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โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นท่ีตลาดท่ีมีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละ  
กลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับท้ังเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย 
รวมท้ังผู้ประกอบการท่ีเดือดร้อนจากการไม่มีสถานท่ีค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชน 
จะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นท่ีในการจ าหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติเห็นชอบในหลักการ 
ให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐ  
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐท้ัง ๙ ประเภท 
ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 

การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐ มุ่งหวังให้เกิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐท่ีต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดทุกจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีมิได้กล่าวไว้  ณ ท่ีนี้  ในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลไปสู่ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

 
----------- 
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  รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และเป็นการวางรากฐาน 
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประกอบกับนายกรัฐมนตรี
มีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดชุมชน เพ่ือให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการ 
ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพ้ืนที่ในการค้าขายรวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ  
ทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม 25๖๐   
โดยโครงการตลาดประชารัฐบูรณาการโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มุ่งเน้น 
การขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการ 
แต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน 
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพ้ืนที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ  
อันจะน ามาซึ่งรายได้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 

----------- 
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แนวคิดของโครงการ 

 1) ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ 
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม 
 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 

ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย)  
 4) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ 
 5) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
 6) ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 
 7) เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน 

 
หลักการของโครงการ 

 1) ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตลาดประชารัฐ 
 2) สร้างพ้ืนที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยรุกเข้าไปหาผู้ซื้อ 
 3) ช่วยให้มีการลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม 
 4) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู้ค้า Modern Trade 
 5) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แยกจากผู้ประกอบการเดิมอย่างชัดเจน 
 6) ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย 

 
หลักการของโครงการ 

 
----------- 

  

แนวคิดและหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ 

แนวคิดของโครงการ 

หลักการของโครงการ 

ตราสัญลักษณข์องโครงการ 
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หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาด 

ตลาดประชารัฐ  
Green Market 

  

ตลาดประชารัฐ 
คนไทยยิ้มได้ 

  

ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ 

  

ตลาดประชารัฐ 
กทม. คืนความสุข 

 

ตลาดประชารัฐ 
ของดีจังหวัด 

   

ตลาดประชารัฐ 
Modern Trade 

   
ตลาดประชารัฐ 
ของดีวิถีชุมชน  
ธ.ก.ส.    

ตลาดประชารัฐ 
ต้องชม 

  
ตลาดประชารัฐ 
ตลาดวัฒนธรรม 
ถนนสายวัฒนธรรม       
 
 

 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

 
 
  

หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ 
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ตลาดประชารัฐ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ จ าแนกออกเป็น 9 ประเภท ตามความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
 

 
  

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท 
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ตลาดประชารัฐ Green Market ด าเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
ลักษณะตลาด : ตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market) 
แนวคิด : เปิดพ้ืนที่ตลาดใหม่ ขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้า
  ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  

 (1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
 (2) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 (3) ตลาดล าพูน จังหวัดล าพูน   

เวลาท าการ  :  วันศุกร์ – เสาร์ หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น. 
สินค้าที่จ าหน่าย : (1) อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ ร้อยละ 50 
  (2) อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 30  
  (3) สินค้าอ่ืนๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 20 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าชุมชน    
คุณสมบัตเิฉพาะ : (1) ผู้ค้าสินค้าเกษตรหรืออาหารปลอดภัย 
   - เป็นผู้ที่มีใบรับรองมาตรฐาน GAP 
   - ผ่านการตรวจสอบสินค้าเกษตรจากองค์การตลาด 
  (2) ผู้ค้าสินค้าทั่วไป  
   - เป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 
   - เป็นเกษตรกรที่อยู่ในภูมิภาคที่มีตลาดสาขาขององค์การตลาด 
ค่าเป้าหมาย : จ านวนตลาด 3 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 847 ราย 
  

ตลาดประชารัฐ Green Market 1. 
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ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ด าเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน 
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตร  โอทอป หาบแร่  และแผงลอย 
แนวคิด  :  บริหารจัดการพ้ืนที่ เดิม เ พ่ิมผู้ประกอบการ โดยขยายพ้ืนที่และวันด าเนินการ  

โดยเพ่ิมจากทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (วันอังคาร และ/หรือ 
พฤหัสบดี) เพ่ือให้เกษตรกรน าผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  

พื้นที่ด าเนินการ : ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดและอ าเภอ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่เอกชน จ านวน 2,155 แห่ง 

เวลาท าการ  : (1) ทุกวัน  (2) ทุกสัปดาห์  หรือ (3) ทุกเดือน 
สินค้าที่จ าหน่าย :  สินค้าเกษตร โอทอป และ สินค้าอุปโภคบริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรน าผลผลิตมาขายเอง กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร 

หาบเร่แผงลอย  
คุณสมบัตเิฉพาะ : ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในพื้นท่ี / มีฐานะยากจน 
ค่าเป้าหมาย : จ านวนตลาด 2,155 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อ

แห่ง รวมผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 21,550 ราย 
  

ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ได้ 2. 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 
 

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น 
แนวคิด  :  (1) บริหารจัดการเพ่ิมพ้ืนที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด 

 ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรน าผลิตผลมาขายเอง  
  (2) เพ่ิมวันท าการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม  
  (3) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่น าผลผลิตมาค้าขายเอง  
พื้นที่ด าเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาดเอกชน ทั่วประเทศ 

76 จังหวัด จ านวน 3,822 แห่ง 
เวลาท าการ  : ทุกวัน 
สินค้าที่จ าหน่าย : (1) ผลผลิตทางการเกษตร  
  (2) อาหารท้องถิ่น 
  (3) สินค้าแปรรูป 
  (4) ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  (5) อ่ืนๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ประมงต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ห้ามลงทะเบียนข้ามต าบล/อ าเภอ 
  (1) เกษตรกร/ประมงในพ้ืนที่ 
  (2) ผู้ผลิตสินค้าชุมชน 
  (3) ผู้มีรายได้น้อย 
  (4) ผู้สนใจค้าขายหรือผู้ที่ไม่มีพ้ืนที่ขายในท้องถิ่น  
คุณสมบัตเิฉพาะ : เกษตรกร/ประมง หรือผู้ไม่มีพ้ืนที่ขายในท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 3,822 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 10-15 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม

ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 45,864 ราย 
 

  

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 3. 
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ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ด าเนินการโดย กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะตลาด : ตลาดค้าขายอาหารปรุงสด ของช า เสื้อผ้า โดยตลาดเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 
แนวคิด  :  จัดที่ท าการค้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้ง

จัดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่ด าเนินการ : ปัจจุบันเปิดด าเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่  
  (1) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม   
  (2) หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง  
  (3) บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
  (4) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี   
  (5) พ้ืนที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 60)  
  และจะด าเนินการเพิ่มเติมในอนาคต 
เวลาท าการ  : ตามเวลาที่ กทม. ก าหนด 
สินค้าที่จ าหน่าย : อาหาร ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ รวมทั้งสินค้า OTOP 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย 
คุณสมบัตเิฉพาะ : เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 14 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 

ประมาณ 11,033 ราย 
  

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 4. 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

  
 
ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ด าเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  
   (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิจจ าหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างจังหวัด โดยจะพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานส าคัญ/งานประเพณีท่ีส าคัญ 
แนวคิด  :  (1) การจ าหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น 

 ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร  
  (2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
  (3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  หน้าที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ที่มีศักยภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว ทั่วประเทศ 76 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 
เวลาท าการ  : ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 
สินค้าที่จ าหน่าย : สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโดดเด่นในพื้นที่/ของดีจังหวัด สินค้าล้นตลาดเพ่ือช่วย

เกษตรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร /SMEs ผู้มีรายได้น้อย 
คุณสมบัตเิฉพาะ : ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ี  
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 15,200 ราย 

 
  

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 5. 
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ตลาดประชารัฐ Modern Trade  ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์  จั งหวัด และบริษัท ประชารัฐ 
    รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิจในพ้ืนที่ของห้างสรรพสินค้า 
แนวคิด  :  กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 

ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ด าเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating 
Share Value : CSV) เพ่ือให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายใน
ห้างสรรพสินค้า เป็นการสร้างโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า  

พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่เอกชนและห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ที่ร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด  
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

เวลาท าการ  : ตามเวลาท าการของห้างสรรพสินค้า 
สินค้าที่จ าหน่าย : ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก 
คุณสมบัตเิฉพาะ : ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ี 
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 50-100 รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า) รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,800 ราย 
  

ตลาดประชารัฐ Modern Trade 6. 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 
 

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ลักษณะตลาด : แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชน/ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร 
แนวคิด  :  เพ่ิมพ้ืนที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพ้ืนที่ค้าขายสินค้า 

บริเวณปั้มน้ ามัน ปตท. และบางจาก การท า Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอ่ืน 
พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส.  ทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 152 แห่ง และบริเวณหน้า

อาคาร ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ 1 แห่ง  
เวลาท าการ  : สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
สินค้าที่จ าหน่าย : (1) พืชผัก สินค้าหรือผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาลของพ้ืนที่ โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี 

 มีการรับรองคุณภาพหรือเป็นสินค้าที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมความ
 น่าสนใจและดึงดูดผู้มาจับจ่ายในตลาดมากยิ่งขึ้น 

  (2) สินค้าท่ีชื่อเสียงของพ้ืนที่ สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดหรือจากจังหวัดอ่ืน 
  (3) สินค้าที่ส่วนงานราชการส่งเสริมการผลิตในพ้ืนที่ เช่น สินค้าที่ผลิตตามนโยบาย

 กระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น 
  (4) สินค้าท่ีมีปัญหาเรื่องราคาหรือการตลาดในพ้ืนที่หรือจากพ้ืนที่อ่ืน 
  (5) สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวงพาณิชย์ 
  (6) สินค้าแปลกหรือที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดอ่ืนหรือจังหวัดใกล้เคียง 
  (7) อาหารและเครื่องดื่ม 
  (8) สินค้าของ สกต. / TABCO 
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร  
  (2) ลูกค้า ธ.ก.ส./SMAEs/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน 
   (3) ผู้มีรายได้น้อย 
คุณสมบัตเิฉพาะ : ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เกษตรกร/ชุมชน/ SMEs/ผู้มีรายได้น้อย 
  (2) เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ 
  (3) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล 

  (4) กรณีมีจ านวนเกินกว่าจ านวนพ้ืนที่ตลาด จะใช้วิธีหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการได้เข้า
จ าหน่ายสินค้าในตลาดทุกราย 

ค่าเป้าหมาย : ตลาด 153 แห่ง ผู้ประกอบการเ พ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10 -20 รายต่อแห่ง   
รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 1,530 ราย 

  

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 7. 
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ตลาดประชารัฐต้องชม ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ 
ลักษณะตลาด : ตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ (การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม) 

และอัตลักษณ์ของชุมชน (ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต) ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน 

แนวคิด  :  ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน 
กระตุ้ นการค้ าขาย  โดยด า เนิ นการ ในปี  2559 -2560 จ านวน 151 แห่ ง  
ในปี 2561 คาดว่าจะเพ่ิมเติม 77 แห่ง (77 จังหวัด) 

พื้นที่ด าเนินการ : ทัว่ประเทศ 
เวลาท าการ  : ขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด โดยมีทั้งตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ เปิดอาทิตย์ละ 3 วัน 

หรือทุกวัน 
สินค้าที่จ าหน่าย : (1) สินค้าเกษตร  
  (2) อาหารปรุงส าเร็จ 
  (3) สินค้า OTOP 
  (4) สินค้า Handmade   
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  
  (2) วิสาหกิจชุมชน 
  (3) ธุรกิจ SMEs 
  (4) ผู้มีรายได้น้อย 
  (5) คนในชุมชน  
คุณสมบัตเิฉพาะ : เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่แต่ละตลาดก าหนด อาทิ เป็นสินค้าที่เป็นไปตาม

ลักษณะตลาด มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และสมเหตุสมผล หากเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ตลาด จะพิจารณาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ตั้ง
ตลาดเป็นล าดับแรก 

ค่าเป้าหมาย : ตลาด 151 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,080 ราย 

  

ตลาดประชารัฐต้องชม 8. 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 
 

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ด าเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม     
ลักษณะตลาด : ตลาดของชุมชน จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของคนในชุมชน 
แนวคิด  :  ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและการสาธิต
ทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้าง
รายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2558 – 2560 ได้ด าเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว 32 แห่ง 28 จังหวัด และใน
ปีงบประมาณ 2561  ให้ด าเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ : ถนนคนเดินในพ้ืนทีท่ี่อยู่ในจังหวัดหรืออ าเภอ (รวม 76 แห่ง)  
เวลาท าการ  : วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์
สินค้าที่จ าหน่าย : สินค้าพ้ืนเมือง เช่น  อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า ผ้าพื้นเมือง งานฝีมือของใช้ต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ให้บริการทางวัฒนธรรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
ลักษณะเฉพาะ : เป็นผู้ ประกอบการรายใหม่  ที่ มี ความต้องการขายสินค้ าและบริการ ใน พ้ืนที่ 

ถนนสายวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม

ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 5,000 ราย 
 

----------- 
  

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 9. 
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว  
จึงให้มีคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จ านวน 2 คณะ โดยในส่วนกลาง
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น และส่วนภูมิภาค ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว คือ คณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 คณะที่ 1 คณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1)   ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
 2)   รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
 3)   อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน กรรมการ 
 4)    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน กรรมการ 
 5)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
 6)  ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน กรรมการ 
 7)  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
 8)  ผู้อ านวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
 9)  ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
 10)  ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
 11)  ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
 12) ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
 13) ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
 14) ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
 15) ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
 16) ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ  
 17) ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ 
 18) ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการ 
 19) ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการ 
 20) ผู้แทนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ 
 21) เลขานุการร่วมภาคเอกชนคณะท างานการพัฒนา กรรมการ 
  เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 
 22) ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 23) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 23) ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กรรมการ 
 24) นายกสมาคมตลาดสดไทย กรรมการ 
 

การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 25)  นายทรงกลด สว่างวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 26)  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 27)  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 28) ผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 29) ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 30)  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31)  ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม สตร.สป.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32)  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 33)  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนผ.สป.  
 

อ านาจและหน้าที่ 
1) ก าหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน 

การด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
2) ก ากับ ติดตามและเร่งรัดเ พ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการตลาดประชารัฐ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

และสรุปผลการด าเนินงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 

 คณะที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด… 
 ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด... โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

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 
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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 สาขาในพ้ืนที ่(ถ้ามี) กรรมการ 
22) ผู้จัดการบริษัท ประรัฐรักสามัคคีจังหวัด  กรรมการ 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
23) หัวหน้าส านักงานจังหวัด กรรมการและเลขานุการ  
24) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อ านาจและหน้าที่ 
1) ก าหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2) ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการด าเนินโครงการตลาด

ประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามที่

ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ : ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ า
จังหวัด สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 
ที ่ ก าหนดการ กิจกรรม หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
1.  1-31 ตุลาคม 2560 เตรียมการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ  
2.  20 ตุลาคม 2560  ประชุมหารือ เรื่อง โครงการตลาดประชา

รัฐกับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ
ประชารัฐ 9 ประเภท 

กระทรวงมหาดไทย 

3.  27 ตุลาคม 2560 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการตลาด
ประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
(Video Conference) ให้กับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เป็น
เจ้าภาพ 

กระทรวงมหาดไทย 

4.  31 ตุลาคม 2560 ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การ
ปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทย 

5.  3 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ผ่าน “รายการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
โดย นายกรัฐมนตรี 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กองสารนิเทศ สป.มท. 

6.  6-9 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ผ่าน “รายการเดินหน้า
ประเทศไทย” โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
และผู้แทนกรุงเทพมหานคร 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กองสารนิเทศ สป.มท. 

7.  6-9 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ผ่าน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
หรือรายการอ่ืนๆ ที่แต่ละส่วนราชการได้
ซื้อช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ไว้  เน้น
นโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดย
ก าหนดการด าเนินโครงการตลาดประชา
รัฐ ขยายพื้นที่การขายตลาดเดิมและเพ่ิม
พ้ืนที่ใหม่ เพ่ิมวันและเวลาท าการเพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม
เครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย 
ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่

กองสารนิเทศ สป.มท. 
การประปาส่วน
ภูมิภาค 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 9 
ประเภท  
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ที ่ ก าหนดการ กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานที่ค้าขาย ให้มีพ้ืนที่ค้าขาย สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน ทั้งเป็น
การลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในสังคม 

8.  9 พฤศจิกายน 2560 แถลงข่าวและร่วมลงนามในข้อตกลง
ร่วมกัน  (MOU) 

กองสารนิเทศ สป.มท. 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

9.  10-30 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
ส านักงานเขต กทม. 

10.  10 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 
2560 

ทุกส่วนราชการและจังหวัดด าเนินการ  
(1) บริหารจัดการพ้ืนที่  (2) บริหาร
จัดการตลาด (3) ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย และ  
(4) เปลี่ยนโลโก้ตลาดให้เป็นภายใต้
โครงการตลาดประชารัฐ 

หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท และ
จังหวัด 

11.  ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 แถลงข่าวการเปิดตลาดประชารัฐ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12.  12 ธันวาคม 2560  เปิดตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท 
ในส่วนกลาง โดยกราบเรียนเชิญ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
 

หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13.  1-31 ธันวาคม 2560  ให้จังหวัดจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ
แต่ละประเภทในพ้ืนที่จังหวัด 

หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14.  1 ธันวาคม 2560 -  
30 กันยายน 2561  

ด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

15.  เดือน ธ.ค. 60 , ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
61  ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน 
และรายงานครั้งต่อไปเป็นราย
ไตรมาส (1 ก.ค. 61 และ 30 
ก.ย. 61) 

รายงานผลการด าเนินการโครงการตลาด
ประชารัฐ ประจ าเดือน ................ ให้กับ
กระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐ  
9 ประเภท 
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ที ่ ก าหนดการ กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16.  ทุกไตรมาส สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ
ตลาดประชารัฐให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

กระทรวงมหาดไทย 

17.  เดือนกันยายน 2561 สรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ / ถอดบทเรียน / 
ประเมินผลโครงการ 

กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลตลาดประชารัฐ 
9 ประเภท 

(ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)   
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การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้น  
ให้เข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐเป็นขั้นตอน 
ที่ส าคัญยิ่ง ในการนี้ การประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่าน “รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

โดยนายกรัฐมนตรี และ “รายการเดินหน้าประเทศไทย” 
  1.2 แถลงข่าวและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
 1.3 จัดกิจกรรม Kick off โครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และจัดท า  

PR Kit เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ  
 1.5 จัดท าเว็บไซต์ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th เพ่ือเป็นเว็บไซต์หลักในการให้

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐ 
 1.6 ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ 
2. การประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน 
 2.1 ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  2.1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองที่ไม่มี

สถานที่ค้าขายให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการของโครงการตลาดประชารัฐ 
  2.1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่อยู่ในการก ากับดูแลและเป็นเครือข่ายของ

หน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ติดป้ายโปสเตอร์ต่างๆ ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง 
 2.2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมตลาด โดยการก าหนดนโยบายในการส่งเสริม

การท่องเที่ยว การก ากับดูแลด้านสาธารณสุขของตลาด การปรับปรุงโครงสร้างกายภาพของตลาดให้ได้
มาตรฐาน การขอยกเว้นหรือผ่อนผันค่าธรรมเนียมในการใช้พ้ืนที่ด าเนินการตลาด และการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม 

 2.3 แจ้งผลการประชาสัมพันธ์และภาพถ่ายให้กระทรวงมหาดไทยให้ทราบด้วย 
3. การประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาค 
 3.1 ให้จังหวัดจัดท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ รวมทั้งจัดท าโปสเตอร์  

ป้ายคัดเอ้าท์ ธงญี่ปุ่น ติดโปสเตอร์การลงทะเบียนผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดาว์นโหลดเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์
ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th 

การประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ 
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 3.2 ให้หน่วยงานระดับจังหวัด เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร 
หาบเร่แผงลอย ในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ 

 3.3 ใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบอาหาร หาบเร่แผงลอย ในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ โดยใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยพิจารณาใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่ง สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค หรือสถานีเคเบิลของภาคเอกชน เป็นช่องทางชี้แจง
ประชาชน หรืออาจใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กระจายข่าวสารตามหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้ให้พิจารณา 
ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook ให้กว้างขวางขึ้น 

 3.4 ให้บูรณาการกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันในพ้ืนที่ 

3.5 ให้จังหวัดด าเนินการก าหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวันเวลา
และสถานที่ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิดงาน
ผ่านสื่อต่างๆ โดยให้บันทึกภาพนิ่งการเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรายงานจ านวนผู้ประกอบการ  
ที่เข้าร่วมโครงการ  รายได้สุทธิที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการโครงการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

4. การประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น 
 4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัด และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการให้กับเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 4.2 ให้ผู้จัดการตลาดแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการให้กับ 

ผู้ค้าในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานของตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขาย และการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างสม่ าเสมอ 

 
-----------  
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คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย  หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ 

ที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานท่ีค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่ก ากับตลาดได้ก าหนดไว้  
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบัน

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

ในแบบค าขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนยื่นแบบค าขอมากกว่า 1 แห่ง 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐในภูมิภาค 
1. การลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
 1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
  1.1.1 ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ รวบรวมบัญชีตลาดประชารัฐจากหน่วยงาน 

ที่ก ากับดูแลตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ 
  1.1.2 ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอจัดให้มีจุดรับลงทะเบียน “ตลาดประชารัฐ”   
  1.1.3 ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือธงญี่ปุ่น ณ จุดรับลงทะเบียน และจุดอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการและการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ 
  1.1.4 ให้จังหวัดจัดท ากลุ่มไลน์ตลาดประชารัฐจังหวัดเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตามโครงการตลาดประชารัฐ 
  1.1.5 ให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดแต่ละประเภท ได้แก่ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด และ ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ และมีบุคลิกที่มีจิตบริการ (Service mind) สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาประจ าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามความเหมาะสม   

 1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
  1.2.1 ให้ผู้รับลงทะเบียนรับค าขอจากผู้ประกอบการทุกราย 
  1.2.2 ให้เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าชี้แจง แนะน า ลักษณะ หลักเกณฑ์ของตลาด และความเหมาะสม

ของสินค้า ผลิตผลทางการเกษตร ที่จะน ามาจ าหน่ายในตลาดประชารัฐให้สัมพันธ์กับประเภทของตลาด  
แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกตลาดที่ต้องการ ได้ไม่เกิน 3 ประเภท โดยจัดล าดับความ
ต้องการ 3 ล าดับแรก (1 คือ ตลาดที่ต้องการมากที่สุด เรียงตามล าดับ) ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกตลาดขอให้

การด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ 
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ค านึงถึงภูมิล าเนาของผู้ลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการลดต้นทุนการผลิต
ส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

  1.2.3  ในการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ   
   (1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนกรอกแบบค าขอ ตป 01 (ภูมิภาค) โดยระบุที่อยู่และ

หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้ติดต่อกลับให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง และยื่นเอกสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  

   (2) ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะน า และอ านวยความสะดวกในการ
กรอกเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วน และออกใบตอบรับการลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 

   (3) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าข้อข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการ  
ผ่านทางเว็บไซต์ www.market.moi.go.th ทุกวัน ตามแบบท่ีก าหนด 

 1.3 ขั้นตอนการจัดสรรพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการ 
  1.3.1 ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ส าเนาค าขอ

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งค าขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
ฉบับจริงหรือส าเนาในกรณีที่ผู้ประกอบการเลือกมากกว่า 1 ประเภท ให้กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาด  
ไว้ด าเนินการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของตลาดแต่ละประเภทต่อไป ดังนี้ 

   (1) ตลาดประชารัฐ Green Market ให้รวบรวมส่งไปยังองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย สาขาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดล าพูน 

   (2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ให้ด าเนินการดังนี้  
    (2.1) กรณีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
    (2.2) กรณีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
    (3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ให้ด าเนินการดังนี้  
    (3.1) กรณีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
    (3.2) กรณีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
    (4) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดและตลาดประชารัฐ Modern Trade  

ให้รวบรวมที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
    (5) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (5.1) กรณีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
    (5.2) กรณีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงาน ธ.ก.ส. สาขา 
    (6) ตลาดประชารัฐต้องชม ให้รวบรวมส่งไปยังส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
    (7) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ให้รวบรวมส่งไป

ยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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  1.3.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาด เมื่อได้รับค าขอลงทะเบียนแล้ว ให้ด าเนินการ
พิจารณาจัดสรรพื้นที่ในตลาดให้กับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ให้มีสถานที่ส าหรับจ าหน่าย
สินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตร โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

   (1)  มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
   (2) คัดเลือกตามล าดับในการลงทะเบียน โดยค านึงถึงประเภทสินค้าและ

ความพร้อมของผู้ประกอบการเป็นหลัก 
   (3) กรณีมีผู้ลงทะเบียนมากกว่าพื้นท่ีที่จะจัดสรรได้ อาจด าเนินการคัดเลือก

โดยการจับฉลาก  
   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ 

ประจ าจังหวัด... ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการด าเนินโครงการตลาด
ประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  1.3.3 ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดแจ้งผลการด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ ให้ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอทราบ   

   1.3.5 ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและ 
การจัดสรรพ้ืนที่ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตามแบบรายงาน ตป 03 เพ่ือรวบรวมและจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามแบบรายงาน ตป 04 ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.  

2. การด าเนินการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ 
 2.1 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด ...   

จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการด าเนินงานของตลาดประชารัฐทุกประเภทให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีแนวทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ  

 2.2 ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดรายงานผลการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการสถานที่ 
และรายได้สุทธิของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด... และกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ตามแบบรายงาน ตป 04  โดยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ให้รายงานทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน และ
รายงานครั้งต่อไปเป็นรายไตรมาส (1 กรกฎาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2561) 

 
----------- 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐในภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ขั้นตอน 
การ

เตรียมการ 
จัดท าบัญชี 

ตลาดในพื้นที่ 

1 
ตั้งโต๊ะรับ

ลงทะเบียน 

2 
จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

3 

ขั้นตอน 
การ

ลงทะเบียน 

จัดเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย ์

5 

รับลงทะเบียน 
ทุกราย 

6 
น าเข้าข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ 

9 

ขั้นตอน 
การ 

จัดสรรพื้นที่ 

จัดท ากลุ่ม 
ไลน์จังหวัด 

4 

จัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตรและ 
แจ้งผลการด าเนินการให้ 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอทราบ 

11 

ส าเนาและส่งค าขอลงทะเบียน 
ให้กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาด 

10 

ตลาดประชารัฐ 
Green Market อต.สาขา ตลาดประชารัฐ 

คนไทยยิ้มได้ พช.จ./พข.อ. 

ตลาดประชารัฐ  
ท้องถิ่นสุขใจ 

สถ.จ./สถ.อ. ตลาดประชารัฐ  
ของดีจังหวัด 

 ศดธ.จ. 

ตลาดประชารัฐ  
Modern Trade  ศดธ.จ. 

ตลาดประชารัฐ 
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 

ธ.ก.ส. 

ตลาดประชารัฐ 
ต้องชม พณจ. 

9. ตลาดประชารัฐ  
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 

วธจ
. 

จนท.ชี้แจง
แนะน าตลาด 

7 
ตรวจสอบเอกสาร

ให้ครบถ้วน 

8 

สรุปผลการด าเนินงานให้
กระทรวงมหาดไทย 

ทุกวันศุกร์ 

12 

การลงทะเบียนผู้ประกอบการ 

การบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด...  

ก าหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการด าเนินงาน 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

1 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดรายงานผล 
การด าเนินการให้ศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด  

เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัด... 
และกระทรวงมหาดไทย ตามวันที่ก าหนด 

2 
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เพ่ือให้การรายงานผล ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐมีประสิทธิภาพ
และอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า และยั่งยืน
ต่อไป จึงจัดให้มีระบบการรายงานผลและตรวจติดตามประเมินผลให้กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

1. รายงานการจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดพิธีเปิดงาน อาทิ จ านวน 
ผู้ประกอบการ จ านวนคนที่มาใช้บริการในตลาด กิจกรรม และมูลค่าการซื้อขาย  

2. รายงานผลการด า เนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจ าเดือน  ประกอบด้วย  
การลงทะเบียนผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ตลาดประชารัฐ และรายได้หมุนเวียน โดยหน่วยงาน
ที่ด าเนินการตลาดประชารัฐ และหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงาน ตามแบบ ตป 04 

3. ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐ  
4. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจราชการ  

เป็นผู้ตรวจติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นการด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐและ
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจผู้ประกอบการและผู้ที่เข้ามาใช้บริการในตลาดนั้น 
กระทรวงมหาดไทยจะได้ด าเนินการในภายหลัง 

 
----------- 

 
  

การรายงานผลและตรวจติดตามประเมินผล 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก  
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 

 
  



34 
 

 
 



35 

(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
  

ตัวอย่างแบบข้อมูลตลาดในพื้นที ่
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอ  มหาราช 

ที ่ ชื่อตลาด สถานทีต่ั้ง 
วันที่เปิด
จ าหน่าย 

เวลา 
จ านวน
แผงค้า
ทั้งหมด 

จ านวน 
แผงค้าที่จะ
เพิ่มเติม 

ประเภท
ตลาด

ประชารัฐ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

1. ตลาดหลวงปู่ทวด 
 

พุทธอุทยาน
มหาราช  
115 ม.4  
ต.บ้านใหม่  

วันจันทร์-
อาทิตย์ 
 

07.00-
20.00 น. 

106 
 

.... 1. ตลาด
ประชารัฐ
คนไทยยิ้ม
ได้ 
2. ตลาด
ประชารัฐ
ต้องขม 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 
 
 
กรมการค้า
ภายใน 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

--------------------------------------------------- 
 
    ผู้รายงาน  (ชื่อ)............................................... 
    ต าแหน่ง  ........................................................ 
    หน่วยงาน ...................................................... 
    โทรศัพท์มือถือ ............................................... 
    วันที่รายงาน ................................................. 
 
หมายเหตุ : เป็นแบบท่ีก าหนดไว้เพื่อความสะดวกในการจัดท าข้อมูลตลาดในพื้นท่ี  
เพื่อประกอบการชี้แจงและแนะน าผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรวบรวม 
พร้อมส าเนาให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดต่อไป    
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แบบค าขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
โครงการตลาดประชารัฐ 
จังหวัด .................................................. 
วันที่ย่ืนค าขอ ......./................../............  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ 
1.1  ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน           ภูมิล าเนาเดิม ..................... 
1.2  ประเภท   เกษตรกร    ผู้มีรายได้น้อย   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม OTOP    SMEs   
   พ่อค้า/แม่ค้า  อ่ืนๆ ...........................................................................    
 รายได้ต่อเดือน .................................................... 
1.3  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
  เลขที่ .................. หมูที่ .......... ซอย ................................... ถนน.........................................  
ต าบล/แขวง ..................................อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ....................................... . 
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ ............................... Line ID: …………………………  E-mail ...................................................... 
1.4  สถานภาพผู้ประกอบการ 
  เป็นผู้ประกอบการรายใหม่    เป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย 
   (โปรดระบุสถานที่ที่เคยจ าหน่ายสินค้า)  
   สถานที่ ..............................................................................  
   วัน/เวลาที่จ าหน่าย.............................................................. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสนใจจองพื้นที่ตลาด 
2.1 ประเภทตลาดที่สนใจเข้าร่วม (จัดล าดับตลาดที่ต้องการ 3 อันดับแรก โดย 1 เป็นตลาดที่ต้องการมากที่สุด) 
..……. ตลาดประชารัฐ Green Market   ตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ตลาดล าพูน จ.ล าพูน 

..……. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดสินค้า OTOP สินค้าเกษตรกร) ที่ .............................................. 

..……. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดของ อบต.) ที่ ........................................... 

..……. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (สินค้าโดดเด่น/สินค้าตามฤดูกาล จัดบริเวณหน้าศาลากลางหรือที่ว่าการอ าเภอ)   

..……. ตลาดประชารัฐ Modern Trade (ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ตามวัน เวลา ทีห่น่วยงานก าหนด) 

..……. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (ตลาดบริเวณหน้า ธ.ก.ส.) ที่ .................................................. 

..……. ตลาดประชารัฐต้องชมของกระทรวงพาณิชย์ (วัน เวลา และสถานที่ตามที่หน่วยงานก าหนด) 

..……. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  (วัน เวลา และสถานที่ ตามที่หน่วยงานก าหนด) 
2.2 กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจ าหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
 สินค้าเกษตร   สินค้า OTOP / CPOT  สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน    
 ผัก ผลไม้ปลอดภัย    เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล  บรรจุภัณฑ์   
 อาหารสดแปรรูป  ข้าวสาร ของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ     อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 
 อ่ืนๆ : ระบุ ....................................................... ...................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวและข้อมูลข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบค าขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียน 
ยื่นแบบค าขอมากกว่า 1 แห่ง 

ลงชื่อ .......................................... ผู้ขอยื่นลงทะเบียน 
                         (........................................................) 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ล าดับการรับค าขอ ........................................ 
วันที่รับค าขอ .................................................. 
หน่วยงานที่รับค าขอ ........................................ 
 

แบบ ตป 01  
(ภูมิภาค) 

 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ผลการพิจารณา ................................................................. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 แบบค าขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ 

โครงการตลาดประชารัฐ 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ย่ืนค าขอ ......./................../............  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ 
1.1  ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน           ภูมิล าเนาเดิม ..................... 
1.2  ประเภท   เกษตรกร    ผู้มีรายได้น้อย   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม OTOP    SMEs   
   พ่อค้า/แม่ค้า  อ่ืนๆ ...........................................................................    
 รายได้ต่อเดือน .................................................... 
1.3  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
  เลขที่ .................. หมูที่ .......... ซอย ................................... ถนน.........................................  
ต าบล/แขวง ..................................อ าเภอ/เขต ....................................... .... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ ............................... Line ID: …………………………  E-mail ...................................................... 
1.4  สถานภาพผู้ประกอบการ 
  เป็นผู้ประกอบการรายใหม่    เป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย 
   (โปรดระบุสถานที่ที่เคยจ าหน่ายสินค้า)  
   สถานที่ ..............................................................................  
   วัน/เวลาที่จ าหน่าย.............................................................. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสนใจจองพื้นที่ตลาด 
2.1 ประเภทตลาดที่สนใจเข้าร่วม  
..……. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข  (ตามพ้ืนที่ที่กรุงเทพมหานครก าหนด) 
..……. ตลาดประชารัฐ Green Market : ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
 
2.2 กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจ าหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
 สินค้าเกษตร   สินค้า OTOP / CPOT  สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน    
 ผัก ผลไม้ปลอดภัย    เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล  บรรจุภัณฑ์   
 อาหารสดแปรรูป  ข้าวสาร ของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ     อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 
 อ่ืนๆ : ระบุ ....................................................................................... ................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวและข้อมูลข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบค าขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียน 
ยื่นแบบค าขอมากกว่า 1 แห่ง 

ลงชื่อ .......................................... ผู้ขอยื่นลงทะเบียน 
                         (........................................................) 
  

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ล าดับการรับค าขอ ........................................ 
วันที่รับค าขอ .................................................. 
หน่วยงานที่รับค าขอ ........................................ 
 

แบบ ตป 02  
(กทม.) 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
ผลการพิจารณา ................................................................. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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แบบรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและการจัดสรรพื้นที่ 
โครงการตลาดประชารัฐ  
ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และ 

 ส านักงานเขตรายงานให้กรุงเทพมหานคร 
   วันที่  ...................................................................................................  

จังหวัด ............................................ อ าเภอ/เขต ........................................................... 
รวมจ านวน .............................. ราย 

ที ่
รายช่ือ  

(1) 
ที่อยู่ 
(2) 

ประเภทของตลาดประชารัฐ (3) ผลการจัดสรร
พื้นที่ (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

๑.              
๒.              
๓.              
๔.              
๕.              
๖.              
๗.              
๘.              
๙.              
๑๐.              
             
             

 
--------------------------------------------------- 

 
    ผู้รายงาน  (ชื่อ)............................................... 
    ต าแหน่ง  ........................................................ 
    หน่วยงาน ...................................................... 
    โทรศัพท์มือถือ ............................................... 
หมายเหตุ :  ประเภทของตลาด คือ 
  1. ตลาดประชารัฐ Green Market 
  2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
  3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
  4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 
  5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 
  6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade 
  7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 
   8. ตลาดประชารัฐต้องชม 
  9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
  

แบบ ตป 03  
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(ร่าง) 
31 ตุลาคม 2560 

(ร่าง) 
 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ  

ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
รายงานให้กระทรวงมหาดไทย  

จังหวัด ................................................................................... 

1. จ านวนผู้ลงทะเบียนและรายได้สุทธิ 

ที ่
ประเภทของตลาด

ประชารฐั  
(1) 

จ านวน 
ผู้ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
ในเดือน ........ 

(2) 

ยอดสะสม
จ านวน 

ผู้ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ 

(3) 

จ านวน 
ผู้ลงทะเบียน 

ที่ได้รับการจัดสรร
พ้ืนที่ 

ในเดือน ........ 
 (4) 

ยอดสะสม 
จ านวน 

ผู้ลงทะเบียนที่
ได้รับการ

จัดสรรพื้นที ่
 (5) 

รายได้ 
สุทธิจาก

ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม
โครงการ  

 (6) 
๑.  ตลาดประชารัฐ 

Green Market 
     

๒.  ตลาดประชารัฐ 
คนไทยยิ้มได ้

     

๓.  ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ 

     

๔.  ตลาดประชารัฐ กทม. 
คืนความสุข 

     

๕.  ตลาดประชารัฐ 
ของดีจังหวัด 

     

๖.  ตลาดประชารัฐ 
Modern Trade 

     

๗.  ตลาดประชารัฐ 
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 

     

๘.  ตลาดประชารัฐ 
ต้องชม 

     

๙.  ตลาดประชารัฐ  
ตลาดวัฒนธรรม  
ถนนสายวัฒนธรรม 

     

รวม      
2. ภาพกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐและการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ พร้อมค าบรรยาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

--------------------------------------------------- 
    ผู้รายงาน  (ชื่อ)............................................... 
    ต าแหน่ง  ........................................................ 
     หน่วยงาน ...................................................... 
    โทรศัพท์มือถือ ............................................... 
    วันที่รายงาน .................................................. 

แบบ ตป 04  

หมายเหตุ : - ส่งแบบรายงานมาทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
moippb0211.1@gmail.com  

 - ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ให้รายงานทุกวัน
 ศุกร์ของสัปดาห์ของ ก่อนเวลา 12.00 น.  

 - ในเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ให้รายงานทุกวันท่ี  
 1 ของทุกเดือน  
- รายงานครั้งต่อไปเป็นราย ไตรมาส (1 กรกฎาคม 2561 
 และ 30 กันยายน 2561) 


