


 

 
 

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. 



 

 
 

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 รายต่อแห่ง  

รวมผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 21,550 ราย 
  

ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ได้ 2. 



 

 
 

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 าเนา/ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ 
  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. 



 

 
 

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. 



 

  
 
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 สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ

สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วประเทศ 76 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 
เวลาท าการ  : ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 
สินค้าที่จ าหน่าย : สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโดดเด่นในพ้ืนที่/ของดีจังหวัด สินค้าล้นตลาดเพ่ือ 

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

 
  

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 5. 



 

 
 

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 : ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นตามข้อตกลงของ

ห้างสรรพสินค้า 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก 
คุณสมบัตเิฉพาะ : ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ี 
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 50-100 รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า) รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,800 ราย 
  

ตลาดประชารัฐ Modern Trade 6. 



 

 
 

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. 



 

 
 

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 : ตลาดชุมชน ตลาดน้ า ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว 
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. 



 

 
 

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ด าเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม     
ลักษณะตลาด : ตลาดของชุมชน จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน 
แนวคิด  :  ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและ 
การสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี 
สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2558 – 2560 ได้ด าเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว 32 แห่ง 28 จังหวัด และ 
ในปีงบประมาณ 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. 




