แบบคำขอรับกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตร
ข้าวและพืชไร่
ประเภทของตลำดกลำง ...........................................................
๑. ข้อมูลทั่วไป
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ตลาดแม่
ศ
รี
เ
รื
อ
น
๑.๑ ชื่อตลำดที่ขอจัดตั้ง.................................................................................................................
2553
4
5
เริ่มก่อตั้งในปี..........................จนถึ
งปัจจุบันรวมทั้งสิ้น.........................ปี
....................เดื
อน
ชื่อ........................................
94
4
หนองวัว
พลพิชยั
ตั้งอยู่เลขที่...............หมู
่ที่...............ถนน.......................ต
ำบล/แขวง................................................
ลาดยาว
9012
นครสวรรค์
อำเภอ/เขต........................จั
งหวัด.................................รหั
สไปรษณีย์.............................................
ตำแหน่ง...............................
90120
02-443-6754
โทรศัพท์.....................................โทรสำร................................โทรศั
พท์มือถือ..................................
ผู้ตรวจประเมิน
0
90120
90120
sireuan@mail.com
E-mail……………………………………………….…………………………………………………………….……………….
วันที่.........................................
0
0
บริ ษทั แม่ศรี เรื อน จากัด
๑.๒ ชื่อนิติบุคคลที่ขอจัดตั้ง.......................................................................................................................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
ประเภทของนิติบุคคล
 บริษัทจำกัด

 บริษัทจำกัด (มหำชน)
 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
 สหกรณ์
 กลุ่มเกษตรกร
 อื่นๆ…………………………………………………….
94
4
พลพิ
ชยั
หนองวัว
ตั้งอยู่เลขที่.....................หมู่ที่...............ถนน...........................ต
ำบล/แขวง.........................................
ลาดยาว
90120
นครสวรรค์
อำเภอ/เขต........................................จั
งหวัด..........................................รหั
สไปรษณีย.์ .......................
02-443-6754
- 90120 0
โทรศัพท์...................................โทรสำร..................................โทรศั
พท์มือถือ......................................
90120
90120
sireuan@mail.com
E-mail……………………………………………….……………………………………………………………………………….
0
0
27
2
22
๒. กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง สถำนที่ดำเนินกำร รวมทั้งสิ้น..........................ไร่................งำน...................ตำรำงวำ
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
หนองวัว
นครสวรรค์
ลาดยาว
๒.๑ โฉนดเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน ตำบล.....................................อ
ำเภอ..........................จั
งหวัด.........................................
2
22
27
รวมทั้งสิ้น......................................ไร่
......................งำน...................................ตำรำงวำ
ดังนี้
60
1469 เลขที่ดนิ ...................
112 ขนำด...............ไร่
2
10
๑) เลขหนังสือ.......................
..............งำน…..........ตำรำงวำ
3
62
1470 เลขที่ดนิ ...................
114 ขนำด...............ไร่
14 ..............งำน.............ตำรำงวำ
11
๒) เลขหนังสือ.......................
๓) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๔) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๕) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๒.๒ หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ ประเภท น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
น.ส.๓ ข.
ตำบล............................................ อำเภอ………………………….…………จังหวัด.....................................................
รวมทั้งสิ้น......................................ไร่........................งำน................................ตำรำงวำ ดังนี้
๑) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน…..........ตำรำงวำ
๒) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๓) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๔) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ
๕) เลขหนังสือ....................... เลขที่ดนิ ................... ขนำด...............ไร่..............งำน.............ตำรำงวำ

-๒๒.๓ สัญญำเช่ำ.............ปี จดทะเบียนกำรเช่ำ เมื่อวันที่......... เดือน.........................พ.ศ.........................................
หมดอำยุวันที.่ .........................เดือน...........................................................พ.ศ...................................
จำนวนที่ดิน............................ไร่...............................งำน......................................ตำรำงวำ
๒.๔ หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
มีกำหนดระยะเวลำ........................ปี ตั้งแต่วนั ที.่ .................................ถึงวันที่....................................
จำนวนที่ดิน...........................ไร่......................................งำน...............................ตำรำงวำ
๓. ระยะห่ำงจำกตลำดกลำงประเภทเดียวกันที่ได้รับกำรส่งเสริมไปแล้ว
ตลาดกลางประทาน
78
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จ
ำนวน.....................................กิ
โลเมตร
ตลาดกลางเทพนิ
ม
ิ
ต
ร
69
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จำนวน.....................................กิโลเมตร
ตลาดกลางแก้วใจ
106
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จ
ำนวน.....................................กิ
โลเมตร
ท่
า
ข้
า
วดวงใจ
55
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จำนวน.....................................กิโลเมตร
ท่าข้าวดวงจันทร์
45
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จ
ำนวน.....................................กิ
โลเมตร
- ห่ำงจำกตลำด............................................................................................จำนวน.....................................กิโลเมตร

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

๔. สิ่งปลูกสร้ำงและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในตลำด
1
 อำคำรสำนักงำน.............................................หลั

ง
1
 สถำนที่ซื้อขำย................................................หลัง รวมพื้นที่.........................ตำรำงเมตร

5,500
1
5,220
 สถำนที่เก็บสินค้ำ...............................หลั

ง รวมพื้นที่.........................ตำรำงเมตร
ควำมจุ..............................ตั
น
1
35×150×18
- ขนำด (กว้ำงxยำวxสูง)................................................เมตร จำนวน...............................ห้อง/หลัง
ขนำด (กว้ำงxยำวxสูง)................................................เมตร จำนวน...............................ห้อง/หลัง
ขนำด (กว้ำงxยำวxสูง)................................................เมตร จำนวน...............................ห้อง/หลัง
15
 ลำนตำกคอนกรีต จำนวน........................ไร่

.......................................................................................................
 เครื่องอบลดควำมชื้นขนำด.....................................................ตัน/วัน จำนวน..........................................เครื่อง
1
60
 เครื่องชั่งชนิดที่ ๔ (เครื่องชั่งรถยนต์) ขนำด.....................................ตั

น จำนวน....................................เครื
่อง
2 คัน (รถพ่วง)
 รถบรรทุก..............................................................................................................................................................

4 ตัว
 รถตัก.....................................................................................................................................................................

6
 สถำนที่จอดรถ...............................................คั

น ขนำด........................................................................................
1
 บ้ำนพักพ่อค้ำ.......................หลั

ง...................ห้อง รูปแบบ..................................................................................
2
วัดมันสาปะหลัง,วัดข้าวเปลือก
 เครื่องตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ.................เครื

่อง ได้แก่........................................................................................
วัดข้าวเปลือก,ข้าวโพด

 เครื่องวัดควำมชื้น..................................................................................................................................................
มี
 ป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ.............................................................................................................................................

4
ห้องแถว
 ห้องสุขำ................ห้

อง รูปแบบ...........................................................................................................................
3
ที่สานักงาน
 โทรศัพท์.................เครื

่อง ติดตั้ง ณ.....................................................................................................................
2
ที่สานักงาน
 โทรสำร...................เครื

่อง ติดตั้ง ณ....................................................................................................................
1 เครื่ อง
 ไฟฟ้ำ/ระบบสำรองไฟฟ้ำ......................................................................................................................................

 น้ำประปำหรือน้ำบำดำล.......................................................................................................................................
 ระบบป้องกันอัคคีภัย............................................................................................................................................
 ที่รองรับขยะมูลฝอย (ระบุลักษณะกำรจัดเก็บ).....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ.......................................................................................................................................................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

-๓๕. กำรซื้อขำยในตลำด
08.00
18.00
เปิดทำกำรเวลำ........................................................นำฬิ
กำ ปิดทำกำรเวลำ...............................................นำฬิ
กำ
ข้
า
วเปลื
อ
ก,มั
น
ส
าปะหลั
ง
ชนิดของสินค้ำเกษตรที่เข้ำตลำด..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
จากเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองนมวัว ต.หนองไทร ต.ม้าดาว
แหล่งที่มำของสินค้ำเกษตรที่เข้ำตลำด........................................................................................................................
ซึ่งอยูบ่ ริ เวณของพื้นที่ของอาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ผูป้ ระกอบการโรงสี ,ผูส้ ่งออก,ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ทางไหนเสนอราคา
แหล่งที่ไปของสินค้ำเกษตรที่เข้ำตลำด.........................................................................................................................
เป็ นที่พอใจ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
1
จำนวนผู้ซื้อ....................................................รำย/วั
น
100-300
จำนวนผู้ขำย...................................................รำย/วั
น
600-700
ตุลาคม
มกราคม
มีกำรซื้อขำยมำกในช่วงเดือน..................................ถึ
งเดือน..............................
ประมำณ...............................ตั
น/วัน
พฤษภาคม
สิ
ง
หาคม
10-40
มีกำรซื้อขำยน้อยในช่วงเดือน..................................ถึงเดือน............................. ประมำณ...............................ตัน/วัน
10,000
ปริมำณกำรซื้อขำยประมำณปีละ......................................ตั
น
โรงสี
ใ
นจั
ง
หวั
ด
นครสวรรค์
และจั
ง
หวั
ดสุพรรณบุรี
ประเภทผู้ซื้อ................................................................................................................................................................
เกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกาแพงเพชรในพื้นที่ใกล้เคียง
ประเภทผู้ขำย..............................................................................................................................................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

๖. ค่ำบริกำรที่ตลำดจัดเก็บ
10 บาท/ตัน
๑) ค่ำเครื่องชั่ง.............................................................................................................................................................
๒) ค่ำขนถ่ำยสินค้ำ
100.12.ค่ำดึงลง......................................บำท
ค่ำตักขึ้น.....................................บำท

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

250.๓) ค่ำตำก.....................................................................................................................................................................
๔) ค่ำรับฝำกสินค้ำ.......................................................................................................................................................
200.- บาท/ตัน
๕) ค่ำขนส่ง..................................................................................................................................................................
๖) อัตรำดอกเบี้ยเงินกู.้ ................................................................................................................................................
๗) ค่ำเช่ำ ขำยส่ง อัตรำ.................................บำท/วัน...............................บำท/เดือน.....................................บำท/ปี
ขำยปลีก อัตรำ.............................บำท/วัน...............................บำท/เดือน.....................................บำท/ปี
๘) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๗. กำรสนับสนุนของจังหวัด (หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน)
( ) จังหวัด ( ) สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ( ) สำนักงำนเกษตรจังหวัด ( ) สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
( ) สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำจังหวัด ( ) กลุ่มเกษตรกร/สถำบันเกษตรกร ( ) พ่อค้ำท้องถิ่น
ไม่มี
( ) เกษตรกร () อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

๘. กำรจัดตั้งตลำดกลำงสอดคล้องกับนโยบำยของจังหวัดด้ำนใด
( ) แผนพัฒนำจังหวัด
( ) สนองควำมต้องกำรของเกษตรกร
( ) สำนักงำนเกษตรจังหวัด
( ) อื่นๆ ระบุ............................................................................................

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

-๔๙. แนวควำมคิด/โครงกำรในกำรดำเนินงำน
อยากรวมกลุ่มพ่อค้าให้มีการซื้อขายสิ นค้าเกษตรใหห้เป็ นธรรม
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ได้ก่อตั้งท่าข้าวขึ้นมาเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๑๐. ประวัติโดยย่อในด้ำนกำรค้ำ/กำรลงทุน...................................................................................................................
ในพื้นที่และบริ เวณใกล้เคียง โดยรับซื้อสิ นค้าทางการเกษตรในราคาที่เป็ นธรรม
.....................................................................................................................................................................................
รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมในเรื่ องการชัง่ น้ าหนัก การวัดคุณภาพ ความชื้น
.....................................................................................................................................................................................
๑๑. ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๑๒. เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอรับกำรส่งเสริม
 หนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด
 สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสหกรณ์หรือสำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกร
 สำเนำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้ดำเนินกิจกำรที่มี
ลักษณะเป็นกำรพำณิชย์ได้
 หนังสือมอบอำนำจกรณีที่นติ บิ ุคคลมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำยื่นคำขอ
 ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นคำขอ
 สำเนำแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสำเนำสิทธิครอบครอง หรือสำเนำสัญญำเช่ำที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดิน อันเป็นสถำนที่ตั้งตลำด
 แผนที่โดยสังเขปแสดงแนวเขตที่ดินทุกแปลงที่ใช้เป็นสถำนที่ตงั้ ตลำด รวมทั้งแนวเขตข้ำงเคียงตลำด
 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนที่ตั้งของตลำด รวมทั้งแผนผังอำคำรตลำดและรำยละเอียดสิ่งก่อสร้ำงบนที่ดิน
ให้ครบถ้วน
 รำยละเอียดโครงกำรหรือแผนกำรบริหำรงำนตลำด
ข้ ำ พเจ้ ำ ผู้ ยื่ น ค ำขอรั บ กำรส่ ง เสริ ม ฯ ขอรั บ รองว่ ำ สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดในระเบี ย บ
กรมกำรค้ำภำยใน ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ครบถ้วนและข้อควำม
ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว จึงลงลำยมือ
ชื่อและประทับตรำของกิจกำรไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ....................................................................
(..................................................................)
............/........................./............

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

-๕-

(สำนักงำนกำรค้ำภำยในจังหวัด)

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริม
 เอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบฯ
 เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนตำมระเบียบฯ (โปรดระบุ)..................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ควำมเห็น
 เห็นควรส่งเสริมอย่ำงยิ่ง
 เห็นควรส่งเสริมอย่ำงมำก
 เห็นควรส่งเสริม
 ยังไม่เหมำะสมที่จะให้กำรส่งเสริม
 ไม่เห็นด้วยที่จะให้กำรส่งเสริม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...............................................................

1.
2.
3.
4.
5.

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
กำรค้ำภำยในจังหวัด....................................

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริม
(กองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด)
 เอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมเบียบฯ
 เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนตำมระเบียบฯ (โปรดระบุ)..................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ผลกำรประเมิน
หลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
หมำยเหตุ
พื้นที่และสถำนที่ตั้ง
๑๕
สิ่งปลูกสร้ำงและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
๑๕
รูปแบบกำรบริหำรและคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกำร
๓๐
ลักษณะกำรซื้อขำย
๒๕
กำรสนับสนุนของจังหวัด
๑๕
รวมคะแนน
๑๐๐
ควำมเห็น
 เห็นควรส่งเสริมอย่ำงยิ่ง (๙๐-๑๐๐ คะแนน)  เห็นควรส่งเสริมอย่ำงมำก (๘๐-๘๙ คะแนน)
 เห็นควรส่งเสริม (๗๐-๗๙ คะแนน)
 ยังไม่เหมำะสมที่จะให้กำรส่งเสริม (ต่ำกว่ำ ๗๐ คะแนน)
 ไม่เห็นด้วยที่จะให้กำรส่งเสริม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................

ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................

หมำยเหตุ: ภำพถ่ำยเอกสำรทุกฉบับต้องประทับตรำของกิจกำรและลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล

