
สรุปขอมูลการจําหนายขาวสารชวยชาวนา

รายชื่อ ประเภท
ขนาดบรรจุ (ราคา

 28-35 บาท/กก.)
จํานวน (ถุง-ปริมาณ) มูลคา (บาท) วันที่สงมอบ

1. ตลาดท่ีซ้ือเพ่ือเปนของขวัญปใหม
1.1 ตลาดมีนบุรี ขาวหอมมะลิ 2 ก.ก. 1,000 (2,000 ก.ก.) 56,000          6 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณเยาวลักษณ
โทร. 02-5171313
1.2 ตลาดถนอมมิตร ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 200 (200 ก.ก.) 36,400          6 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณศุภกร 2 ก.ก. 300 (600 ก.ก.)
โทร. 087-6415656 5 ก.ก. 100 (500 ก.ก.)
1.3 ตลาดยิ่งเจริญ ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 2,400 (2,400 ก.ก.) 84,000          9 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณไอซ
โทร. 061-5479269
1.4 ตลาดออนนุชเฟรชมารท ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 905 (905 ก.ก.) 65,275          15 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณดาว 2 ก.ก. 35 (70 ก.ก.)
โทร. 093-5326551 5 ก.ก. 178 (890 ก.ก.)
1.5 ตลาด Food Villa ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 500 (500 ก.ก.) 14,000          9 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณธีรชน
โทร. 083-1786969
1.6 ตลาดเงินวิจิตร ขาวหอมมะลิ 2 ก.ก. 200 (400 ก.ก.) 14,000          6 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณจตุรภัทร 5 ก.ก. 20 (100 ก.ก.)
โทร. 081-4977071
1.7 ตลาดแฮปปแลนด ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 225 (225 ก.ก.) 17,752          6 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณแจน 2 ก.ก. 47 (94 ก.ก.)
โทร. 086-0782979 5 ก.ก. 63 (315 ก.ก.)
1.8 ตลาดใหมสําโรง ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 200 (200 ก.ก.) 19,600          9 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณอัมพร 5 ก.ก. 100 (500 ก.ก.)
โทร. 081-3467709
1.9 ตลาดเอ่ียมสมบัติ ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 2,100 (2,100 ก.ก.) 60,300          18 ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณแจง ขาวไรซเบอรร่ี 1 ก.ก. 25 (25 ก.ก.)
โทร. 095-9789965

รวม 8,598 (12,024 ก.ก.) 367,327       

2. ตลาดใหสถานท่ีสําหรับเกษตรกรนําสินคามาจําหนาย ชวงเวลาจําหนาย ปริมาณ (ตัน) มูลคา (บาท)

2.1 ตลาดรังสิต ขาวหอมปทุม ต้ังแต 14 พ.ย. 59 30 600,000        
ติดตอ: คุณปยวรรณ ถึง 23 พ.ย. 59
โทร. 02-9590418 (หยุดจําหนายแลว)
2.2 ตลาดสายเนตร ขาวหอมมะลิ ต้ังแต 11 พ.ย. 59 10 250,000        
ติดตอ: คุณนาง  (สุรินทร) ถึง 25 พ.ย. 59
โทร. 089-0725332 (หยุดจําหนายแลว)
2.3 ตลาด อ.ต.ก. ขาวหอมมะลิ ต้ังแต 5 พ.ย. 59 171 4,275,000     
ติดตอ: คุณปทุมพร ขาวกลอง ถึง 2 ธ.ค. 59
โทร. 081-8172111 ขาวไรซเบอรร่ี (ใหพ้ืนที่จําหนายตอเนื่อง)

2.4 ตลาดใหมสําโรง ขาวหอมมะลิ ต้ังแต 4 พ.ย. 59 16 400,000        
ติดตอ: คุณอัมพร ถึง 2 ธ.ค. 59
โทร. 081-3467709 (ใหพ้ืนที่จําหนายตอเนื่อง)

2.5 ตลาดเอซีสายไหม ขาวหอมมะลิ ตั้งแตตนเดือน ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณหทัยชนก (อยูระหวางติดตอ
โทร. 02-5323741 กลุมเกษตรกร)
2.6 ตลาดวัฒนานันท ขาวหอมมะลิ ตั้งแตตนเดือน ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณปพิกม (อยูระหวางติดตอ
โทร. 084-9335454 กลุมเกษตรกร)
2.7 ตลาดรัฐประชามารเก็ต ขาวหอมมะลิ ตั้งแตตนเดือน ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณธีรวัฒน (อยูระหวางติดตอ
โทร. 081-6168740 กลุมเกษตรกร)
2.8 ธัญญาพารค ศรีนครินทร ขาวหอมมะลิ ตั้งแตตนเดือน ธ.ค. 59
ติดตอ: คุณปู (อยูระหวางติดตอ
โทร. 083-0837023 กลุมเกษตรกร)

รวม 234 5,525,000     

รวมปริมาณและมูลคาท่ีชวยเหลือชาวนา 246.02 ตัน 5,892,327  บาท
* หมายเหตุ : ตลาดศาลายา ตลาดบางขุนศรี  อยูระหวางการประสานส่ังซ้ือ กองสงเสริมและบริหารระบบตลาด

2 ธันวาคม 2559



1. การจําหนายขาวสารชวยชาวนา

รายชื่อตลาด ประเภท ขนาดบรรจุ จํานวน ปริมาณรวม ราคา ยอดจําหนายรวม วันที่สงมอบ กลุมเกษตรกรที่เชื่อมโยง
 (ราคา 25-35 บาท/กก.)  (ถุง-ปริมาณ) (กก.) (บาท/กก.) (บาท)

1. ตลาดท่ีซ้ือเพ่ือเปนของขวัญปใหม
1.1 ตลาดมีนบุรี ขาวหอมมะลิ 2 ก.ก. 1,000 (2,000 ก.ก.) 2,000        28 56,000                    6 ธ.ค. 59 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
ติดตอ: คุณเยาวลักษณ พัฒนาจักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 02-5171313 โทร. 091-0797993 (คุณกัณภัคณัฐ)
1.2 ตลาดถนอมมิตร ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 200 (200 ก.ก.) 1,300        28 36,400                    6 ธ.ค. 59 กลุมนาแปลงใหญปกธงชัย
ติดตอ: คุณศุภกร 2 ก.ก. 300 (600 ก.ก.) จ.นครราชสีมา
โทร. 087-6415656 5 ก.ก. 100 (500 ก.ก.) โทร. 093-0935835 (คุณบุญเลิศ)
1.3 ตลาดยิ่งเจริญ ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 2,400 (2,400 ก.ก.) 2,400        35 84,000                    9 ธ.ค. 59 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
ติดตอ: คุณไอซ (สุญญากาศ) พัฒนาจักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 061-5479269 โทร. 091-0797993 (คุณกัณภัคณัฐ)
1.4 ตลาดออนนุชเฟรชมารท ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 905 (905 ก.ก.) 1,865        35 65,275                    15 ธ.ค. 59 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
ติดตอ: คุณดาว 2 ก.ก. 35 (70 ก.ก.) (สุญญากาศ) พัฒนาจักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 093-5326551 5 ก.ก. 178 (890 ก.ก.) โทร. 091-0797993 (คุณกัณภัคณัฐ)
1.5 ตลาด Food Villa ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 500 (500 ก.ก.) 500          28 14,000                    9 ธ.ค. 59 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
ติดตอ: คุณธีรชน พัฒนาจักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 083-1786969 โทร. 091-0797993 (คุณกัณภัคณัฐ)
1.6 ตลาดเงินวิจิตร ขาวหอมมะลิ 2 ก.ก. 200 (400 ก.ก.) 500          28 14,000                    6 ธ.ค. 59 กลุมชาวนาเซราะกราว
ติดตอ: คุณจตุรภัทร 5 ก.ก. 20 (100 ก.ก.) จ. บุรีรัมย
โทร. 081-4977071 โทร. 098-7860682 (คุณมะล)ิ
1.7 ตลาดแฮปปแลนด ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 225 (225 ก.ก.) 634          28 17,752                    6 ธ.ค. 59 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
ติดตอ: คุณแจน 2 ก.ก. 47 (94 ก.ก.) พัฒนาจักราช จ.นครราชสีมา
โทร. 086-0782979 5 ก.ก. 63 (315 ก.ก.) โทร. 091-0797993 (คุณกัณภัคณัฐ)
1.8 ตลาดใหมสําโรง ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 200 (200 ก.ก.) 700          28 19,600                    9 ธ.ค. 59 กลุมชาวนาเซราะกราว
ติดตอ: คุณอัมพร 5 ก.ก. 100 (500 ก.ก.) จ. บุรีรัมย
โทร. 081-3467709 โทร. 098-7860682 (คุณมะล)ิ
1.9 ตลาดเอ่ียมสมบัติ ขาวหอมมะลิ 1 ก.ก. 2,100 (2,100 ก.ก.) 2,100        28 60,300                    18 ธ.ค. 59 กลุมชาวนาเซราะกราว
ติดตอ: คุณแจง ขาวไรซเบอรร่ี 1 ก.ก. 25 (25 ก.ก.) 25            60 จ. บุรีรัมย
โทร. 095-9789965 โทร. 098-7860682 (คุณมะล)ิ

รวม 8,598 (12,024 ก.ก.) 12,024     367,327                 

** หมายเหตุ : ชําระดวยเงินสดในวันสงมอบสินคา กองสงเสริมและบริหารระบบตลาด

2 ธันวาคม 2559



2. การเช่ือมโยงสถานท่ีตลาดสําหรับจําหนายขาวสารชวยชาวนา

รายชื่อสถานท่ี ประเภทขาว แหลงท่ีมา พ้ืนท่ีจําหนาย ชวงเวลาจําหนาย ปริมาณที่ เฉลี่ยราคา/กก. ประมาณการ

จําหนาย (ตัน) (บาท) ยอดจําหนาย (บาท)

2. ตลาดใหสถานท่ีสําหรับเกษตรกรนําสินคามาจําหนาย
2.1 ตลาดรังสิต ขาวหอมปทุม จ.ปทุมธานี 10 ตร.ม. ตั้งแต 14 พ.ย. 59 30 20 600,000              
ติดตอ: คุณปยวรรณ (พื้นที่หนาสํานักงาน) ถึง 23 พ.ย. 59
โทร. 02-9590418 (หยุดจําหนายแลว)

2.2 ตลาดสายเนตร ขาวหอมมะลิ จ.สุรินทร 1 เตนท ตั้งแต 11 พ.ย. 59 10 25 250,000              
ติดตอ: คุณนาง (5x12 ตร.ม.) ถึง 25 พ.ย. 59
โทร. 089-0725332 (หยุดจําหนายแลว)
2.3 ตลาด อ.ต.ก. ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง จ.สุรินทร  จ.รอยเอ็ด 300 ตร.ม. ตั้งแต 5 พ.ย. 59 178 25 4,450,000            
ติดตอ: คุณปทุมพร ขาวไรซเบอรร่ี ถึง 2 ธ.ค. 59
โทร. 081-8172111 (ใหพื้นที่จําหนายตอเนื่อง)
2.4 ตลาดใหมสําโรง ขาวหอมมะลิ จ.สุรินทร  จ.รอยเอ็ด 10 ตร.ม. ตั้งแต 4 พ.ย. 59 16 25 400,000              
ติดตอ: คุณอัมพร จ.นครราชสีมา  (พื้นที่หนาตลาด) ถึง 2 ธ.ค. 59
โทร. 081-3467709 (ใหพื้นที่จําหนายตอเนื่อง)
2.5 ตลาดเอซีสายไหม ขาวหอมมะลิ 10 ตร.ม. ตั้งแต ตนเดือน ธ.ค. 59

ติดตอ: คุณหทัยชนก (พื้นที่หนาสํานักงาน) (อยูระหวางติดตอ

โทร. 02-5323741 กลุมเกษตรกร)

2.6 ตลาดวัฒนานันท ขาวหอมมะลิ 12 ตร.ม. ตั้งแต ตนเดือน ธ.ค. 59

ติดตอ: คุณปพิกม (พื้นที่หนาสํานักงาน) (อยูระหวางติดตอ

โทร. 084-9335454 กลุมเกษตรกร)

2.7 ตลาดรัฐประชามารเก็ต ขาวหอมมะลิ 20-50 ตร.ม. ตั้งแต ตนเดือน ธ.ค. 59

ติดตอ: คุณธีรวัฒน (พื้นที่ลานกิจกรรม) (อยูระหวางติดตอ

โทร. 081-6168740 กลุมเกษตรกร)

2.8 ธัญญาพารค ศรีนครินทร ขาวหอมมะลิ  50-100 ตร.ม. ตั้งแต ตนเดือน ธ.ค. 59

ติดตอ: คุณปู (พื้นที่ลานกิจกรรม) (อยูระหวางติดตอ

โทร. 083-0837023 กลุมเกษตรกร)

รวม 234 5,700,000          

*** หมายเหตุ : สรุปปริมาณการปริมาณจําหนายรวมถึงวันที่ 2 ธ.ค. 59 กองสงเสริมและบริหารระบบตลาด

2 ธันวาคม 2559




