สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................
๑. จังหวัดมุกดาหารได้เชิญส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ และพัฒนาการอาเภอทุกอาเภอร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรร
พื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙. ๐๐ น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
๒. ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานการประชุม ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ การสารวจข้อมูลตลาดเอกชนที่ไม่ได้เป็นตลาดประชารัฐ ขอให้อาเภอ (ยกเว้นอาเภอ
ดอนตาล) ทาการสารวจใหม่และรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารด้วยเพื่อเป็นข้อมูลและเป็นตลาด
สารอง กรณีตลาดประชารัฐเต็ม หากยืนยันใช้ข้อมูลเดิมขอให้แจ้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารทราบด้วย
๒.๒ ข้อมูลตลาดประชารัฐ ๕ ประเภท ของจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ
ประเภทตลาด
จานวนแห่ง
จานวนแผง
จานวนแผง
ปัจจุบัน
สามารถขยายได้
1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
๑๔
๗๑๙
๒๐๐
๙๐
2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
๕๕
๔,๔๑๓
3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
๑
๔๒
๒๐
4. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
๑
๗
๕
5. ตลาดประชารัฐต้องชม
๒
๒๑๔
๖๕
รวม
๗๓
๕,๓๙๕
๓๘๐
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื่องจากข้อมูลตลาดประชารัฐท้องถิ่นอุ่นใจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร บางแห่ ง ยั ง มี ค วามซ้ าซ้ อ นกั บ ตลาดประชารั ฐ ประเภทอื่ น ซึ่ง มี พื้ น ที่ ต ลาด
ต่อเนื่องกัน รวมทั้งมีตลาดหลายแห่งยังรายงานข้อมูลจานวนแผงที่สามารถขยายได้ไม่ครบถ้วน ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอไปตรวจสอบข้อมูล ตลาดใหม่และลงรายละเอียดตามแบบ
สารวจให้ครบถ้วนแล้วรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารทราบภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒.๓ สรุปข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารในห้วงตั้งแต่
วันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๖๓ คนแยกเป็นศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
จานวน ๕๐ คน
๒.๓.๒ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน ๕๔ คน
๒.๓.๓ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอคาชะอี
จานวน ๑๓ คน
๒.๓.๔ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอหนองสูง
จานวน ๑๘ คน
๒.๓.๕ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอนิคมคาสร้อย
จานวน ๕๕ คน
๒.๓.๖ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอดงหลวง
จานวน ๒๑ คน
/๒.๓.๗ ศูนย์...

๒
๒.๓.๗ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอหว้านใหญ่
จานวน ๑๑ คน
๒.๓.๘ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอดอนตาล
จานวน ๔๑ คน
๒.๔ ขั้นตอนการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
๒.๔.๑ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอส าเนาค าขอ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ จานวน ๑ ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งคาขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับจริง
หรือสาเนาในกรณีที่ผู้ประกอบการเลือกตลาดมากกว่า ๑ ประเภท ให้กับหน่วยงานที่กากับดูแลตลาด ไว้พิจารณา
จัดสรรพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของตลาดแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีศูน ย์ด ารงธรรมจั งหวัดให้ ร วบรวมส่ งไปยั งส านัก งานพัฒ นาชุ มชน
จังหวัด
๒) กรณีศูนย์ดารงธรรมอาเภอให้รวบรวมส่งไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
(๒) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณี ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ให้ ร วบรวมส่ ง ไปยั ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๒) กรณี ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอให้ ร วบรวมส่ ง ไปยั ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอ
(๓) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดให้รวบรวมส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐)
(๔) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
๒) กรณีศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงาน ธ.ก.ส. สาขา
(๕) ตลาดประชารัฐต้องชม ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงานพาณิชย์จังหวัด
๒.๔.๒ หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดเมื่อได้รับคาขอลงทะเบียนแล้วให้ดาเนินการพิจารณา
จัดสรรพื้นที่ในตลาดให้กับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ให้มีสถานที่สาหรับจาหน่ายสินค้าหรือ
ผลิตผลทางการเกษตร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความโปร่งใส เป็นธรรม
(๒) คัดเลือกตามลาดับในการลงทะเบียนโดยคานึงถึงประเภทสินค้าและความพร้อม
ของผู้ประกอบการเป็นหลัก
(๓) กรณีมีผู้ลงทะเบียนมากกว่าพื้นที่ที่จะจัดสรรได้ อาจดาเนินการคัดเลือกโดยการ
จับฉลาก
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด...
หรือคณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่ได้รับมอบอานาจหน้าที่ ดาเนินการ กากับ ติดตามเร่งรัดและบริหารจัดการ
การจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๔.๓ ให้หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดแจ้งผลการดาเนินการจัดสรรพื้นที่ให้ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด/ศูนย์ดารงธรรมอาเภอทราบ
/๒.๔.๔ ให้ศูนย์...

๓
๒.๔.๔ ให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอรายงานการลงทะเบียนผู้ประกอบการ และการจัดสรรพื้นที่
ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตามแบบรายงาน ตป.๐๓ เพื่อรวบรวมและจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน สภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอตามแบบรายงาน ตป.๐๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน ศุกร์ของสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐ และธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
๒.๕ ผลการจั ด สรรพื้ น ที่ ต ลาดให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ เนื่ อ งจากศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ
(บางอาเภอ)ยังไม่ได้จัดทารายละเอียดว่าตลาดประชารัฐแต่ละประเภทมีผู้มาลงทะเบียนเท่าใด ประกอบกับส่วน
ราชการที่กากับดูแลตลาดในระดับจังหวัดจะต้องนาข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ศู นย์ดารงธรรมอาเภอ
มาประมวลผลประกอบการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้จึงยังไม่สามารถดาเนินการจัดสรรพื้นที่ได้
ที่ประชุมจึงขอให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอไปสรุปยอดผู้ลงทะเบียนในตลาดแต่ประเภท และขอให้ส่วนราชการที่กากับ
ดูแลตลาดในระดับจังหวัดไปหารือร่วมกันกับหน่วยงานระดับอาเภอ ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรพื้นที่
อย่างไร เมื่อได้ข้อยุติและจัดสรรพื้นที่แล้วจึงรายงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ในส่วนของตลาดประเภทอื่นๆ ขอให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดไปพิจารณาจัดสรรในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบแล้วรายงานให้ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอทราบต่อไป
๒.๖ การเปิดตลาด (Kick Off) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการจัดทาปฏิทินเปิดตลาด
ในระดับจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารจะทาการเปิดตลาดต้องชมที่ตลาดพรเพชร ในส่วนของระดับ
อาเภอๆ ละ ๑ แห่ง ให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประเภทอื่นรวมทั้ง อาเภอไปพิจารณากาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการเปิดตลาดในแต่ประเภทแล้วจัดทาปฏิทินเปิดตลาดส่งให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อนาเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่งให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารต่อไป
๒.๗ การแถลงข่าว สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารเพื่อจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์
โฮเต็ล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจะเป็นผู้แถลงในภาพรวมและเชิญส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประชา
รัฐ
ทั้ง ๕ ประเภทแถลงรายละเอียดตลาดที่อยู่ในการกากับดูแล
๒.๘ เรื่องอื่นๆ
(๑) การประชุมเพื่อติดตามผลการจัดสรรพื้นที่ตลาดจังหวัดจะเชิญส่วนราชการที่กากับ
ดูแลตลาด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งในระดับอาเภอ ร่วมประชุมในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
เวลา ๑๐.๐๐ น. (วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ และวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) และในการประชุม
ครั้งต่อไปขอให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดในระดับจังหวัดและอาเภอรายงานผลการจัดสรรพื้นที่ด้วย
(๒) การจัดเจ้าหน้าที่ไปรับลงทะเบียนที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดมุกดาหารจะจั ดเจ้ าหน้าที่ป ฏิบั ติห น้าที่ทุกวัน แต่ห ากส่ ว นราชการใดไม่ติดภารกิจก็ขอให้ ส่ งเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย ส่วนแบบคาขอลงทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละวัน ขอให้ส่วนราชการที่มีตั้งอยู่ในศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร/สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร) จัดเจ้าหน้าที่ไปรับในเวลา ๑๖.๓๐ น. ส่วน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่
ภายนอกศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารจะจัดเจ้าหน้าที่นาส่ง
(๓) การคัดเลือกผู้ประกอบการ
๑) ในส่ ว นของส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวัดมุ กดาหารจะเชิญพัฒ นาการอาเภอ
ทุกอาเภอมาให้ข้อมูลว่ามีการลงทะเบียนเท่าไหร่ อย่างไร แล้วจะมอบอานาจให้กับพัฒนาการอาเภอร่วมกับ
/นายอาเภอ...

๔
นายอาเภอพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐในอาเภอนั้นๆ อาจจะเรียกคนที่ลงทะเบียนมาสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ได้พ่อค้าแม่ค้าตัวจริงที่สามารถขายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
๒) ส่ ว นส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหารก็ จ ะต้ อ ง
ประสานท้องถิ่นอาเภอจัดทาข้อมูลตลาดท้องถิ่นสุขใจเช่นเดียวกัน
๓) โดยสรุปให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประชารัฐแต่ละประเภทเมื่อคัดเลือก/
จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อมูลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(๔) การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนที่ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ กรอกข้อมูลในแบบประเมินฯ (ตป.๐๕) และทาการประเมินและเย็บติดกับแบบ
คาขอลงทะเบียน (ตป.๐๑) แล้วสาเนาส่งให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรพื้นที่
ต่อไป
(๕) การรายงานตามแบบรายงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบการรายงานแล้ว ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) แบบรายงานผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ (ส่วนภูมิภาค) ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
รายงานกระทรวงมหาดไทยในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน
๒) แบบรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและการจัดสรรพื้นที่ฯ ตป.๐๓
ให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทราบ พร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบ โดยใน (๕ : ผลการ
จัดสรรพื้นที่) ให้ระบุสถานที่ที่ได้รับการจัดสรร
๓) แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐสาหรับศูนย์ดารงธรรม
จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานครรายงานให้ ก ระทรวงมหาดไทย (ตป.๐๔)ให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ รายงานทุกวันศุกร์ของสั ปดาห์
ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
- ในเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ ให้รายงานทุกวันที่ ๑ ของเดือน
- รายงานครั้งต่อไปเป็นรายไตรมาส (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑
เนื่องจากตามแบบรายงาน ตป.๐๔ (๗) “ข้อมูลรายได้สุทธิจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ”
ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางแจ้งว่าให้เจ้าของตลาดแต่ละประเภทเป็นกรอกข้อมูล ดังนั้น เมื่อมีการเปิดตลาด
และจาหน่ายสินค้าแล้ว ให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดนาแบบรายงานดังกล่าวไปให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
จัดสรรพื้นที่เป็นผู้กรอกข้อมูล แล้วรวบรวมรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบตามห้วงเวลาในข้อ ๒.๘ (๕) ๓)
(๖) การประสานงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ขอประสานงานผ่านไลน์กลุ่ม “ประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร” จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอติดตามไลน์ทุกระยะ
----------------------------------------------------สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-

แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐ
ลาดับ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ
๒.

ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ

.

๓.

๑) ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด
ทั้งในระดับจังหวัด/อาเภอ

๒) ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด
ในระดับจังหวัด/ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ
๔. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

รายละเอียด
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนกรอกแบบ
ประเมินฯ (ตป.๐๕) และเย็บติดแบบคาขอ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการฯ (ตป. ๐๑)
๑) รายงานแบบรายงานผูล้ งทะเบียน
ผู้ประกอบการ (ภูมภิ าค) ให้ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๒) รายงานผลการลงทะเบียนและการ
จัดสรรพื้นที่ฯ (ตป.๐๓)
ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ให้ น าแบบรายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการตลาดประชารัฐ (ตป.๐๔) ไปให้
เจ้ า ของตลาดที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
เป็นผู้กรอกข้อมูลใน (๗ : รายได้สุทธิจาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ)
รวบรวมแบบรายงานผลการด าเนิ นงาน
โครงการตลาดประชารั ฐ (ตป. ๐๔)
จ า ก เ จ้ า ข อ ง ต ล า ด แ ล้ ว ร า ย ง า น ใ ห้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑) รายงานตามแบบรายงานผูล้ งทะเบียน
ผู้ประกอบการ (ภูมภิ าค) ให้กระทรวง
มหาดไทย
๒) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ (ตป.๐๔) ให้กระทรวง
มหาดไทย

ว.ด.ป.

หมายเหตุ
สาเนาคาขอลงทะเบียนฯ/พร้อม
แบบประเมินส่งให้ส่วนราชการ
ที่กากับดูแลตลาด

๑๖.๐๐ น.
ทุกวัน
๑๖.๐๐ น.
ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ของวันศุกร์
ก่อน ๑๒.๐๐ น.
ของวันศุกร์
๑๖.๓๐ น.
ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์

๑. รายงานเมื่อมีการจัดสรรพื้นที่
แล้ว
๒. ใน (๕ : ผลการจัดสรรพื้นที่)
ของแบบ ตป.๐๓ ให้ระบุสถานที่ที่
ได้รับการจัดสรร
แบบรายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการตลาดประชารัฐฯ (ตป.๐๔)
ให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด รายงาน
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบ ดั ง นี้
 ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
๒๕ ๖ ๐ ให้ ร า ย งา นทุ ก วั น ศุ กร์
ของสั ป ดาห์ ก่ อ นเวลา ๑๒.๐๐
 ในเดื อ นมกราคม – มี น าคม
๒๕ ๖ ๑ ให้ ร า ยงา นทุ ก วั น ที่ ๑
ของเดือน
 รายงานครั้งต่อไปเป็นรายไตร
มาส (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑

