สถำนท่ีท ำงำน 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 
4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 236571 

โทรสำร 
043 244075 

มือถือ 
065 5193674 

E-m
ail 

kk_ops@m
oc.go.th 

 หมำยเหต ุ
1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

     

 



 

ประวัติ 

 
ชื่อ – สกุล 

นางปิยวรรณ  โยมา 
ต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทะเบียนธุรกจิและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
วันเดือนปีเกิด 

14 สิงหาคม 2509 
อายุ 54 ปี 

ภูมิล ำเนำ 
จังหวัดขอนแก่น 

 วุฒิกำรศึกษำ 
 

 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประวัติกำรท ำงำน 

ปี พ.ศ. 
ต ำแหน่ง 

สังกัด 
2554 - 2558 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัดขอนแก่น 

2558 - 2558 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 
2558 - 2559 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัดอุดรธานี 

2559 - 2561 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดอุดรธานี 
2561 – ปัจจบุัน 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 

 สถำนท่ีท ำงำน 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 241184 

โทรสำร 
043 241162 

มือถือ 
089 5698957 

E-m
ail 

ppiyawan14@gm
ail.com

 
 หมำยเหต ุ

1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

         



 

ประวัติ 

 
ชื่อ – สกุล 

นำยจีระศักดิ์  ศรีเพชร 
ต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยทุธศำสตร์และแผนงำน 
วันเดือนปีเกิด 

22 กุมภาพันธ์ 2513 
อายุ 50 ปี 

ภูมิล ำเนำ 
จังหวัดขอนแก่น 

 วุฒิกำรศึกษำ 
 

 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประวัติกำรท ำงำน 

ปี พ.ศ. 
ต ำแหน่ง 

สังกัด 
2558 - 2559 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี 

2559 - 2562 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดอุดรธานี 
2561 – ปัจจบุัน 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 

 สถำนท่ีท ำงำน 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 236571 

โทรสำร 
043 244075 

มือถือ 
065 5101866 

E-m
ail 

kk_ops@m
oc.go.th 

 หมำยเหต ุ
1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

          

ประวัติ 

 



 ชื่อ – สกุล 
นำงสาวนงค์นุช  อุดมค า 

ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มก ากับและพฒันาเศรษฐกิจการค้า 

วันเดือนปีเกิด 
28 กันยายน 2518 

อายุ 45 ปี 
ภูมิล ำเนำ 

จังหวัดหนองคาย 
 วุฒิกำรศึกษำ 

 

1) 
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2) 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3) 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ประวัติกำรท ำงำน 
ปี พ.ศ. 

ต ำแหน่ง 
สังกัด 

2555 - 2557 
การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น 
2557 - 2559 

การค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม 

2559 - 2560 
ผู้อ านวยการกลุ่มก ากับและพฒันา
เศรษฐกจิการค้า 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดมหาสารคาม 

2560 – ปัจจบุัน 
ผู้อ านวยการกลุ่มก ากับและพฒันา
เศรษฐกจิการค้า 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 

 สถำนท่ีท ำงำน 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น กลุ่มก ากบัและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 246094 

โทรสำร 
043 246094 

มือถือ 
089 5699897 

E-m
ail 

nongnuchh@gm
ail.com

 
 หมำยเหต ุ

1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

     

ประวัติ 

 
ชื่อ – สกุล 

นำยนิยุทธ์  สืบสาย 
ต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
วันเดือนปีเกิด 

14 พฤษภาคม 2523 
อายุ 40 ปี 

ภูมิล ำเนำ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 



  วุฒิกำรศึกษำ 
 

1) 
วิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
2) 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ประวัติกำรท ำงำน 
ปี พ.ศ. 

ต ำแหน่ง 
สังกัด 

2555 - 2556 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดนครพนม 
2556 - 2559 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดนครพนม 

2559 - 2563 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดสกลนคร 
2563 – ปัจจบุัน 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจการค้าและการตลาด 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น 

 สถำนท่ีท ำงำน 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดขอนแก่น กลุ่มสง่เสรมิการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 245983 

โทรสำร 
043 245984 

มือถือ 
065 5101867 

E-m
ail 

niyuth@hotm
ail.com

 
 หมำยเหต ุ

1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
  

       

 

ประวัติ 
 

ชื่อ – สกุล 
นายกัมปนาท  ยุทธศิลป ์

ต ำแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์ช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ขอนแก่น) 

วันเดือนปีเกิด 
28 กุมภาพันธ์ 2515 

อายุ 48 ปี 
ภูมิล ำเนำ 

จังหวัดสกลนคร 
 วุฒิกำรศึกษำ 

 

 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



  ประวัติกำรท ำงำน 
ปี พ.ศ. 

ต ำแหน่ง 
สังกัด 

2541 – 2550 
นักวิชาการช่ังตวงวัดระดับ 3 

ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 
2550 – 2555 

นักวิชาการช่ังตวงวัดระดับ 7 
ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 2 – 7 ร้อยเอ็ด 

2555 – 2557 
นักวิชาการช่ังตวงวัดช านาญการพิเศษ 

ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 4 – 2 จันทบุร ี
2557 – 2559 

นักวิชาการช่ังตวงวัดช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 2 – 2 อุดรธานี 

2560 – 2562 
นักวิชาการช่ังตวงวัดช านาญการพิเศษ 

ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) 
2562 – ปัจจบุัน 

นักวิชาการช่ังตวงวัดช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 

 สถำนท่ีท ำงำน 
 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 
224 หมู่ 5 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 
043 393479-80 

โทรสำร 
043 393478 

มือถือ 
089-5699899 

E-m
ail 

khonkaen@cbwm
thai.org, khonkaencbwm

@gm
ail.com

 
 หมำยเหต ุ

1. ประวัติการท างานย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 
2. แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

          



 
ส ำนักงำนพำณิ

ชย์จังหวัดขอนแก่น 

 
นำยชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร 

พำณิ
ชย์จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มยุทธศำสตร ์
และแผนงำน 

กลุ่มก ำกับและพัฒ
นำ

เศรษฐกิจกำรค้ำ 
กลุ่มส่งเสรมิกำรประกอบ
ธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำด 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจ 
และอ ำนวยควำมสะดวก

ทำงกำรค้ำ 

    ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำยจีระศักดิ์  ศรีเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

นำงสำวนงค์นุช  อุดมค ำ 
ผู้อ ำนวยกลุ่ม 

 
นำยนิยุทธ์  สืบสำย 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

นำงปิยวรรณ
  โยมำ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

    
 

นำยจีระศักดิ์  ศรีเพชร 
หัวหน้ำฝ่ำย 

นำยธันย์  ทรงทันตรักษ์ 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ช ำนำญ
กำร 

 
นำงรัชฎำภรณ

์  ผำหัวดง 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ช ำนำญ
กำร 

   

นำงศุภลักษณ์
 หล้ำเพชร อรุณ

งำม 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ช ำนำญ
กำร 

นำงมยุลี  เบ้ำจรรยำ 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ปฏิบัติกำร 
นำงประภำพร  อุปพงษ์ 

เจ้ำพนักงำนกำรพำณ
ชิยช์ ำนำญ

งำน 

นำงปริษำณ
์  พืชไพศำล 

นักวิชำกำรพำณิ
ชย์ช ำนำญ

กำร 
นำงสำวมณี

วรรณ
  พรหมพุทธำ 

นักวิชำกำรพำณิ
ชย์ช ำนำญ

กำร 

    
นำยอินทร์แปลง  วรธิพรมมำ 

พนักงำนธุรกำร ส. 3 
นำงสำววริศรำ  เจริญ

ศิลป ์
เจ้ำพนักงำนกำรพำณ

ชิยช์ ำนำญ
งำน 

 
นำงฉัตรวดี  พันธุลำภ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญ
งำน 

    นำยไพบูลย์  นำมโสม 
พนักงำนพิมพ์ ส. 3 

 
นำงสำวศิริพร  กองแสน 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ปฏิบัติกำร 

    
นำงดวงจันทร์  ประโมทัง 
พนักงำนกำรเงินและบัญ

ชี ส. 3 
นำงสำวนงนุช  ภำโนมัย 
นักวิชำกำรพำณิ

ชย์ (ด้ำนบัญ
ชี) 

นำงสำวกัญ
พัชร์  ถิ่นกมุท 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญ
งำน 

 
    

อัตรำก ำลัง      รวม 38 คน
 

 

นำงมำลัยพร  สว่ำงศรี 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรพำณิ

ชย์ 

    
นำยบุญ

ชัย  พำหะนิชย์ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส. 2 

- ข้าราชการ 
- พนักงานราชการ 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างเหมา 

16 คน 
  4 คน 
  4 คน 
14 คน 
 

นำงเอกธิดำ  ศิริวิชำ 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรพำณิ

ชย์ 

 

 
 

 
นำงนริศฬำ  มุกดำ 

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 
 

http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/47/upload/File_IPD_IMAGE47205172_20150618_160524.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40274_20160601_151251.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300066_20150616_103620.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300076_20150612_122459.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300085_20150612_123213.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300083_20150616_091947.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300087_20150612_123346.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300084_20150616_103741.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300104_20150615_111850.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300324_20150616_091709.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300088_20150612_123421.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300101_20150612_124155.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300105_20150615_111829.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300094_20150616_092622.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300104_20150615_111850.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300099_20150616_092605.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300098_20150616_092535.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40300096_20150616_092512.jpg
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/40/upload/File_IPD_IMAGE40274_20160601_151251.jpg


  

ผู้บริหำรจังหวัดขอนแก่น 
 

 
นำยสมศักด์ิ  จังตระกุล 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
  

 
 

นำยจำรึก  เหล่ำประเสริฐ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

  

นำยศรัทธำ  คชพลำยุกต ์
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

 
 

นำยวรทัศน์  ธุลีจันทร์ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

นำยสุเทพ  มณี
โชต ิ

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

 
  


