
หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ จังหวัด

กคส. ธุรกิจจองรถยนต์ใหม่ พะเยา 27-31

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ มุกดาหาร 17-21

ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว สุราษฎร์ธานี  10-14

ตราด  19-23

นครสวรรค์ 16-21

บึงกาฬ 14-18

เต้นท์รถยนต์และ
อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯ         
 -ถ.ลาดพร้าว 101 3

 -ถ.ศรีนครินทร์ 12

 -ถ.หทัยราษฎร์ 17

 -ถ.เสรีไทย 19

 -ถ.เจริญกรุง 24

 -ถ.กรุงเทพ-
นนทบุรี

26

กคฆ. ป้ายโฆษณาตามถนน พิษณุโลก 20-24

ห้างสรรพสินค้า อุดรธานี  3-7

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กาญจนบุรี 24-28

เอกสารการขายของ
บ้านจัดสรร ระยอง

 12-16

ข้อความถวายพระพร ภูเก็ต 14-18

จันทบุรี 25-29

ข้อความโฆษณาทางส่ือ
ป้ายโฆษณา

กรุงเทพฯ

ตรวจสอบข้อความ
โฆษณาถวายพระพร    
 -วันพ่อแห่งชาติ

 -วันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพฯ

 -วันแม่แห่งชาติ

ก.ย.

แผนตามกิจกรรมตรวจสอบสินค้า บรกิาร หรอืสินค้าที่อาจก่อใหเ้กิดอันตราย และธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสีขาว 
งบด าเนินงาน รายการโครงการตามนโยบายรฐับาลเพ่ือส่งเสรมิการคุ้มครองผู้บรโิภคไม่ใหถู้กเอารดัเอาเปรยีบ

มี.ค. เม.ย.ธ.ค.

หมายเหตุ ออกตรวจ
พร้อมข้อความโฆษณา
ทางส่ือปา้ยโฆษณา

ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ.

หมายเหตุ ออก
ตรวจพร้อมข้อความ
โฆษณาทางส่ือปา้ย
โฆษณา

หมายเหตุ ออกตรวจ
พร้อมข้อความโฆษณา
ทางส่ือปา้ยโฆษณา

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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ข้อความโฆษณา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ

ตรวจสอบข้อความการ
โฆษณากระเช้าสินค้า

กรุงเทพฯ        
 -แจ้งวัฒนะ

25

 -งามวงศ์วาน 13

 -อ่อนนุช 6

 -บางกะปิ 3

 -สายไหม 4

 -ธนบุรี 4

 -พระรามเก้า 2

ตรวจสอบข้อความ
โฆษณาสรรพสินค้า/
บริษัทน าเที่ยว และ
สถานเสริมความงาม

กรุงเทพฯ

ตรวจสอบข้อความการ
โฆษณาศึกษาภัณฑ์และ
ชุดนักเรียน

กรุงเทพฯ

กคฉ. ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว พิษณุโลก 20-24

อุดรธานี  3-7

ระยอง  12-16

ตราด 19-23

ภูเก็ต 14-18

จันทบุรี 25-29

กรุงเทพฯ        
 -กาญจนาภิเษก

30

 -พระรามเก้า 3

 -เกษตรนวมินทร์ 4

 -ศรีนครินทร์ 7

 -คลองหลวง 12

กระเช้าของขวัญ  -แจ้งวัฒนะ 25

 -งามวงศ์วาน 13

 -อ่อนนุช 6

 -บางกะปิ 3

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ        
1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
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กระเช้าของขวัญ(ต่อ)  -สายไหม 4

 -ธนบุรี 4

 -พระรามเก้า 2

เคร่ืองใช้ในครัว เมลามีน   -ปิ่นเกล้า 29

 -รัตนาธิเบศร์ 17

 -สาธุประดิษฐ์ 10

 -รังสิต 11

 -ลาดพร้าว 11

 -ตล่ิงชัน 9

 -วัฒนา 5

เหล็กกล้าไร้สนิม 
พลาสติก

 -รามอินทรา
20

 -รามค าแหง 13

 -จตุจักร 18

 -สัมพันธวงศ์ 18

 -งามวงศ์วาน 13

สังฆทานและชุดไทย
ธรรม

 -บางกะปิ 23

 -อ่อนนุช 17

 -ห้วยขวาง 25

อ่างอาบน  าเด็ก  -ลาดพร้าว 26

 -สุขาภิบาล1 22

ตรวจจับกุมลวดดัดฟัน   -รังสิต
 -คลองสาน

 -ตลาดแฮปปี้
แลนด์

 -พันธ์ทิพย์
พลาซ่านนทบุรี 
ท่าน  าปากเกร็ด
 ท่าน  านนทบุรี

สกค. 
(ส่วนขาย
ตรงฯ)

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
การจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจขายตรง

กรุงเทพฯ

พิจิตร 2 วนั

ใช้เวลาตรวจในเดือน พ.ค. ก.ค. และ ส.ค. 33 วัน 
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เชียงใหม่
เชียงราย
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
อยุธยา
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี

1 วนั

1 วนั

2 วนั

1 วนั

1 วนั

1 วนั

5 วนั

5 วนั

2 วนั

2 วนั

2 วนั

2 วนั

5 วนั


