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โครงกำรตลำดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลำดต้องชม”
ที่มำและควำมสำคัญ
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหา
ปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจSMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และ
กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒ นาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศ
ในอนาคต ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้ รับ ทราบมาตรการพั ฒ นาตลาดเพื่ อ ผู้ ป ระกอบการและชุ ม ชน
ที่กรมการค้าภายใน ได้เสนอโครงการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เป้าหมาย 231 แห่ง ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ซึ่งจะนาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กรมฯ ได้ดาเนินการเปิ ด ตลาดชุมชนครบตามเป้าหมายแล้ว 77 แห่ ง
ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
1. กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จากการมีรายได้อย่างเพียงพอ
ต่อการดารงชีพ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน
2. ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจSMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบัน
เกษตร และกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในการวางฐานรากของประเทศในอนาคต สร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้กลไกของตลาดชุมชน
3. สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรให้กับรัฐบาล และช่องทางการระบาย
ผลผลิตที่มีความหลากหลายของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
4. พัฒนาและสร้างความหลากหลายของสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว แต่ยังคงเน้นความเป็นชุมชุนนั้นๆ โดยการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน
และมีอัตลักษณ์ของชุมชนให้เด่นชัด
5. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดชุมชนในวงกว้าง เพื่อดึงดูดผู้ซื้อผู้ขายเข้าใช้ประโยชน์
จากตลาดชุมชน
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 แนวคิดตลำดต้องชม
ด้วยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมการดาเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ
โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง อันเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs เพื่อให้สถานที่จาหน่าย
สินค้าโดยตรงแก่ประชาชน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้ดาเนินโครงการตลาด
ชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ“ตลำดต้องชม” ดาเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จาหน่าย
สินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเป็น “ตลาดต้องชม”
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจาหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา
เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษา
ศิลปวัฒนธรรม และชูอัตลักษณ์ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน
“ตลาดต้ องชม” นี้ จะเป็น ช่องทางหนึ่ งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
สร้างงานให้ กั บ คนในชุม ชนเป็ น สถานที่ ที่ ไม่ว่าจะเป็ น คนในท้ อ งถิ่ น หรือผู้ ม าเยือ นจากต่ างถิ่ น
ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียม
ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ
ประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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 คำนิยำมตลำดต้องชม
“ตลำดชุมชน” หมายถึง ตลาดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในตลาด และมีองค์ประกอบ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งได้แก่ บริการ วัฒ นธรรมท้องถิ่น หัตถกรรมชุมชน สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าเกษตร สินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สินค้าอื่น
ของชุมชน หรือสินค้าและบริการที่สะท้อนจุดเด่นของชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่งให้เกษตรกรนาสินค้า
มาวางจาหน่าย
“ตลำดต้องชม” หมายถึง ตลาดชุมชนที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน
“เอกลัก ษณ์ พ ำณิ ช ย์ ” คือ ลั กษณะเฉพาะของการค้าที่ มีป ระสิทธิภาพและ
เป็นธรรมทางการค้า อาทิ การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งกลาง ความเที่ยงตรง ความสะอาด
และสุขอนามัยของสถานที่จาหน่ายสินค้า
“อั ตลั กษณ์ ชุ มชน” คื อ ความเป็ นตั วตนที่ บ่ งชี้ ถึ งความเฉพาะตั วของชุ มชน
ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน
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 เป้ำหมำย/ระยะเวลำดำเนินกำร

ปีงบประมำณ 2559
จำนวน 77 แห่ง
ปีงบประมำณ 2560
จำนวน 77 แห่ง

ปีงบประมำณ 2561
จำนวน 77 แห่ง

รวมทั้งสิ้น 231 แห่ง
ทั่วประเทศ
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เป้ำหมำยของโครงกำร

“ตลำดต้องชม” จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และสร้างงานให้กับคนในชุมชน
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น

ตลาดต้ อ งชม
วัตถุประสงค์

การดาเนินการเปิดตลาดต้องชม ปีงบประมาณ 2559

1. เพิ่ ม ช่อ งทางการจาหน่า ยสินค้ า เกษตร หัตถกรรมและ
OTOP ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย SMEs
2. เชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าของชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ควบคู่กับการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน

เป้าหมาย
77 แห่ง

ปีที่ 3
ปีที่ 1
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ปีที่ 2
77 แห่ง
77 แห่ง

เอกลักษณ์พาณิชย์

แผนปีงบประมาณ 2560
อัตลักษณ์ชุมชน

• รักษาขนบธรรมเนียม ศิลปะ
• การปิดป้ายแสดงราคา
และวัฒนธรรมของชุมชน
• เครื่องชั่งเที่ยงตรง
• สินค้ามีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม • ชูวิถีชวี ิตและประเพณีของชุมชน

ความร่วมมือ

1. พัฒนาตลาด และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดต้องชมที่เปิดแล้ว และตลาดเป้าหมาย
ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 อาทิ การสร้างเสริมองค์ความรู้ การปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอานวยความสะดวกในตลาด จานวน 77 ครั้ง
2. ปรับปรุงตลาดให้มีความพร้อมในการเป็นตลาดต้องชม จานวน 77 ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเป็นตลาดต้องชม ผ่านการผลิตสือ่ ในรูปแบบต่างๆ
และการจัดงาน/กิจกรรม อาทิ ตลาดต้องชม Expo 2017

มหาดไทย → แลกเปลี่ยนข้อมูลตลาด
ปตท/บางจาก
→ สร้างเสริมให้ตลาดมีเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชน
หอการค้า
วัฒนธรรม → รักษา/สนับสนุนขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชม
เกษตรและสหกรณ์
ททท.
→ ประชาสัมพันธ์/เชื่อมโยงตลาดต้องชมเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
คมนาคม → สนับสนุนป้ายบอกทาง

→ แผนที่ตั้งตลาด/ Route /Brochure การท่องเที่ยว
→ เชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้า (SMEs) มาจาหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม
→ เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนมาจาหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม
→ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จาหน่ายในตลาดต้องชม
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ลงพื้นที่
สำรวจตลำด
เป้ำหมำย

2. พิจำรณำ
งบประมำณ

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
 กิจกรรมจัดพิธีเปิด
 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
 กิจกรรมประชำสัมพันธ์


3. จัดพิธีเปิด
ตลำดต้องชม

4. พัฒนำตลำด
อย่ำงยั่งยืน

ติดตำม/ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตลำดต้องชม
กำรพัฒนำ/ส่งเสริม
ตลำดหลังจำกกำรเป็น
ตลำดต้องชม
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1. ลงพื้นที่สำรวจสภำพตลำด
โดยพิ จารณาความเหมาะสม และความพร้อมของตลาดและผู้ประกอบการ
ตลาดในการเข้าร่วมเป็นตลาดต้องชม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืน ซึ่งภายหลัง
จากที่ ลงพื้ นที่ ส ารวจตลาดแล้ ว ให้ สรุ ปข้ อมู ลส าคั ญ ๆ ของตลาดและส่ งข้ อมู ลพร้ อ มภาพถ่ า ย
ให้กรมการค้าภายในพิจารณา ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ตลาด ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ตลาด แผนผั งตลาด สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ภายในตลาด หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และอื่นๆ
(2) ข้อมูลผู้ขายสินค้า ได้แก่ ชื่อร้านค้า ชื่อผู้ค้ า สินค้าที่จาหน่าย เบอร์ติดต่อ
(3) เรื่องราว/ประวัติความเป็นมาของตลาด
(4) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในบริเวณใกล้เคียงตลาด
(5) เรื่องราว/ประวัติความเป็นมาของตลาด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตลำดเข้ำร่วมโครงกำรเบื้องต้น ดังนี้
(1) สถำนที่
 เป็ น สถานที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารของชุ ม ชน ซึ่ ง มี ข นาดพื้ น ที่
เหมาะสมกับจานวนผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการ มีการซื้อขายกันแบบเปิดเผย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
กระจายสินค้า และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 ตั้ งอยู่ในสถานที่ ที่ เหมาะสม มีสิ่ งอ านวยความสะดวก อาทิ ลานจอดรถ
ที่ นั่ ง ทานอาหาร ห้ อ งน้ า การคมนาคมสะดวก ไม่ ห่ า งไกลชุ ม ชน ใกล้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ
มีกาหนดเวลาซื้อขายให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน
 ตั้ ง อยู่ ในแหล่ งชุ ม ชน หรื อ ใกล้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ
แหล่ ง วั ฒ นธรรม ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน หากตลาดตั้ ง อยู่ ใกล้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วในอนาคต
จะได้เชื่อมโยงตลาดเข้ากับการท่องเที่ยว
(2) สินค้ำ
 สิ นค้ าที่ จ าหน่ ายในตลาดมี ความหลากหลายทั้ งชนิ ดสิ นค้ าและปริ มาณ
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าได้ครบในที่เดียวกัน อาทิ ผัก/ผลไม้ อาหารปรุงสาเร็จ
สินค้าหัตถกรรม จักสาน สิ่งทอ ยกเว้นในกรณีที่เป็นตลาดเฉพาะอย่าง เช่น ตลาดปลา ตลาดผ้า เป็นต้น
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สินค้าที่จาหน่ายในตลาดส่วนหนึ่ง จะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของชุมชน โดยรูปแบบการผลิตอาจเป็นการผลิตภายในครัวเรือน หรือเป็นการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชน หรือผลิตวัตถุดิบที่ผลิตได้ในชุมชน เช่น สินค้าเกษตร
อาหาร หั ต ถกรรม สิ น ค้ าแปรรูป สิ น ค้ า OTOP หรื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ค วามเป็ น ตั ว ตนที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง
ความเฉพาะตัวของชุมชน อาทิ ร่มเชียงใหม่ เสื่อกระจูด
 มีร้านอาหารปรุงสาเร็จที่จาหน่ายในราคาเป็นธรรม
ตามหลักเกณฑ์ของหนูณิชย์พาชิม


(3) กำรประกอบกำรค้ำ

ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะต้ อ งเป็ น คนในชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรกร
กลุ่ มแม่ บ้ าน กลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชน หรือ SMEs ในพื้ น ที่ เพื่ อสนั บสนุ นและส่ งเสริ มการสร้ างงาน
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน


มีการดูแลความเป็นธรรมทางการค้า อาทิ
จัดให้มีเครื่องชั่งกลาง และปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน


มีการจัดการร้านค้าและการประกอบการค้า
อย่างเป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย สะอาดถูกสุขลักษณะ


ผู้นาชุมชน เจ้าของตลาด รวมไปถึงหน่วยงานที่ดูแล มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข และให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการสนับสนุน/
จัดหาพื้นที่จาหน่ายสินค้าเป็นกรณีพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแหล่งระบายสินค้าทางการเกษตร
ตามฤดูกาล
 ผู้ ป ระกอบการตลาดหรือหน่ วยงานผู้ รับผิ ดชอบจะต้ องเก็ บค่ าเช่ าแผง
ในราคาที่เป็นธรรม และลดค่าเช่าแผงในบางกรณี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหรือคนในชุมชน
มาร่วมจาหน่ายสินค้า
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2. กำรสนับสนุนงบประมำณ
ภายหลังจากที่กรมการค้าภายในพิจารณาคัดเลือกตลาดตามที่จังหวัดเสนอแล้ว
ทางสานั กงานพาณิ ชย์ จังหวัดดาเนินการประสานผู้ประกอบการตลาดหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เพื่อพิจารณาความต้องการในการขอรับการสนับสนุนเป็นตลาดต้องชม และการจัดกิจกรรมพิธีเปิด
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยคานึงถึงความประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็น
วิถีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน ภายใต้กรอบการสนับสนุนที่กรมการค้าภายในกาหนด
รายละเอียดการดาเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดวันในกำรทำพิธีเปิดตลำดต้องชม
ให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณต่อไป
กำรสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กำรสนับสนุนโดยกรมกำรค้ำภำยใน : กรมฯเป็นผู้ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์
สนั บสนุ นตลาดต้ องชม อาทิ ป้ ายแสดงราคาสิ น ค้ า ถุงผ้ า สติ ก เกอร์ ซึ่ งภายหลั งจากที่ พิ จ ารณา
คัดเลือกตลาดแล้ว กรมฯจะดาเนินการจัดส่งอุปกรณ์ ให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อดาเนินการ
แจกจ่ายผู้ค้าและผู้เข้าร่วมงานต่อไป โดยจานวนที่จัดสรรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับจานวนผู้ค้าและ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในตลาด
2. กำรสนับสนุนโดยสำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ : กรมฯ จะจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการและรายละเอียดงานที่จังหวัดเสนอ และโอนเงินงบประมาณให้สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เบิกจ่ายแทนกัน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด ดาเนินการจัดจ้างเอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการจัดพิธีเปิดงานตลาดต้องชมและกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
2.1 รำยละเอียดกิจกรรมกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
(1) กำรสนั บสนุ นพื้ นฐำน คื อ การสนั บสนุ นส่ วนที่ จ าเป็ น ซึ่ งต้ องมี ทุ กตลาด
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตลาดชุมชนมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน
และเป็นสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ความเป็นตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ และตกแต่ ง สถานที่ รวมถึ ง บริ เวณโดยรอบตลาด
ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สวยงามเหมาะแก่การซื้อขาย และจูงใจผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการ
อาทิ การปรับพื้นที่จาหน่ายสินค้า พื้นที่สาหรับพักหรือรับประทานอาหาร ลานกิจกรรมพิเศษ
อย่างเป็นสัดส่วน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีรูปแบบที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ แต่ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของพื้นที่
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จั ด ท าป้ ายชื่ อ “ตลาดต้ อ งชม” ต้ อ งมี ค วามคงทนถาวรสวยงาม
และโดดเด่น โดยมี รูปแบบสวยงามตามอัตลักษณ์ของชุม ชน และมีขนาดตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องมีโลโก้และชื่อตลาดต้องชม โดยติดตั้งทางเข้าด้านหน้าตลาดหรือบริเวณ
ที่เหมาะสมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


จั ด ท าจุ ด ถ่ ายภาพ (Photo Landmark) อย่ างน้ อ ย 1 จุ ด ในตลาด
โดยจุด ถ่ายภาพต้อ งแสดงถึงความเป็ น ตลาดชุ มชนและสอดคล้อ งกับ อั ต ลัก ษณ์ ข องวิถี ชุม ชน
เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ


จัดทาป้ายบอกทาง โดยมีรูปแบบ ข้อความ และขนาดตามความเหมาะสม
พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ งบริเวณริม ถนน ทั้ งนี้ จั งหวั ด ต้ อ งประสานขอความอนุ เคราะห์ ห มวดการทาง
แขวงการทาง กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท เพื่อขออนุญาตติดตั้งป้ายบอกทาง
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สนับสนุนเครื่องชั่งกลาง จานวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง/ตลาด พร้อมฐานวาง
ป้ายบอกจุดวางเครื่องชั่งกลาง และป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความ


เชิญ ชวนร้านอาหารปรุงสาเร็จในตลาดซึ่งมี ราคาไม่เกิ น 35 บาท
ตามหลักเกณฑ์ของร้านหนูณิชย์พาชิม สะอาด อร่อย ไม่น้อยกว่า 2-5 ร้าน/ตลาด
 จั ด พื้ น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออร์ แ กนิ ค สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย หรื อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและ
สนับสนุนให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าปลอดสารมากยิ่งขึ้น


(2) กำรสนั บ สนุ น พิ เ ศษ คื อ การสนั บ สนุ น อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ
จากการสนับสนุนพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละตลาด และความเหมาะสมในการ
เป็นตลาดต้องชมตามเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 จั ดท าซุ้ มที่ นั่ ง หรื อโต๊ ะส าหรั บนั่ งพั กรั บประทานอาหาร อาทิ แคร่ ไม้
โต๊ะม้าหินอ่อน จานวนตามความเหมาะสมของตลาด ทั้งนี้ต้องมีชื่อตลาด โลโก้ตลาดต้องชม หรือ
ข้อความบ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชม

สนั บสนุ นถั งขยะ ตามจ านวนที่ เหมาะสม โดยมี รู ปแบบเป็ นไปตาม
อัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ เข่ง ตะกร้าสาน ทั้งนี้ต้องมีชื่อตลาด โลโก้ตลาดต้องชม หรือข้อความ
บ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชม
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สนับสนุนป้ายชื่อร้านค้า ตามจานวนที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบเป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสกรีนข้อความ ชื่อ และโลโก้ตลาดต้องชม


สนับสนุนผ้าปูโต๊ะ เพื่อให้แผงค้าในตลาดมีความสวยงาม ใช้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้อาจสกรีนชื่อตลาด โลโก้ตลาดต้องชม หรือข้อความบ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชมด้วย


สนับสนุนร่มสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้เห็น
ถึงการเป็นตลาดต้องชมอย่างชัดเจน ทั้ งนี้ ต้องมีสกรีนชื่อตลาด โลโก้ตลาดต้ องชม
หรือข้อความบ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชม
 สนั บ สนุ น ผ้ากั น เปื้อ น ทั้ งนี้ ต้ อ งมี สกรีน ชื่ อ ตลาด
โลโก้ตลาดต้องชม หรือข้อความบ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชม


สนับสนุนธงราว เพื่อประดับตกแต่งตลาดให้สวยงามและบ่งบอกถึง
การเป็นตลาดต้องชมอย่างชัดเจน


สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สาหรับใส่สินค้า อาทิ ถุงกระดาษ ถุงผ้า ทั้งนี้
ต้องมีชื่อตลาด โลโก้ตลาดต้องชม หรือข้อความบ่งบอกถึงการเป็นตลาดต้องชม
 ฯลฯ
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2.2 รำยละเอียดกิจกรรมจัดพิธีเปิดตลำดต้องชม
กิจกรรมพิธีเปิดตลำดต้องชม โดยต้องออกแบบวางผังการจัดงาน และดาเนินการ
จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดพิธีเปิดงาน อย่างน้อย ดังนี้
 จัด ทาเวที ซุ้ ม ทางเข้ าที่ มี ชื่ อ ตลาดและโลโก้ ต ลาดต้ อ งชม พร้อ มทั้ ง
ตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมตามอัตลักษณ์ของชุมชน
 จั ด หาโต๊ ะ ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานลงทะเบี ย น วางอาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม และวางสินค้าราคาพิเศษที่จะจาหน่ายภายในงาน จานวนตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
 จั ด หาเก้ า อี้ ส าหรั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มงาน จ านวนตามความเหมาะสมของ
ผู้เข้าร่วมงานในแต่ละตลาด
 จัดหาโพเดียม และจัดหาโซฟาที่นั่งสาหรับประธานเปิดงาน จานวน 1 ชุด
 จัดทาเทคนิค/กิจกรรมสาหรับประธานเปิดงาน และการแสดงสาหรับพิธีเปิด
 จัดหาพิธีกร อย่างน้อย 1 คน
 จั ด หาอาหารว่ างและเครื่อ งดื่ ม ส าหรับ ผู้ เข้ าร่ ว มงาน จ านวนตาม
ความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน
 จัดหาเครื่องเสียงสาหรับพิธีเปิด จานวน 1 เครื่อง พร้อมกระแสไฟฟ้า
 ฯลฯ
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2.3 รำยละเอียดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
การจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในราคาประหยัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบถึงการจัดพิธีเปิดตลาดต้องชม และจูงใจให้
เที่ ย วชมและอุ ด หนุ น สิ น ค้ าในตลาดต้ อ งชม อาทิ ไข่ ไก่ น้ ามั น พื ช น้ าตาล และข้ าวสาร ทั้ ง นี้
งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริม การขาย ให้ ท าหนั งสื อ แจ้ งความจ านงเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุน จากสานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน ภายใต้วงเงินชดเชย
การจาหน่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 20,000 - 30,000 บาท
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2.4 รำยละเอียดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นตลาดต้องชมให้แก่คนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบถึงการเป็นตลาดต้องชม อาทิ สื่อวิทยุ เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
รถแห่ประชาสัมพันธ์
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กรอบวงเงินกำรสนับสนุนเป็นตลำดต้องชม



ป้ายชื่อตลาด (ถาวร)

วงเงินโดยประมาณ 10,000 – 20,000 บาท



จุดถ่ายภาพที่บ่งบอกถึงวิถีชุมชน

วงเงินโดยประมาณ 10,000 – 20,000 บาท



การปรับภูมิทัศน์

วงเงินโดยประมาณ 30,000 – 75,000 บาท



พิธีเปิดงานตลาดต้องชม

วงเงินโดยประมาณ 40,000 – 55,000 บาท



ประชาสัมพันธ์

วงเงินโดยประมาณ 10,000 – 30,000 บาท

วงเงินสนับสนุนโดยประมำณ

100,000 – 200,000 บำท
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3. จัดพิธีเปิดตลำดต้องชม
สานักงานพาณิชย์จังหวัดจัดทากาหนดการพิธีเปิดตลาด ประวัติความเป็นมา
ตลาดต้องชม (Story) คากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดงาน ส่งให้กองส่งเสริมและ
บริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เพื่อที่จะได้ดาเนินการ
เรียนเชิญผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานในวันที่จังหวัดกาหนด และประชาสัมพันธ์
การจัดพิธีเปิดงานผ่านสื่อต่างๆ
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4. พัฒนำตลำดต้องชมอย่ำงยั่งยืน
4.1 ติดตำม/ประเมินผลกำรดำเนินงำนตลำดต้องชม
1. รายงานการจัดพิธีเปิดตลาดต้องชม ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดพิธีเปิดงาน อาทิ
การดาเนินการปรับปรุงตลาด จานวนคนที่มาใช้บริการในตลาด กิจกรรม และมูลค่าการซื้อขาย
ให้กรมการค้าภายในทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนา และปรับปรุงงานตลาดต้องชม
2. รายงานผลการดาเนินงานและผลประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้ามาใช้บริการในตลาด
และผู้ค้าในตลาด เพื่อเป็นฐานข้อมูลตลาดต้องชม โดยดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
2.1 ข้อมูลมูลค่าการซื้อขายสินค้าในตลาดต้องชม จาแนกตามร้านค้า โดยทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกร้านที่เปิดขาย และทุกวันที่ตลาดเปิดทาการ
2.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้จาหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม
ตามแบบฟอร์มที่กรมการค้าภายในกาหนด (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก)
- แบบฟอร์มความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการในตลาดแต่ไม่น้อยกว่า 50 ชุด/ตลาด
- แบบฟอร์มความพึงพอใจของผู้จาหน่ายสินค้าทุกรายในตลาด
2.3 จั ดอั นดั บสิ นค้ าขายดี 10 อั นดั บแรก พร้ อมทั้ งเก็ บข้ อมู ลสิ นค้ านั้ นๆ
มูลค่าการจาหน่าย ภาพถ่ายร้านค้า ภาพถ่ายผู้ค้า และภาพถ่ายสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด
และสินค้าผ่านสื่อต่างๆ
ทั้งนี้ ข้อ 2.1 และ 2.3 จัดเก็ บข้ อมูล เป็ นประจาทุ กเดื อน โดยเริ่ม ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559 และจัดส่งข้อมูลให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
ข้อ 2.2 จัดเก็บข้อมูลแบบสารวจทุกๆ 3 เดือน (เริ่มเก็บข้อมูลในเดือน
ธั น วาคม 2559 , มี น าคม 2560 , มิ ถุ น ายน 2560, กั น ยายน 2560) และจั ด ส่ งข้ อ มู ล
ให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
3. ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตลาดต้ อ งชม เพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และแนวทางการพัฒ นาตลาดอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลตลาด อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกที่เพิ่มเติม และข้อมูลร้านค้า อาทิ ผู้ค้า สินค้า ซึ่งหาก
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้จัดส่งรายงานให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ทราบเพื่อจักได้นามาปรับปรุงข้อมูลตลาดให้เป็นปัจจุบันต่อไป
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4.2 กำรพัฒนำ/ส่งเสริมตลำดหลังจำกกำรเป็นตลำดต้องชม
เพื่อให้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็ นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้ มแข็งให้เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแต่ละตลาดแตกต่างกัน และเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ กรมฯ จึงได้
จัด แบ่งกลุ่มตลาดต้องชมเป็ น 3 เกรด คือ เกรด A เกรด B และเกรด C ตามสภาพแวดล้อ ม
สิ่งอานวยความสะดวก และความพร้อมของตลาด พร้อมกับกาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาตลาด
แต่ละเกรดไว้ด้วย ดังนี้
 แนวทำงกำรพัฒนำตลำดเกรด A
1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด เพื่อพัฒนา
ให้ เป็ น Smart Farmer และ Smart Entrepreneur อาทิ เรื่ อ งการพั ฒ นาตราสิ น ค้ า (Branding)
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรม
2. สนั บสนุ นการผลิ ต/จ าหน่ ายสิ นค้ าเกษตรอิ นทรี ย์ สิ นค้ าคุ ณ ภาพ
เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่จาหน่ายในตลาด กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
และบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ และพัฒนาตลาดต้องชมไปสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์/สินค้าคุณภาพ
3. เชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าชุมชนกับศูนย์กระจายสินค้า/ตลาดกลาง
สินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในตลาดต้องชม และสร้างให้เกิดการประหยัดจากการขยายการผลิต
(Economy of scale)
4. เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อดึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
สถานที่ ส าคั ญ ๆ ของจั งหวั ด ให้ เข้ ามาเที่ ย วในตลาดต้ อ งชม โดยบู ร ณาการการท างานและ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 แนวทำงกำรพัฒนำตลำดเกรด B
1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด
2. จั ด ระเบี ย บแผงค้ า /Zoning สิ น ค้ า เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย และง่ายต่อการเดินเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยอาจจัดแบ่งโซนตามประเภท
กลุ่มสินค้า อาทิ โซนของสด โซนเนื้อสัตว์ โซนผัก โซนผลไม้ โซนเสื้อผ้า โซนอาหารปรุงสาเร็จ หรือโซน
ร้านอาหารหนูณิชย์
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3. สนับสนุนการพัฒนาการผลิตที่มีสินค้าคุณภาพ เพื่อปลูกฝังจิตสานึก
ให้ผู้ค้าตระหนักถึงความสาคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่จาหน่ายในตลาด และสร้างความ
มั่น ใจให้ แ ก่ผู้ บ ริโภคว่าหากมาซื้ อสิ น ค้าในตลาดต้อ งชมจะได้ แต่ ของที่ มีคุ ณ ภาพกลั บ ไปอย่ าง
แน่นอน
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และจัดเวที
วัฒนธรรมในตลาด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ลูกหลานและเยาวชน
ได้สืบทอดต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เยาวชนในชุมชนได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งจะได้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชื่นชมและสัมผัสกับเสน่ห์ของท้องถิ่น
5. พัฒนาตลาดให้มีความเหมาะสมในการพั ฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ ยวกับจังหวัด โดยบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ อาทิ สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 แนวทำงกำรพัฒนำตลำดเกรด C
1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด ในเรื่องต่างๆ
เบื้องต้น อาทิ การบริหารจัดการตลาด ระบบขยะ ของเสีย การสุขาภิบาลตลาด และความรู้ด้านการ
บัญชีเบื้องต้น
2. หาจุดเด่น และดึงอัตลักษณ์ของชุมชนออกมา โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้ านวัฒนธรรม อาทิ สานั กงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือมหาวิทยาลัยในพื้ นที่
เพื่อค้นหาและดึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีชีวิตของชุมชน ออกมาให้เป็นรูปธรรม พร้อมบอกเล่า
เรื่องราวดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และเข้ามาชื่นชมอัตลักษณ์ดังกล่าวของชุมชน
3. สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ต ลาด เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชน
ในชุ มชนและพื้ นที่ ใกล้ เคี ยงเข้ ามาใช้ บริ การในตลาดให้ มากขึ้ น อาทิ การจ าหน่ ายสิ น ค้ าธงฟ้ า
โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและ
ความพร้อมของตลาด โดยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ที่สานักจัดระบบและพัฒนา
มาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
4. สนั บสนุ นการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน/วั ด/โรงเรี ยน โดยเชิ ญ ชวนคน
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาตลาด เพื่อให้ตลาดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน
เป็นสถานที่สร้างรายได้ให้นักเรียนและครอบครัว เป็นห้องเรียนด้านการตลาด-การบัญชี หรือเป็นห้อง
จัดแสดงงานฝีมือและคหกรรม ดังเช่น ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง จังหวัดพิจิตร เป็นต้น
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ทั้งนี้ สาหรับการดาเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริม/สร้างองค์ความรู้ให้ผู้ค้าและ
ผู้ประกอบการตลาด ให้สานักงานพาณิ ชย์จังหวัดสารวจความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ค้า
ในตลาด และจัดทาโครงการ กาหนดหัวข้ออบรม-วิทยากร จานวนผู้อบรม (โดยเฉลี่ย 20 คน/ครั้ง)
และประมาณงบประมาณ (ไม่ เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) เสนอให้กรมการค้าภายในพิ จารณาอนุมั ติ
งบประมาณก่อนดาเนินการ
 แนวทางการพัฒนาอื่นๆ
1. พัฒ นา/ปรับปรุงในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ ป้ายชื่อตลาด
จุดถ่ายภาพรวมถึงการตกแต่งสถานที่โดยรอบตลาดที่มีการชารุด หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ถังขยะ ป้ายแนะนาร้านค้า เพื่อให้ยังคงสภาพเดิม เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม
เหมาะแก่การซื้อขายและจูงใจผู้บริโภค ทั้งนี้ทางจังหวัดที่มีตลาดต้องชมสามารถเสนองบประมาณ
ให้กรมการค้าภายในพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป
2. เชื่ อมโยงการจ าหน่ ายสิ นค้ าของตลาดต้ องชมนอกพื้ นที่ เพื่ อเป็ นการ
ประชาสัมพั นธ์สิ น ค้า และตลาดต้ องชมให้เป็ น ที่ รู้จัก ในวงกว้าง ผ่านการสนั บสนุ นการออกร้าน
ตลาดต้ องชมในงานสาคัญๆของแต่ละพื้ นที่ อาทิ งานกาชาด งานเทศกาลประจาปี งานออกร้าน
จาหน่ายสินค้าของจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในสถานที่สาคัญๆ ของชุมชน
หรือจังหวัดเข้ากับตลาดต้องชม โดยการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในจังหวัด

แนวทางการพัฒนาตลาดต้องชม
เกรด A (16 แห่ง)

1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด
• การพัฒนาตราสินค้า (Branding)
• การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
2. สนับสนุนการผลิต /จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
สินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพ
3. เชื่ อมโยงการจาหน่ ายสินค้าชุมชนกับตลาดกลาง/
ศูนย์กระจายสินค้า
4. เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เกรด B (6 แห่ง)
ตลาดชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อ มบาง
ด้ า น อาทิ โครงสร้ า ง/ทั ศ นี ย ภาพ
ความสะอาด การมีส่วนร่วมของชุมชน
มีกิ จกรรมของตลาดซึ่ งแสดงออกถึ ง
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น

1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด
2. จัดระเบียบแผงค้า / Zoning
3. สนั บสนุ นการพั ฒนาการผลิ ตที่ มี สิ นค้ าคุ ณภาพ/
Branding
4. สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์
ของชุมชน และจัดเวทีวัฒนธรรมในตลาด
5. เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เกรด C (25 แห่ง)
ตลาดชุมชนที่ต้องได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้าง/
ทัศนียภาพ ความสะอาด การมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน หรื อ กิ จ กรรมของตลาดที่
แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ในท้องถิ่น
1. พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด
• การบริหารจัดการตลาด ระบบขยะ ของเสีย
• การสุขาภิบาลตลาด
• ความรู้ด้านการบัญชีเบื้องต้น
2. หาจุดเด่น และดึงอัตลักษณ์ของชุมชนออกมา
3. สนับ สนุ น การจัด กิจ กรรมประชาสั มพั นธ์ ตลาด อาทิ
จาหน่ายสินค้าธงฟ้า
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/วัด/โรงเรียน
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ตลาดชุ มชนที่ มี ความพร้ อมในด้ าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง / ทั ศ นี ย ภ า พ ค ว า ม
ส ะ อ า ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุ ม ชน มี กิ จ กรรมของตลาดซึ่ ง
แสดงออกถึ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และวิ ถี
ชีวิตในท้องถิ่น
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ตลำดต้องชมที่เปิดดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2559
ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 31 แห่ง
ภาคเหนือ ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง
ตลาดต้องชม 16 แห่ง
Farm Outlet
4 แห่ง

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 12 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดกลางผักและ
ตลาดต้องชม 20 แห่ง
Farm Outlet
9 แห่ง

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 17 แห่ง
ตลาดกลางผักและผลไม้ 6 แห่ง
ตลาดกลางสัตว์น้า 4 แห่ง
ภาคกลาง ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลียง 1 แห่ง
ตลาดต้องชม 27 แห่ง

“ตลำดต้องชม” เปิดแล้ว 77 แห่ง

ตลาดกลางข้าวและพืช
ภาคใต้
ตลาดต้องชม 14 แห่ง
Farm Outlet 5 แห่ง

หมำยเหตุ : จังหวัดที่ไม่มี “ตลาดต้องชม” จานวน 2 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

- 26 (1) ตลาดเซราะกราว จ.บุรีรัมย์
(3) ตลาดนัดศาลาแดง จ.ตราด
(5) ตลาดน้าวัดตะเคียน จ.นนทบุรี
(7) ตลาดนาปด จ.ตรัง
(9) ตลาดนาวง จ.นครศรีธรรมราช
(11) ตลาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
(13) ตลาดนัดปากน้าหลังสวน จ.ชุมพร
(15) ตลาดสินเจริญ จ.อุดรธานี
(17) ตลาดเทศบาลตาบลหงาว จ.ระนอง
(19) ตลาดเทศบาลตาบลเกษไชโย จ.อ่างทอง
(21) ตลาดน้าหนองพะอง จ.สมุทรสาคร
(23) ตลาดน้าบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
(25) ตลาดสีเขียว จ.ระยอง
(27) ตลาดริมน้าคลองแดน จ.สงขลา
(29) ตลาดน้าบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
(31) ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(33) กาดนั่งยองคล้องย่าม จ.ตาก
(35) ตลาดศาลเจ้าพ่อประตูผา จ.ลาปาง
(37) ตลาดหนองทะเล จ.กระบี่
(39) ตลาดวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
(41) ตลาดริมยม 2437 จ.สุโขทัย
(43) ตลาดฅนพรม จ.ชัยภูมิ
(45) ตลาดโนนหอมไผ่ล้อมพัฒนา จ.สกลนคร
(47) ตลาดวัดแสนเมืองมา จ.พะเยา
(49) ลานออดหลอด จ.ศรีสะเกษ
(51) ตลาดชุมชนบ้านโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน
(53) ตลาดถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี จ.อุบลราชธานี
(55) ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี จ.ยโสธร
(57) ตลาดไนท์บาร์ซ่า จ.นครราชสีมา
(59) ตลาดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
(61) ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์
(63) ตลาดปลาชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(65) ตลาดเทศบาลตาบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
(67) ศูนย์จาหน่ายสินค้าพื้นเมืองเรณูนคร จ.นครพนม
(69) ตลาดวงเวียนนเรศวร จ.ปราจีนบุรี
(71) ตลาดน้าไทรน้อย จ.นนทบุรี
(73) กาดม้ง จ.เชียงราย
(๗5) ตลาดนัดบางเนียง จ.พังงา
(77) ตลาดน้าวัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร

(2) ตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตาล จ.สระบุรี
(4) กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่
(6) ตลาดน้าลาพญา จ.นครปฐม
(8) ตลาดถนนคนเดินสระน้าทิพย์เมืองท่าผา จ.ราชบุรี
(10) กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน
(12) ตลาดวัฒนธรรมตาบลสวนหลวง จ.สมุทรสงคราม
(14) ตลาดห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลาภู
(16) ตลาดชุมชนร่มเขียว จ.พิษณุโลก
(18) ตลาดโก้งโค้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
(20) ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย
(22) ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี
(24) ตลาดเจ้าพระยาแลน จ.ชัยนาท
(26) ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น
(28) ตลาดวัดหลวงพ่อปากแดง จ.นครนายก
(30) ตลาดนัดวัดเทพ จ.ภูเก็ต
(32) กาดขัวมุงท่าสิงห์ ถนนสายวัฒนธรรมตาบลเวียงยอง จ.ลาพูน
(34) ตรอกโรงยา จ.อุทัยธานี
(36) ลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
(38) ตลาดดูสน จ.สตูล
(40) ตลาดย้อนยุคนครชุม จ.กาแพงเพชร
(42) ตลาดจีนชากแง้ว จ.ชลบุรี
(44) ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง จ.เลย
(46) ตลาดน้าบางน้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ
(48) หลาดใต้โหนด จ.พัทลุง
(50) ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง จ.พิจิตร
(52) ตลาดท่าน้าข้ามภพ จ.เพชรบุรี
(54) ตลาดน้าราชมงคลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(56) ตลาดถนนคนเดินไทยหล่ม จ.เพชรบูรณ์
(58) ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
(60) ตลาดต้นตาล จ.ยะลา
(62) ตลาดนัดบ้านกูบู จ.นราธิวาส
(64) ตลาดถนนคนเดินริมโขง จ.บึงกาฬ
(66) ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร จ.มุกดาหาร
(68) ตลาดน้าลาวเวียง จ.สระบุรี
(70) ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จ.ปัตตานี
(72) ตลาดถนนคนเดินอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
(74) ตลาดสะพานไม้แกดา จ.มหาสารคาม
(76) ตลาดไทย ตลาดธรรม จ.กาญจนบุรี
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หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
โทรศัพท์
02-507-5867 02-507-5873
โทรสาร
02-547-5415 05-547-5417
เว็บไซต์
http://mwsc.dit.go.th
E-Mail :
market@dit.go.th

........................................................................

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
ตุลาคม 2559

- 28 -

ภำคผนวก
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กระทรวงพาณิชย์

แบบประเมินผู้บริโภค
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ “ตลาดต้องชม”
ตลาด....................................... จังหวัด............................

คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ  ต่ากว่า 20 ปี  20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี  51ปีขึ้นไป
1.3 การศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................
1.4 อาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  แม่บ้าน  รับราชการ  อื่นๆ (ระบุ).............................
2. ข้อมูลการใช้บริการตลาดนัดชุมชนภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม”
2.1 ท่านรับรู้ “ตลาดต้องชม” จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 วิทยุหรือโทรทัศน์  คนรู้จัก  หนังสือพิมพ์  ป้ายประชาสัมพันธ์
 วารสาร/แผ่นพับ  หน่วยงานของรัฐ  Website/Social Medie (ระบุ).............................
 อื่นๆ (ระบุ)................................
2.2 ความถี่ของการใช้บริการใน “ตลาดต้องชม”
 อาทิตย์ละ 1 ครั้ง  อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
 เดือนละ 1 ครั้ง  เดือนละ 2 ครั้ง
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
2.3 สาเหตุหลักที่ท่านเลือกใช้บริการ “ตลาดต้องชม” 3 อันดับแรก (กรุณาใส่ตัวเลข 1,2,3)
 มีความเป็นธรรมด้านราคาและน้าหนัก  สินค้ามีคุณภาพ สด ใหม่
 มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
 ช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้
 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
 การประชาสัมพันธ์ทาให้สนใจ
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
2.4 ช่วงเวลาเปิดให้บริการของ “ตลาดต้องชม” มีความเหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม (ระบุ).........................................................
2.5 ท่านซื้อสินค้าใน “ตลาดต้องชม” ครั้งละ(โดยประมาณ)
 ต่ากว่า 300 บาท  300-500 บาท  มากกว่า 500-1,000 บาท  มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป

- 30 3. ความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้บริการในตลาดนัดชุมชนภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม”
พอใจมากที่สุด = 5 พอใจมาก = 4 พอใจปานกลาง = 3 ไม่ค่อยพอใจ = 2
ประเด็นคาถาม

5

ไม่พอใจเลย = 1

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

3.1 ด้านสถานที่ (รูปแบบ/การจัดตกแต่งร้านค้า/ตลาด)
1) ความเพียงพอของลานจอดรถ
2) ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด
3) ข้อความประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการที่เด่นชัด/เข้าใจง่าย
4) ที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ
3.2 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) ห้องน้า ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3) มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
3.3 ด้านการซื้อขาย
1) ความเป็นธรรมเรื่องราคา
2) การปิดป้ายแสดงราคา
3) คุณภาพของสินค้า
4) ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง
5) การบริการที่เป็นมิตรและสุภาพ (service mind)

3.4 ความพึงพอใจต่อการจัดระบบร้านค้าโดยแยกเป็นประเภทหรือกลุ่มสินค้าทาให้สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง(ระบุ)...................................................
3.5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมทั้งหมดของการใช้บริการใน “ตลาดต้องชม”
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่พึงพอใจ เพราะ.....................................................
3.6 ปัญหา/อุปสรรคที่ท่านพบในการใช้บริการใน “ตลาดต้องชม” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การเดินทางไม่สะดวก  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  สินค้าไม่มีคุณภาพ
 สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ/สินค้าไม่หลากหลาย
 ราคาไม่ยุติธรรม
 การบริการของแม่ค้า
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................
3.7 ท่านต้องการให้ “ตลาดต้องชม” ปรับปรุงหรือให้บริการเพิ่มเติมด้านใดบ้าง
.....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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3.8 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................... ...............................................................
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
..................................................................................................................................... .....................................................
******************************************

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569
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กระทรวงพาณิชย์

แบบประเมินผู้ประกอบการ
ความพึงพอใจของผู้จาหน่ายสินค้าใน “ตลาดต้องชม”
ตลาด....................................... จังหวัด............................

คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ  ต่ากว่า 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51ปีขึ้นไป
1.3 การศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่นๆ (ระบุ)........................................
1.4 อาชีพ  รับจ้าง  ค้าขาย  แม่บ้าน  เกษตรกร  อื่นๆ (ระบุ).........................
2. ข้อมูลการจาหน่ายสินค้าใน “ตลาดต้องชม”
2.1 ท่านจาหน่ายสินค้าในตลาดต้องชมเป็น
 อาชีพหลัก
 อาชีพเสริม
2.2 ลักษณะการเช่าแผงค้าในตลาด และอัตราการเช่าแผง
 ประจา
ค่าเช่าแผง..........................บาท/......................
 ชั่วคราว
ค่าเช่าแผง..........................บาท/......................
2.3 ความถี่ในการจาหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม
 ประจา
ทุกวันที่ตลาดเปิด (...........................วัน/เดือน)
 ชั่วคราว
จานวน........................วัน/เดือน
2.4 มูลค่าการขาย (ยอดขาย) ...................................................................... บาท/วัน
2.5 มูลค่าการขายสินค้า ตามข้อ 4 เมื่อเทียบกับการเข้าร่วมโครงการตลาดต้องชม
 เพิ่มขึ้น ...........................บาท/วัน หรือ.............................%
 คงที่ ...........................บาท/วัน หรือ.............................%
 ลดลง ...........................บาท/วัน หรือ.............................%
2.6 ท่านคิดว่า เมื่อร่วมเป็น “ตลาดต้องชม” แล้วสามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นหรือส่งผลให้ยอดขาย
สินค้าดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  เหมือนเดิม
2.7 ท่านคิดว่าเมื่อตลาดเข้าร่วมเป็น “ตลาดต้องชม” แล้วควรปรับปรุงรูปแบบการค้าอย่างไร
 ไม่ควร
 ควร (ระบุ) .........................................................................................

- 33 3. ความพึงพอใจต่อตลาดนัดชุมชนภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม”
พอใจมากที่สุด = 5 พอใจมาก = 4 พอใจปานกลาง = 3 ไม่ค่อยพอใจ = 2
ความพึงพอใจต่อตลาดต้องชม

ไม่พอใจเลย = 1
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

1. สถานทีจ่ ัดจาหน่าย
- ท่านพึงพอใจภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานที่หรือไม่
- ท่านพึงพอใจแผงค้า
- ท่านพึงพอใจต่อการจัดโซนพื้นที่การจาหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคง่ายต่อการเลือกซื้อ
สินค้า
2. ผู้ประกอบการ
- ท่านพึงพอใจในอัตราค่าเช่าแผงหรือไม่
- ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าของตลาดหรือหน่วยงานที่ดูแลตลาดหรือไม่
- ท่านพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวของตลาด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างกว้างขวาง
3. ส่วนราชการ
- ท่านพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการตลาดกับกรมการค้าภายในหรือไม่
- ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมการค้าภายในหรือไม่
- ท่านพึงพอใจต่อการที่กรมการค้าภายในมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แก้ไข
- ท่านพึงพอใจที่กรมการค้าภายในมีการส่งเสริมการขาย (สินค้าราคาประหยัด)
ที่เหมาะสมและราคาถูก
3.3 ท่านต้องการให้ “ตลาดต้องชม” ปรับปรุงหรือให้บริการเพิ่มเติมด้านใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3.4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
******************************************

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569
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ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรตลำดชุนชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
“ตลำดต้องชม”
 ข้อมูลผู้ประกอบกำร/หน่วยงำนกำกับดูแลตลำด

ชื่อตลาด
ชื่อบริษัท/หน่วยงานที่กากับดูแล
ชื่อเจ้าของตลาด/ผู้ประสานงาน(หน่วยงาน)
ที่อยู่ผู้ประกอบการ
โทรศัพท์/มือถือ
E-mail

โทรสาร
Website

 ข้อมูลตลำด

ที่ตั้งตลาด

.

วัน-เวลาทาการตลาด
ลักษณะตลาด □ มีอาคาร (ระบุรายละเอียด)

ขนาดพื้นที่

□ ไม่มีอาคาร (ระบุรายละเอียด)
มูลค่าการซื้อขาย
จานวนแผงค้า
สินค้าหัตถกรรม/OTOP
แผงผัก
แผง
แผงอาหารทะเล
แผงสินค้าเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ (ระบุ)

บาท/วัน
ค่าเช่าแผง
แผงค้า จาแนกตามประเภทสินค้า ดังนี้
แผง สินค้าท้องถิ่น
แผง
แผงไข่ไก่
แผง
แผง แผงผลไม้
แผง
แผง ร้านอาหารปรุงสาเร็จ

บาท/วัน
ขนมท้องถิ่น
แผงเนื้อ
แผง
แผงอาหารทะเล
ร้าน

แผง
แผง

 สิ่งอำนวยควำมสะดวก/กำรบริกำรอื่นๆ

□ ป้ายแสดงราคาสินค้ า
□ สถานที่จอดรถ เนื ้อที่
□ อื่นๆ (ระบุ)

□ เครื่ องชัง่ กลาง จานวน
เครื่ อง □ ห้ องน ้า จานวน
ไร่ หรื อ จานวน
คัน □ ธนาคาร/ตู้ATM จานวน

ห้ อง
แห่ง/ตู้

- 35  ประวัติควำมเป็นมำของตลำด

 สถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน 2. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. แผนผังตลาด
5. ภาพถ่ายตลาดและบริเวณโดยรอบ
ลงชื่อผู้สมัคร
(
ตาแหน่ง

3. แผนที่แสดงที่ตั้งตลาด
6. หนังสือรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
สาหรับเจ้าหน้าที่

วันที่
)

ผู้ตรวจเอกสาร
(
ตาแหน่ง

)

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
กรมการค้าภายใน

