1.

ตลาดประชารัฐ Green Market

ตลาดประชารัฐ Green Market ดาเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะตลาด : ตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market)
แนวคิด
: เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้า
ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(2) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3) ตลาดลาพูน จังหวัดลาพูน
เวลาทาการ : วันศุกร์ – เสาร์ หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
สินค้าที่จาหน่าย : (1) อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ ร้อยละ 50
(2) อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 30
(3) สินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 20
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าชุมชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: (1) ผู้ค้าสินค้าเกษตรหรืออาหารปลอดภัย
- เป็นผู้ที่มีใบรับรองมาตรฐาน GAP
- ผ่านการตรวจสอบสินค้าเกษตรจากองค์การตลาด
(2) ผู้ค้าสินค้าทั่วไป
- เป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
- เป็นเกษตรกรที่อยู่ในภูมิภาคที่มีตลาดสาขาขององค์การตลาด
ค่าเป้าหมาย : จานวนตลาด 3 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 847 ราย

2.

ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ ได้

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตร โอทอป หาบแร่ และแผงลอย
แนวคิด
: บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ ดิ ม เพิ่ ม ผู้ ป ระกอบการ โดยขยายพื้ น ที่ แ ละวั น ด าเนิ น การ
โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (วันอังคาร และ/หรือ
พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกรนาผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
พื้นที่ดาเนินการ : ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและอาเภอ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และสถานที่เอกชน จานวน 2,155 แห่ง
เวลาทาการ : (1) ทุกวัน (2) ทุกสัปดาห์ หรือ (3) ทุกเดือน
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้าเกษตร โอทอป และ สินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรนาผลผลิตมาขายเอง กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร
หาบเร่แผงลอย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในพื้นที่ / มีฐานะยากจน
ค่าเป้าหมาย : จานวนตลาด 2,155 แห่ ง ผู้ ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ ง
รวมผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 21,550 ราย

3.

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น
แนวคิด
: (1) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด
ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนาผลิตผลมาขายเอง
(2) เพิ่มวันทาการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม
(3) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นาผลผลิตมาค้าขายเอง
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาดเอกชน ทั่วประเทศ
76 จังหวัด จานวน 3,822 แห่ง
เวลาทาการ : ทุกวัน
สินค้าที่จาหน่าย : (1) ผลผลิตทางการเกษตร
(2) อาหารท้องถิ่น
(3) สินค้าแปรรูป
(4) ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
(5) อื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ประมงต้องมีภูมิลาเนา/ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
ห้ามลงทะเบียนข้ามตาบล/อาเภอ
(1) เกษตรกร/ประมงในพื้นที่
(2) ผู้ผลิตสินค้าชุมชน
(3) ผู้มีรายได้น้อย
(4) ผู้สนใจค้าขายหรือผู้ที่ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เกษตรกร/ประมง หรือผู้ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 3,822 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-15 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 45,864 ราย

4.

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดาเนินการโดย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะตลาด : ตลาดค้าขายอาหารปรุงสด ของชา เสื้อผ้า โดยตลาดเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง
แนวคิด
: จัดที่ทาการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้ง
จัดจาหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ดาเนินการ : ปัจจุบันเปิดดาเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่
(1) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม
(2) หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง
(3) บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(4) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี
(5) พื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 60)
และจะดาเนินการเพิ่มเติมในอนาคต
เวลาทาการ : ตามเวลาที่ กทม. กาหนด
สินค้าที่จาหน่าย : อาหาร ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ รวมทั้งสินค้า OTOP
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 14 แห่ง กลุ่มผู้ ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
ประมาณ 11,033 ราย

5.

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดาเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิ จ จ าหน่า ยสิ น ค้า ที่ เป็ น อัต ลั กษณ์ข องจั ง หวั ด และการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ระหว่างจังหวัด โดยจะพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานสาคัญ/งานประเพณีที่สาคัญ
แนวคิด
: (1) การจาหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น
ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
(3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอาเภอ สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วประเทศ 76 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง
เวลาทาการ : ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโดดเด่นในพื้นที่/ของดีจังหวัด สินค้าล้นตลาดเพื่อ
ช่วยเกษตรกรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร /SMEs ผู้มีรายได้น้อย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 15,200 ราย

6.

ตลาดประชารัฐ Modern Trade

ตลาดประชารัฐ Modern Trade ด าเนิ น การโดย กระทรวงพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด และบริ ษั ท ประชารั ฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิจในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า
แนวคิด
: กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ดาเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating
Share Value : CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายใน
ห้างสรรพสินค้า เป็นการสร้างโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า
พื้นที่ดาเนินการ : พื้ น ที่ เ อกชนและห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในพื้ น ที่ ที่ ร่ ว มโครงการฯ ทั่ ว ประเทศ 76 จั ง หวั ด
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
เวลาทาการ : ตามเวลาทาการของห้างสรรพสินค้า
สินค้าที่จาหน่าย : ผลิ ต ผลทางการเกษตรและสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ ป็ น ตามข้ อ ตกลงของ
ห้างสรรพสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 50-100 รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพื้นที่ห้างสรรพสินค้า) รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,800 ราย

7.

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดาเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ลักษณะตลาด : แหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชน/ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร
แนวคิด
: เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพื้น ที่ค้าขายสินค้า
บริเวณปั้มน้ามัน ปตท. และบางจาก การทา Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น
พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 152 แห่ง และบริเวณหน้า
อาคาร ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ 1 แห่ง
เวลาทาการ : สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สินค้าที่จาหน่าย : (1) พืชผัก สินค้าหรือผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาลของพื้นที่ โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี
มีก ารรั บ รองคุ ณ ภาพหรื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
น่าสนใจและดึงดูดผู้มาจับจ่ายในตลาดมากยิ่งขึ้น
(2) สินค้าที่ชื่อเสียงของพื้นที่ สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดหรือจากจังหวัดอื่น
(3) สิ น ค้ าที่ ส่ ว นงานราชการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ในพื้น ที่ เช่ น สิ น ค้ า ที่ผ ลิ ต ตามนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
(4) สินค้าที่มีปัญหาเรื่องราคาหรือการตลาดในพื้นที่หรือจากพื้นที่อื่น
(5) สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวงพาณิชย์
(6) สินค้าแปลกหรือที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียง
(7) อาหารและเครื่องดื่ม
(8) สินค้าของ สกต. / TABCO
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร
(2) ลูกค้า ธ.ก.ส./SMAEs/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน
(3) ผู้มีรายได้น้อย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เกษตรกร/ชุมชน/ SMEs/ผู้มีรายได้น้อย
(2) เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ
(3) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล
(4) กรณีมีจานวนเกินกว่าจานวนพื้นที่ตลาด จะใช้วิธีหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการได้เข้า
จาหน่ายสินค้าในตลาดทุกราย
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 153 แห่ ง ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ประมาณ 10 -20 รายต่ อ แห่ ง
รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 1,530 ราย

8.

ตลาดประชารัฐต้องชม

ตลาดประชารัฐต้องชม ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์
ลักษณะตลาด : ตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ (การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม)
และอั ตลั ก ษณ์ ของชุ ม ชน (ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม วิ ถี ชีวิ ต ) ผสมผสานยกระดั บ เป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวของชุมชน
แนวคิด
: ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน
กระตุ้ น การค้ า ขาย โดยด าเนิ น การในปี 2559 -2560 จ านวน 15 1 แห่ ง
ในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 77 แห่ง (77 จังหวัด)
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดชุมชน ตลาดน้า ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว
เวลาทาการ : ขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด โดยมีทั้งตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ เปิดอาทิตย์ละ 3 วัน
หรือทุกวัน
สินค้าที่จาหน่าย : (1) สินค้าเกษตร
(2) อาหารปรุงสาเร็จ
(3) สินค้า OTOP
(4) สินค้า Handmade
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
(2) วิสาหกิจชุมชน
(3) ธุรกิจ SMEs
(4) ผู้มีรายได้น้อย
(5) คนในชุมชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เงื่อนไขและหลั กเกณฑ์เป็นไปตามที่แต่ล ะตลาดกาหนด อาทิ เป็นสิ นค้าที่เป็นไปตาม
ลักษณะตลาด มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และสมเหตุสมผล หากเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ตลาด จะพิจารณาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ตั้ง
ตลาดเป็นลาดับแรก
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 151 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,080 ราย

9.

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดาเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
ลักษณะตลาด : ตลาดของชุมชน จาหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน
แนวคิด
: ส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้า วัฒ นธรรม เปิดพื้ นที่ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทางวัฒ นธรรม
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี พื้ น ที่ ใ นการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากชุ ม ชน การแสดงและ
การสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี
สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2558 – 2560 ได้ดาเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว 32 แห่ง 28 จังหวัด และ
ในปีงบประมาณ 2561 ให้ดาเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ : ถนนคนเดินในพื้นทีท่ ี่อยู่ในจังหวัดหรืออาเภอ (รวม 76 แห่ง)
เวลาทาการ : วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า ผ้าพื้นเมือง งานฝีมือของใช้ต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ให้บริการทางวัฒนธรรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
ลักษณะเฉพาะ : เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ มี ค วามต้ อ งการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารในพื้ น ที่
ถนนสายวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 5,000 ราย
-----------

