
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  
เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ 

วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมด ารงธรรม (ห้องประชุม 2)  

อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

เรื่อง  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
 เรื่อง ตลาดประชารัฐ 
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เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 
จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาด
ประชารัฐท้ัง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ด าเนินการพร้อมกันต้ังแต่วันท่ี  
1 ธันวาคม 2560 

ร่าง คู่มือฯ หน้า 28-34 



1. ส่งเสริมให้มีพื้นท่ีการตลาดใหม่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีค้าขาย 

เพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพื้นท่ีเดิม 
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า 

(สินค้าเกษตร OTOP SMEs  วิสาหกิจชุมชน 
ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) 

4. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ 
5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีเดือดร้อนจาก 

การไม่มีสถานท่ีค้าขาย 
6. ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และภูมิภาค 
7. เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนา 

และแข่งขัน 

1. ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในรูปแบบตลาดประชารัฐ 

2. สร้างพื้นท่ีให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน 
อย่างเป็นธรรมชาติโดยรุกเข้าไปหาผู้ซื้อ  

3. ช่วยให้มีการลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม 
4. ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ   

โดยเฉพาะ ผู้ค้า Modern Trade  
5. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่  

ให้แยกจากผู้ประกอบการเดิมอย่างชัดเจน 
6. ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ี

ปลอดภัย  

ตลาดประชารัฐ 

         2) หลักการ  
(Principal) 

 1) แนวคิด  
(Conceptual Framework) 
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ตลาดประชารัฐ จ านวน         ประเภท 9 

ตลาดประชารัฐ 

Green Market 1 
ตลาดประชารัฐ  

         คนไทยยิ้มได้ 2 
 ตลาดประชารัฐ  

         ท้องถิ่นสุขใจ 3 
ตลาดประชารัฐ  

   กทม. คืนความสุข 4 

               ตลาดประชารัฐ  

    ของดีจังหวัด   5 
               ตลาดประชารัฐ  

    Modern Trade 6 
               ตลาดประชารัฐ  

       ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 7 
               ตลาดประชารัฐ  

    ต้องชม 8 

ครอบคลุมพื้นท่ีในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค 

จ านวน 6,520 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  107,844 ราย 

               ตลาดประชารัฐ  
       ตลาดวัฒนธรรม 
    ถนนสายวัฒนธรรม 9 
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2.1 แนวคิด : 
     บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ เ ดิ ม  เ พิ่ ม
ผู้ ป ระกอบการ  โดยขยายพื้ นที่ แ ละวั น
ด าเนินการ โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 
เป็นอีกอย่ า งน้อย  1  วัน  ( อั งคาร  และ
พฤหัสบดี) ให้เกษตรกร น าผลผลิตมาขาย 
ร่วมกับ พณ.   
 

2.2 พ้ืนที่ด าเนินการ : ครอบคลุมพื้นท่ี 
      จังหวัด และอ าเภอ จ านวน 2,155 แห่ง 
 
2.3 การบริหารจัดการ : 
      - รูปแบบการบริหารจัดการ : พช. 
คัดเลือกกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่มภายในจังหวัด
หมุนเวียนกันมาจ าหน่าย  
      - พื้นที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัด/
ที่ว่าการอ าเภอ และสถานท่ีเอกชน  
       -  การจัดการ : เก็บค่าใช้จ่ายในบริหาร
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อน ามาบริหาร
จัดการเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ า ค่าท าความ
สะอาด รปภ.ฯลฯ) 
 
2.4 วิธีการ : 
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่ม
เกษตรกร  กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย ประมาณ 10 - 
15 รายต่อแห่ง ลงทะเบียนเข้าร่วมฯ  
        

1.1 แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาด
เดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้า
ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

1.2 พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดของ อต. จ านวน 3 
ตลาด ได้แก่  (1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้เช่า
เดิม 163 แผง พท.เช่าใหม่ 126 แผง และพท.ว่าง
หมุนเวียน 111 แผง (2) ตลาดบางคล้า   จ.
ฉะเชิงเทรา ผู้เช่าเดิม 16 แผง พท.เช่าใหม่ 154 
แ ผ ง  แ ล ะ  พ ท . ว่ า ง ห มุ น เ วี ย น  1 5 0  แ ผ ง              
(3) ตลาดล าพูน จ.ล าพูน  ผู้เช่าเดิม 10 แผง พท.
เช่าใหม่ 244 แผง และ พท.ว่างหมุนเวียน 586 แผง  
โดยในการปรับปรุงตลาดทั้ง 3 แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ปี พ.ศ.2560 
จ านวน 116 ลบ. และจะเริ่มด าเนินการตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 

1.3 การบริหารจัดการ 
      - รูปแบบการบริการจัดการ : องค์การตลาด 
บริหารร่วมกับผู้เช่า  
      - พื้นที่ : ที่ราชพัสดุ 
      -  การจัดการ : เก็บค่าเช่าในราคาถูก รายได้จาก
ค่ า เช่ าร้ อยละ 55 น าส่ ง เป็ นรายได้ แผ่ นดิ น                  
ที่เหลือร้อยละ 45 น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการตลาด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าท าความ
สะอาด เป็นต้น 
 

1.4 วิธีการ  
      -  กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่มเกษตรกร/
ผู้ประกอบการอาหาร  
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหมล่งทะเบียน โดยให้
สิทธิพิเศษค่าเช่าราคาถูก 

3.1 แนวคิด :  
     บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาด
เดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด  
ลดค่าธรรมเนียมการเ ช่า เปิดโอกาสให้
เกษตรกรน าผลิตผลมาขายเอง 
       -  เพิ่มวันท าการ โดยเฉพาะตลาดถนน
คนเดินเดิม 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่   
 โดยเฉพาะเกษตรกรที่น าผลผลิตมาค้าขายเอง 

 

3.2 พ้ืนที่ด าเนินการ : 
      - ตลาดของ อปท. ทั่วประเทศ จ านวน 3,822 
แห่ง 
 

3.3 การบริหารจัดการ :  
      - รูปแบบการบริหารจัดการ  : 
คณะกรรมการบริหารตลาดสด 
     - พื้นที่ : ที่ของเทศบาล /อบต. จัดซื้อเพื่อ
ท าตลาดเอง ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน์ 
(อบต.ขนาดเล็ก) 
    - ส่วนใหญ่ กองคลัง อปท. รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการจัดเก็บค่าเช่าเป็นรายได้
ของ อปท. และตลาดบางแห่งให้ภาคเอกชน
สัมปทานบริหารจัดการตลาด (ส่วนน้อย) 
 
3.4 วิธีการ :  
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนท่ี อปท. /กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
ประมาณ 10 - 15 รายต่อแห่ง  

  3. ตลาดประชารัฐ  
  ท้องถิ่นสุขใจ 

   1. ตลาดประชารัฐ 
   Green Market 

2. ตลาดประชารัฐ 
คนไทยยิ้มได ้

รวม 3 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  847 ราย 

รวม 2,155 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  21,550 ราย 

 

รวม 3,822 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  45,864 ราย 

 

สถ. อต. พช. 

ตลาดประชารัฐ รวม  6,520  แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 107,844 ราย  

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 60 เวลา 8.30 น. 
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5.1 แนวคิด : (เพิ่มพื้นที่ใหม่ 
ประกอบการใหม่) 
      - การจ าหน่ายสินค้าที่มีความ              
โดดเด่นในพื้นที่/สินค้าตามฤดูกาล /
สินค้าที่ล้นตลาด เช่น ตลาดปลา ผลไม้ 
ข้าวสาร  
      - ส่ ง เ สริ มกา รท่ อ ง เที่ ย วของ
จังหวัด 
      - การแลกเปลี่ยนการขายสินค้า
ระหว่างจังหวัด 
 

5.2 พื้นที่ด าเนินการ : 
      บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  
หน้าที่ว่าการอ าเภอ สถานที่ราชการที่มี
ศักยภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
 
5.3 การบริหารจัดการ : 
      - รูปแบบการบริหารจัดการ : 
จังหวัดบริหารจัดการเก็บค่าเช่าพื้นที่ใน
ราคาถูกเพื่อเป็นค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริหาร
จัดการขยะ ฯลฯ      
      - พื้นที่ : สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ของจังหวัด/หน้าศาลากลางจังหวดั/
ที่ว่าการอ าเภอ 
5.4 วิธีการ : 
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : 
กลุ่มเกษตรกร /SMEs  ผู้มีรายได้น้อย  
ประมาณ 100-200 รายต่อแห่ง 
 
        
 
 

6.1 แนวคิด :  
      พณ. จังหวัด และบริษัท ประชารัฐ   
ขอความร่วมมือเอกชนและห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่ที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ  
เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน  
เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขาย 
(Creating Shared Value - CSV) ใน
ห้างสรรพสินค้า /ลดค่าใช้จ่าย /รุกหาลูกค้า 

6.2 พื้นที่ด าเนินการ : 
      เอกชนและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่              
ที่ร่วมโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

6.3 การบริหารจัดการ 
     - รูปแบบการบริหารจัดการ :  แบ่งเป็น 
2 กรณี (1) จังหวัดขอความร่วมมือให้
ห้างสรรพสินค้าจัดสถานที่จ าหน่าย กรณีที่
มีสินค้าล้นตลาด (2) ห้างสรรพสินค้าจัด
สถานที่ให้จ าหน่าย (CSV)  
     - พื้นที่ : ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่
จังหวัด 
     - การจัดการ : ห้างสรรพสินค้าให้เช่าที่
ในราคาถูก หรือห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรม 
CSV โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

6.4 วิธีการ :  
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่ม
เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทที่
ผ่านการคัดเลือก ประมาณ 50-100  ราย
ต่อแห่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ห้าง 

6. ตลาดประชารัฐ  
Modern Trade 

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง (76 แห่ง) 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 3,800 ราย 

พณ./ จังหวัด/ 
บริษัท ประชารัฐ 

5. ตลาดประชารัฐ  
ของดีจังหวัด 

รวม 76 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  15,200 ราย 

จังหวัด/ 
บริษัท ประชารัฐ 

ตลาดประชารัฐ รวม  6,520  แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 107,844 ราย  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 60 เวลา 8.30 น. 

4.1 แนวคิด : (ท่ีท าการค้า) 
      - ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจาก
การไม่มีสถานท่ีคา้ขาย (จ านวน 11,033 ราย) 
     -  สินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตใน กทม.  
 
4.2 พ้ืนที่ด าเนินการ :  
      เป้าหมาย 14 แห่ง ด าเนินการเปิดแล้ว 5 
แห่ง คือ (1) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม  340 ราย  
( 2 )  ห น้ า ภั ต ต า ค า ร กุ้ ง ห ล ว ง  3 0  ร า ย                
(3) บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  146 
ราย (4) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี  137 ราย 
(5) พื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 
60) 44 ราย 

4.3 การบริหารจัดการ :  
      - รูปแบบการบริหารจัดการ : ให้ส านักงาน
เขตเป็นผู้ดูแลจัดผู้ค้าลงในพ้ืนท่ีตลาดโดยไม่มีการ
เก็บค่าเช่าพ้ืนท่ี ตลอดจน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ขยะ /ห้องน้ า  ทั้งนี้ ในการจัดผู้ค้าจะให้สิทธิ
กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบก่อน 
และกรณีที่มีจ านวนมากจะใช้วิธีการจับสลาก 
      - พื้นที่ : กทม./กรมทางหลวง (ใต้ทางด่วน) 
4.4 วิธีการ : 
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ :   
กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานท่ี
ค้าขาย 

    4. ตลาดประชารัฐ  
    กทม. คืนความสุข 

รวม 14 แห่ง (ด าเนินการแล้ว 5 แห่ง) 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  11,033 ราย 

 

กทม. 
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7.1 แนวคิด :  
     เพิ่มพื้นท่ีทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร 
สร้างมาตรฐานสินค้า เปิด outlet market 9 แห่ง 
เปิด พท. ค้าขายสินค้า ใน ปั๊มน้ ามัน ปตท. และ 
บางจาก Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น 

7.2 พื้นที่ด าเนินการ : 
      ด าเนินการหน้า ธ.ก.ส.จ านวน  146 แห่ง และ
หน้า ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ 1 แห่ง รวม
ผู้ประกอบการทั้งหมด 1,128 ราย 

7.3 การบริหารจัดการ :  
      - รูปแบบการบริหารจัดการ :  
        ปี 2559  ให้ ธกส. ส ารวจความต้องการท่ีจะ
เปิดพื้นท่ีตลาด โดยมีเป้าหมายก าหนดจังหวัดละ                 
2 แห่ง และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ตลาดให้กับสาขา ท่ีเข้าร่ วมโครงการ  แห่งละ 
85 ,000  บา ท  ส า ห รั บ เ ป็ น ค่ า อุ ปก ร ณ์  ค่ า
ประชาสัมพันธ์                  ค่าส่งเสริมการตลาด 
        ปี 2560 สนับสนุนเพิ่มเติมแห่งละ 15,000 
บาท  
      - พื้นท่ี : บริเวณพื้นท่ีของ ธ.ก.ส. 
      - การจัดการ : ให้ ธ.ก.ส. ท่ีเข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าจากผู้ค้า 
และกรณีท่ีอุปกรณ์เสียหาย ให้ ธ.ก.ส. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซม 
ส าหรับลูกค้ารายใหม่ จะมีการลงทะเบียนผู้ค้าราย
ใหม่ ควบคู่กับการเก็บข้อมูลผู้ ค้ารายเก่า มีการ
ส ารวจยอดขายทุกระยะ ด้วยระบบ Intranet 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 

7.4 วิธีการ : 
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ :  กลุ่มเกษตรกร           
ผู้มีรายได้น้อย และ ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ประมาณ 10 
รายต่อแห่ง   
 

 

9.1 แนวคิด :  
     ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวัฒนธรรม  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑจ์ากชุมชน การแสดง
และการสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการ
ทางวัฒนธรรม  

9.2 พื้นที่ด าเนินการ : 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2560 ได้
ด าเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว 32 แห่ง 
28 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2561  ให้
ด าเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด 
9.3 การบริหารจัดการ 
     -  รูปแบบการบริหารจัดการ : วธ. คัดเลือก
พื้นที่  ตลาด/ถนน ที่มีศักยภาพในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม   
   - พื้นที่ : ตลาดชุมชนที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
และถนนที่มีศักยภาพในสถานที่ท่องเที่ยว 
  - การจัดการ : วธ. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชน การแสดงและการสาธิตทางวัฒนธรรม  
การออกร้านจากส่วนราชการต่างๆ 

9.4 วิธีการ :  
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว / กลุ่ม
ร้านอาหาร / กลุ่มชุมชนทางวัฒนธรรม 
ประมาณ 10 - 20  รายต่อแห่ง  

8.1 แนวคิด :  
      - ส่ ง เสริมการจัดการตลาด ชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้น
การค้าขายด าเนินการในปี 2559-2560 จ านวน 
151 แห่ง ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 77 แห่ง 
(77 จังหวัด)  
       - ตลาดชุมชนท่ีมีความพร้อม/ มี              
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

8.2 พ้ืนที่ด าเนินการ : 
      ทั่วประเทศ 
8.3 การบริหารจัดการ 
     - รูปแบบการบริหารจัดการ : พณ. และ
พาณิชย์จังหวัดจัดเกรดตลาดเป็น A B C  
ยกระดับการพัฒนาตลาดต้องชมเป็นเกรด A  
และ B  
     - พ้ืนท่ี : ตลาดของรัฐ และเอกชน 
     - การจัดการ : พณ. สนับสนุนงบประมาณ งบ
กลางปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของตลาด ทั้ง
ด้านกายภาพและโครงสร้าง โดยประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

8.4 วิธีการ : 
      - เชิญชวนกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ : กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว / กลุ่มร้านอาหาร / กลุ่ม
ผู้ประกอบการในชุมชน ประมาณ 10 - 20  ราย
ต่อแห่ง  

 8. ตลาดประชารัฐต้องชม 7. ตลาดประชารัฐ 
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 

9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม 
 ถนนสายวัฒนธรรม 

รวม  151 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  3,080 ราย 

รวม 76 แห่ง  
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 5,000 ราย 

รวม  147 แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่  1,470 ราย 

พณ. ธ.ก.ส. วธ. 

ตลาดประชารัฐ รวม  6,520  แห่ง 
กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 107,844 ราย  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 60 เวลา 8.30 น. 
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

โครงการตลาดประชารัฐ 
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด... 
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1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
  รองประธานกรรมการ 
3) ปลัดจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
4) นายอ าเภอทุกอ าเภอ หรือผู้แทน กรรมการ 
5)  พัฒนาการจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
6)  ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
7)  พาณิชย์จังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
8)  วัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
9)  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
10) เกษตรจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
11) คลังจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
12) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
13) สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
14) อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
15) ขนส่งจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
16) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ 
17) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด กรรมการ 
18) ประธานหอการค้าจังหวัด กรรมการ 

19) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด กรรมการ 
20) นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด กรรมการ 
21) ผู้จัดการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
 สาขาในพื้นที่ (ถ้ามี) กรรมการ 
30) ผู้จัดการบริษัท ประรัฐรักสามัคคีจังหวัด 
 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด กรรมการ 
32) หัวหน้าส านักงานจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
33) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

อ านาจและหน้าที่ 
1) ก าหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
 เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2) ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการจัดสรรพื้นท่ีให้กับผู้ลงทะเบียนและการด าเนิน

โครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อก ากับ ติดตามและเร่งรัดการ

ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการตลาดประชารัฐ 
5) ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
  
 
 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  
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คุณสมบตัิของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย  หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ 

ที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มท่ีหน่วยงานที่ก ากับตลาดได้ก าหนดไว้  
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่

ปัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย 
3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง 
4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียว 
5. ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบค าขอเป็นความจริงทุกประการ 
6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูล 

ในแบบค าขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนย่ืนแบบค าขอมากกว่า 1 แห่ง 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  
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ร่าง คู่มือฯ หน้า 25 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  
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ร่าง คู่มือฯ หน้า 25 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  
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ร่าง คู่มือฯ หน้า 35 ร่าง คู่มือฯ หน้า 36 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) แนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  
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ร่าง คู่มือฯ หน้า 38 ร่าง คู่มือฯ หน้า 39 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(2) การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมตลาดประชารัฐ 
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ตราสัญลักษณ์โครงการตลาดประชารัฐ 



  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(2) การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมตลาดประชารัฐ 
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(3) การน าเข้าข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์  

เว็บไซต์ ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th  
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(3) การน าเข้าข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์  
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(3) การน าเข้าข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์  
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  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(3) การน าเข้าข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์  
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  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

7/7 21/22 



ติดต่อประสานงาน ส่วนกลาง 

กลุ่มงานกิจการพิเศษ ส านักนโยบายและแผน สป.มท. 
โทร / โทรสาร02 221 8095   
มท. 50034, 50035 
อีเมล์ moippb0211.1@gmail.com 
www.market.moi.go.th 
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Line กลุ่ม ตลาดประชารัฐ ภูมิภาค 
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