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คูมือการสงเสริมตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) ในประเทศไทย 
 
 
 
 

 ในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและกระตุนเกษตรกรรมและชุมชนเกษตรเกิดความตื่นตัว การสรางพืน้ที่

ขายที่เกษตรกรสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตแปรรูปมาวางขายใหกบัผูบริโภคในทองถิ่นโดยตรง 

(ตลาดเกษตรกร) เปนสิง่หนึ่งที่ขาดไมได อยางไรก็ตาม สหกรณการเกษตรไทยในปจจุบันยังมอีงคกรและพืน้ฐาน

ทางการเงนิทีอ่อนแอ รวมทัง้ไมมีอุปกรณทันสมยั เชน ระบบ POS ที่จะใชควบคุมการขาย การที่สหกรณการเกษตร

จะดําเนนิการตั้งแตกอต้ังตลาดจนถงึบริหารจัดการทั้งหมดดวยตวัเองจึงเปนเรื่องยาก 

 

 ดังนัน้ ในขั้นเตรียมตลาดเกษตรกรควรเริ่มจากการที่สหกรณการเกษตรเปนผูสรางพืน้ที ่[ตลาดขายตรงจาก

แหลงผลิต] ขายผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตแปรรูปสูผูบริโภคโดยตรง แลวใหเกษตรกรมาออกรานขายที่

[ตลาดขายตรงจากแหลงผลติ] นี้ดวยตวัเอง  (ไมแบงแยกการผลิตกับการขาย) 

 

 ในกรณีนี้ หากสหกรณการเกษตรทาํหนาที่เปนเพยีง [ผูใหเชาที]่ ก็ยากจะที่จะกระตุนใหเกิดความ

กระตือรือรนทีจ่ะพยายามเพิม่การผลิต เพิม่การขาย สําหรับทัง้เกษตรกร (ผูผลิต) และสหกรณการเกษตร (ผูขาย) 

นอกจากนีย้ังไมสามารถคาดหวังวาการสราง  [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] นีจ้ะทาํใหเกษตรกรกับสหกรณเกิด

ความเชื่อมัน่ซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึ้น 

 

 ดังนัน้ ส่ิงแรกที่ควรทาํคือ การกําหนดราคาขายเพียงราคาเดียวสาํหรบัสินคาแตละชนิดใน [ตลาดขายตรง

จากแหลงผลติ] การดําเนินการนีจ้ะทาํใหสามารถดแูลยอดขายของผูมาออกรานแตละรายไดโดยไมตองใชระบบ 

POS และยังสามารถแสดงราคาใหผูบริโภคเขาใจไดงาย นอกจากนี้สหกรณยังสามารถใชระบบเรียกเก็บคาออกราน

ตามยอดขาย แลวจัดใหผูที่มียอดขายสงูอยูในพื้นที่ขายที่ดีตามลําดับ ซึ่งจะทาํใหเกษตรกรพยายามที่จะเพิม่กําลัง

การผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายดวยตัวเอง และสหกรณก็จะพยายามเพิ่มกาํลังการขายเพือ่เพิ่มรายไดจากการเก็บคาออก

ราน 

ชวงเตรียมตลาดเกษตรกร (Pre – Farmers’ Market) 
(ชวงที่ 1 : ไมแบงแยกการผลิตกับการขาย) 
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[ข้ันที่1] เริ่มตนดวยการสรางพ้ืนที่ขาย 
 

(1) การเลือกสถานที่ 
- มีประชาชนอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงเปนจํานวนมาก (กาํลงัซ้ือ) 

ในรัศมี 2 กโิลเมตร (ใชเวลา 5 นาทีโดยทางรถ) มีผูอยูอาศัยมากกวา 3,000 ครัวเรือน 

- นําสินคามาปอน (ออกราน) ไดงาย (กําลงัผลิต) 
อยูใกลเขตที่มพีื้นที่ผลิตและเกษตรกรจํานวนมาก นาํสินคามาโดยรถบรรทุกเล็กหรือมอเตอรไซคไดงาย 

- ผูคนมารวมตัวกันไดงาย (ความสะดวก) 
อยูติดถนนที่เชื่อมตัวเมือง อยูติดรานของสหกรณหรือปมน้ํามัน เดินทางสะดวก 
 

(2) เตรียมพื้นที่ใหเพียงพอ 
- เตรียมพื้นทีข่าย (พื้นที่อาคาร) ใหเหมาะสมกับจาํนวนผูออกราน 

ผูออกราน 1 ราย (โตะขายของ 1 ตัว) ตอพื้นที่ 7 - 8 ตารางเมตร 

(หากในหนึง่วนัมีผูมาออกราน 30 ราย ตองมีพืน้ที่ขาย 210 – 240 ตารางเมตร)   

- เตรียมพื้นทีจ่อดรถยนตและมอเตอรไซคใหเหมาะสมกับพื้นทีข่าย 
ควรมีที่จอดรถยนต 1 คัน ที่จอดมอเตอรไซค 1 คัน ตอพืน้ที่ขาย 10 ตารางเมตร 

- เตรียมพื้นทีพ่ักผอนและจัดงาน 
ใชพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพืน้ที่ขาย 
 

(3) การจัดเตรียมอาคารและอุปกรณ 
- เตรียมหลังคาปองกันพืน้ที่ขายจากแดด ลมและฝน 

ใชเต็นทสีสันสะดุดตามองเหน็แตไกล หรือใชหลังคาโลหะ (ความสูงของราน : ไมตํ่ากวา 2.5 เมตร) 

หากมีความจาํเปนอาจสรางกําแพงหรือหนาตางเพื่อปองกนัลมและฝุน 

- เตรียมหองน้าํอยางงายๆ 
ใหผูออกรานกบัลูกคาใชรวมกัน 

- เตรียมโตะขายใหเหมาะสมกับจํานวนผูออกราน 
เตรียมโตะขาย 1 ตัวสาํหรบัผูออกราน 1 ราย (โตะไม กวาง 1.6 ม. ลึก 0.8 ม. สูง 0.7 ม.) 

สําหรับรายทีม่ีของมาวางขายจํานวนมาก เตรียมโตะ 2 -.3 ตัว ตามปริมาณสินคา 

- เตรียมปายหรือธง 
ติดตั้งปายหลกัในบริเวณทีม่องเหน็ชัดเจนจากทางรถยนต 

ติดตั้งธงที่ดึงดดูสายตาจาํนวนมาก เรียงตามริมถนนตลอดบริเวณของตลาด 
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[ข้ันที่2] สรางระบบการจัดการ 
 

(1) ต้ังขอกําหนดในการจัดการ 
- กําหนดคุณสมบัติของผูออกราน 
เปนสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสหกรณ ตองสมัครลงทะเบียนเปนผูผลิตที่มาออกราน และไดรับการ

รับรองจากสหกรณ 

สหกรณเปนผูกําหนดเลขทีผู่ออกรานสาํหรับแตละราย 

- กําหนดสินคาที่นํามาขายได 
เปนผลผลิตทางการเกษตร ปาไม ปศุสัตว และประมง ทีผู่ผลิตลงทะเบยีนผลิตขึ้นเอง 

เปนผลิตภัณฑแปรรูปและหัตถกรรม ที่ผูผลิตลงทะเบยีนผลิตขึ้นเอง 

 * สินคาที่ซื้อ รับฝาก หรือรับมา ไมสามารถวางขายได แตสหกรณสามารถจัดหามาจากแหลงอื่นเพือ่ใหมี

ชนิดสินคาเพยีงพอแกความตองการ 

- กําหนดวันเวลาในการเปดทําการ 
ทุกวนั  ต้ังแตเวลา  น. ถึง  น. 

- กําหนดราคาขาย 
ใหของชนิดหนึ่งขายราคาเทากนัทั้งหมด 

หรือใหของทุกชนิดในหมวดเดียวกนัราคาเทากนัหมดก็ได (เชน ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง , 

ผลิตภัณฑหัตถกรรม เปนตน) 

(ตัวอยาง : ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง  ราคาชิ้นละ 5 บาท ผลิตภัณฑแปรรูป ราคาชิ้นละ 10 บาท) 

- กําหนดวิธกีารควบคุมดูแลการขาย 
ใหผูออกรานควบคุมดูแลการขายดวยตัวเอง 

ใหติดปายเลขที่ผูออกรานไวที่สินคาทกุชิ้น แลวเก็บปายสินคาที่ขายไดเอาไว 

(ตัวอยาง : ใชสีแสดงหมวดสินคา – สีขาวสําหรับผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง, สีเหลืองสําหรับ

ผลิตภัณฑหัตถกรรม) 

หลังปดราน ใหแตละรายนบัปาย แลวคํานวณยอดขายตามหมวด แจงตอสหกรณ 

(โดยใชแบบฟอรมรายงานยอดขายที่สหกรณกําหนด) 

- กําหนดคาใชจายในการออกราน 
ใชระบบเก็บคาใชจายตามยอดขาย (ใหแปรผันกับยอดขายรายสัปดาหหรือรายเดือน) 

(ตัวอยาง : เกบ็ 15% ของยอดขายรายสัปดาหหรือรายเดือน) 

สหกรณเก็บคาใชจายออกรานตามรายงานยอดขายที่ผูออกรานยืน่ตอสหกรณ 

(ตัวอยาง : ผูออกรานเปดบญัชีที่สหกรณ คาใชจายในการออกรานหักจากบัญชนีั้น) 
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- กําหนดสถานที่ออกราน 
สหกรณกําหนดที่ในการออกรานใหเรียงลาํดับตามยอดขาย (รายสัปดาหหรือรายเดือน)  

 * ในชวงเริ่มเปดกิจการยงัไมมีรายงานยอดขาย ใชลําดับตามการสมัครออกรานหรือการจับฉลาก 
- จัดทําคูมือการจัดการตลาดขายตรงจากแหลงผลติ 
 รวบรวมขอกาํหนดในการจดัการที่กลาวมาแลว จัดทําเปน [คูมือการจัดการ ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แจก

ใหผูมาออกราน 
 

(2) รับสมัครผูออกราน 
- จัดงานอธิบายการออกราน 
รวบรวมผูสนใจออกรานใน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลติ] แลวจัดงานอธิบายการออกราน โดยใช [คูมือการ

จัดการ ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] 

เนื้อหาการอธบิาย : วัตถุประสงคของตลาดขายตรงจากแหลงผลิต ขอกําหนดในการจัดการ วธิีการสมัครออ

กราน และอื่นๆ 

- รับสมัครผูสนใจออกราน 
หลังงานอธิบายการออกราน เปดรับสมัครผูออกรานในงานนั้น 

หลังจากนั้น เปดรับสมัครที่เคานเตอรสหกรณ (สํานกังานใหญ) 

แจงเลขที่ผูออกรานใหกับรายที่ผานการพจิารณาจากสหกรณ  

ผูออกรานเปดบัญชีเพื่อรับยอดขายและหรอืหักคาออกราน (กับสหกรณ) 
 

(3) จัดงานอบรมการเพาะปลูก การแปรรูป 
- จัดงานอบรมการเพาะปลกู 
สหกรณจัดงานอบรมการเพาะปลูกสาํหรบัผูสนใจออกรานเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง 

หลังจากงานอธิบายการออกรานในชวงกอนเปดตลาด 

หลังเปดตลาดยังคงจัดอบรมการเพาะปลกูอยางสม่ําเสมอ (1-2 เดือนครั้ง) 

เนื้อหาการอบรม :  สงเสริมการเพาะปลกูพืชแบบหลากชนิดปริมาณนอย ทีเ่หมาะกบัสภาพของทองถิ่น และ

อบรมเทคนิคการผลิต เกษตรกรรมปลอดสาร สงเสริมเกษตรอินทรียและอบรมเทคนิคการผลิต เปนตน 

-  จัดงานอบรมแปรรูปผลผลติ 
สหกรณจัดงานอบรมแปรรูปผลผลิตสําหรับผูสนใจออกรานเพื่อขายผลผลิตแปรรูป หลังจากงานอธิบายการ

ออกรานในชวงกอนเปดตลาด 

หลังเปดตลาดยังคงจัดอบรมแปรรูปผลผลิตอยางสม่าํเสมอ (4-6 เดือนครั้ง) 

เนื้อหาการอบรม : อบรมเทคนิคการผลิตสินคาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใชวัสดุในทองถิน่ อบรม

เทคนิคการผลติสินคาหัตถกรรมที่ใชวัสดุในทองถิน่ เปนตน 
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[ข้ันที่3] เพ่ิมกําลังการผลิต และกําลังซ้ือ 
 

(1) พยายามเพิ่มกําลังการผลิต 
- การเพาะปลกูหลากชนิดปริมาณนอย 

สงเสริมการใชพื้นที่สวนในบริเวณบานหรือที่เพาะปลกูทีถู่กทิง้ราง ปลูกพืชหลากชนดิในปริมาณนอย

ประมาณปละ 10 ชนิด และใหความชวยเหลือดานเทคโนโลย ี

- การเพาะปลกูทั้งปไมใหมชีวงวาง (เพาะปลูกหมุนเวยีน) 
สรางระบบเพาะปลูกหมนุเวยีนเพื่อปองกนัผลเสียจากการปลูกพืชซ้าํ สนับสนนุการปลูกใหไดตลอดทั้งป

โดยไมมีชวงวาง และใหความชวยเหลือดานเทคโนโลย ี

- การเพาะปลกูพืชที่เกษตรกรรายอื่นไมไดผลิต 
สงเสริมการปลูกพืชที่ขาดแคลนในทองถิน่นัน้ๆหรือพชืชนิดใหมเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคที่อยากใหมีสินคาหลากหลายชนดิ 

- การเพาะปลกูพืชที่มลีักษณะเฉพาะ 
สงเสริมการปลูกพืชที่เปนเอกลักษณของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลติ] ที่ไมมีวางในซูเปอรมารเกต็ และ

ใหความชวยเหลอืดานเทคโนโลย ี

(ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรยี ผักพื้นบาน สินคาแปรรูปพื้นบาน อาหารทองถิน่ และอื่นๆ) 

- เพิ่มความคาดหวังในการผลิตและนําสินคามาวางขายของผูออกราน 
สหกรณจัดทาํรายงานลาํดับยอดขายของสนิคาแตละหมวด (ยอดขายอันดับหนึ่งถึงสิบของหมวด ผัก 

ผลไม ดอกไม สินคาแปรรูป ) ทุกสัปดาห (หรือทุกเดือน) แลวประกาศใหผูมาออกรานทราบ 

สหกรณเลือกผูออกรานดีเดนประจําปจากยอดขายในรอบป แลวมอบรางวัลใหในงานชุมนุมผูออกราน (จัด

ปละ 1 คร้ัง) 

 

(2) พยายามเพิ่มกําลังซื้อ 
- โฆษณา [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] 

ติดตั้งปายหลกั (ปายโฆษณาใหญ) ริมทางสายหลัก 

ปกธงจาํนวนมากริมถนนในบริเวณตลาด 

ติดโปสเตอรที่สหกรณ ปมน้าํมัน และสถานที่สาธารณะตางๆที่มีผูคนชุมนุมเปนจาํนวนมาก 

จัดทําแผนพับโฆษณา [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แจกใหลูกคา 

ใชการบอกตอของสมาชิกสหกรณใหเปนประโยชน 

- แสดงจุดเดน (เอกลักษณ) ของการเปน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] 
จัดทําปายเลก็ๆบอกความพิเศษในการผลติ (แบบอินทรยี หรือใชสารเคมีนอย เปนตน) ของ  [ตลาดขาย

ตรงจากแหลงผลิต] ที่ตองการใหผูบริโภคไดรับทราบ แสดงไวในราน 
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  จัดทาํปายเลก็ๆบอกมาตรการความปลอดภัยดานอาหาร (มีการตรวจสอบบันทกึการกําจัดศัตรูพชื 

ตรวจหาสารเคมีตกคาง เปนตน) ของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แสดงไวในราน 

- จัดหาสนิคาที่ไมมีในทองถิ่นจากสหกรณอ่ืน 
สินคาที่ผลผลิตในทองถิ่นเพยีงอยางเดยีวไมเพียงพอ หรือไมสามารถผลิตไดในบางฤดูกาล สหกรณเปนผู

ติดตอซื้อขายกับสหกรณอ่ืนโดยตรง เปนการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั (ชวยเหลือกนัระหวางสหกรณ) 

- จัดงานเชื่อมความสมัพันธผูผลิตและผูบริโภค 
ใชลักษณะพเิศษของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] คือการเปนสถานที่ชมุนุมสําหรับทั้งผูผลิตและ

ผูบริโภค เปนสื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันอยางลกึซึ้งขึ้น ดวยการจัดงานเชื่อมความสมัพนัธ 

ตัวอยางงานเชื่อมความสมัพันธ : 

 คอรสสอนทําอาหาร โดยแมบานเกษตรกรเปนผูสอน ใชวัตถุดิบทองถิ่น สอนใหกับผูบริโภค 

 เรียนรูประสบการทาํงานเกษตรเพื่อปลูกผักในครัวเรือน จากเกษตรกรมืออาชีพ 

 การศึกษาดูงานเรือกสวนไรนาของเกษตรกรผูผลิต ดูงานโรงงานแปรรูป สําหรับผูบริโภค 
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เมื่อเกษตรกรมีความตองการผลิตและจําหนายมากขึน้ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] ในชวงเตรียมตลาด

เกษตรกรก็จะมีชนิดสินคาเพิ่มมากขึ้น ทาํใหตลาดมีเสนห มีจํานวนลกูคาเพิม่ตามไปดวย  [ตลาดขายตรงจากแหลง

ผลิต] จึงตองจัดใหบอยครั้งจากเดิมสัปดาหละ 1 คร้ัง เพิ่มเปนสัปดาหละ 2-3 คร้ัง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและผูมาออกราน 

จากผลที่ไดนี ้ทําใหพืน้ที่ขายของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] เร่ิมคับแคบ ผูมาออกรานมกีารแขงขันเพื่อ

แยงพืน้ที่ขาย ลูกคาเองก็ไมสามารถซื้อของที่ตองการไดเพราะตลาดวุนวายอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดความไมพอใจ

ใน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] เพิ่มข้ึน และเมื่อ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลติ] เปดบอยครั้ง เกษตรกรตองใช

เวลามาขายของมากทาํใหไปเบียดบังเวลาที่ใชในการผลิต เกษตรกรจึงประสบปญหาเรื่องการดําเนนิการผลิตและ

การขายใหควบคูกันไปไดทั้งสองทาง สําหรับสหกรณมีรายไดจากการเก็บคาใชจายในการออกรานเพิ่มข้ึนแปรผัน

ตามยอดขายที่เพิม่ข้ึน ทําใหมีทรัพยสินสวนที่เกิดจากผลกําไรสะสม 

เมื่อเขาสูสภาพนี ้นัน่คือถงึเวลาแลวที่จะแบงแยกการผลติกับการขาย เกษตรกรมุงในการผลิต สหกรณเปน

ผูทําการขายเอง เปนเวลาที่ควรกาวจาก [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] ซึ่งเปนตลาดไมถาวรเปนเพยีงอาคารแบบ

ชั่วคราว เปลี่ยนมาเปน [ตลาดเกษตรกร] เปนรานถาวรที่ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ 

สหกรณจะตองนาํทรพัยสินที่เก็บสะสมไวบวกกับเงนิชวยเหลือตางๆ สราง [ตลาดเกษตรกร] เปนรานคา

ถาวร  นําระบบ POS เขามาใช  และหาผูรับผิดชอบบริหารงาน เมื่อเกิด [ตลาดเกษตรกร] ข้ึน เกษตรกรจะเปนอิสระ

จากงานขาย สามารถมุงตั้งใจในดานการผลิตที่ทาํมาแตด้ังเดิม ปริมาณการผลิตและชนิดของผลผลิตจะเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็ว การเกิด [ตลาดเกษตรกร] เปนรานคาถาวรที่สหกรณเปนผูบริหารงานเอง มีสินคาหลากหลายที่สดใหม 

ปลอดภัย และราคาถกูสําหรับผูบริโภค จะทําใหรานไดรับความเชื่อถอืเพิ่มมากขึ้น ในฐานะรานขายสินคาที่ผลิตเอง

บริโภคเองในทองถิน่ เปนรานที่ผูคนเขามาใชบริการเพือ่การดํารงชวีติในแตละวัน 

จากการเปด [ตลาดเกษตรกร] ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากงานเกษตรเพิ่มข้ึนมาก เกดิผูสืบทอดงานเกษตร

ใหมๆ เกษตรกรรมทองถิ่นทัง้หมดก็จะตื่นตัวขึ้น นอกจากนีเ้กษตรกรจะเกิดความเชื่อมั่นและจงรักภักดีตอสหกรณ 

ซึ่งจะสงผลชัดเจนตอธุรกิจของสหกรณ ผูบริโภคเองก็จะเกิดการรับรูบทบาททางสังคมของสหกรณ และ [ตลาด

เกษตรกร] จะเปนจุดศูนยรวมในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 

  

 

 
 

ชวงตลาดเกษตรกร (Farmers’  Market) 
(ชวงที่ 2 : แบงแยกการผลิตกับการขาย) 



 8

[ข้ันที่4] สรางรานที่สหกรณบริหารเองโดยตรง 
(1) เตรียมรานเปนอาคารถาวร 

- สรางรานเปนอาคารถาวร 
สรางอาคารถาวรทีม่ีพืน้ที่ขายขนาดใหญ ไมมีเสาภายใน 

 พื้นที่ขาย 1 ตารางเมตร ตอผูปอนสินคา (ผูลงทะเบียน) 1 ราย 

  (หากมีผูปอนสินคา 300 ราย ควรมพีื้นที่ขาย 300 ตารางเมตร) 

 พื้นที่ราน (รวมหองจัดแยกสินคา หองธุรการ หองน้ํา และอื่นๆ) ขนาด 1.5-2.0 เทาของพื้นที่ขาย 

เตรียมเครื่องปรับอากาศและแสงสวาง 

 อุปกรณปรับอากาศ (สินคาที่เสื่อมสภาพงายตองระวังไมใหโดนลมเยน็โดยตรง) 

 แสงสวาง (หลอดไฟ : ใหมีความสวาง 800 ลักซ ณ ความสูงของโตะขายของ) 

- จัดภายในรานใหซ้ือของไดงาย 
จัดเสนทางเดินลูกคา จากทางเขาถึงทางออก 

 ทางเดินหลักกวางอยางนอย 2.0 เมตร 

 ทางเดินรองกวางอยางนอย 1.6 เมตร 

 พื้นที่รอคิดเงินกวางอยางนอย 3.0 เมตร 

จัดอุปกรณตามชนิดสินคา 

 โดยทัว่ไปใชโตะไม (กวาง 1.6 เมตร ลึก 0.8 เมตร สูง 0.7 เมตร) 

 ริมผนังใชโตะขายของหลายชั้น (กวาง 1.6 เมตร ลึก 0.5 เมตร สูง 1.8 เมตร) 

 สินคาที่ตองแชตูเย็น เก็บในตูแช 

 มุมขายขาว จดัเตรียมที่ใสขาว ตาชั่ง เครื่องขัดขาวขนาดเล็ก 

- จัดที่จอดรถใหเหมาะสมกบัพื้นที่ขาย 
ที่จอดรถ 1 คันตอพืน้ที่ขาย 3 ตารางเมตร 

 (หากมีพืน้ที่ขาย 300 ตารางเมตร เตรียมที่จอดรถ 100 คัน) 

(2) ใชระบบ POS  
- ควบคุมสินคาทุกชิน้ โดยใชบารโคดทีแ่สดงผูผลิตและขอมลูอ่ืนๆตามชนิดสินคา 
สินคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตวและประมง : แสดงชื่อผูผลิต ชื่อสินคา สถานทีผ่ลิต ราคา 

สินคาแปรรูป : แสดงชื่อผูผลิต ชื่อสินคา วตัถุดิบ น้าํหนกั วนัหมดอาย ุวิธีเก็บรักษา และอื่นๆ 

- ดูแลยอดขายและจายเงนิใหแกผูผลติแบบรวมศนูย 
ดูแลยอดขายโดยใชบารโคด 

เงินที่ไดจากการขายโอนเขาบัญชีผูผลิตแตละราย 

- ใหอิสระในรปูแบบ ปริมาณ และการตัง้ราคาสินคา 
ยกเลิกระบบราคาเดียว 
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(3) จางผูรับผิดชอบการขาย 
- จางผูรับผิดชอบการขาย 
ควรเปนผูทีเ่ขาใจเรื่องสหกรณและงานเกษตร (เชน อดีตเจาหนาที่สหกรณ) 

สามารถแนะนาํเทคนิคการเพาะปลกูและการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกแกผูผลิต (ผูปอนสินคาใหตลาด) ได 

สามารถทํางานธุรการและการเงนิของรานได (ควบคุมดูแลรายรับรายจาย) 

ไดรับความเชือ่ถือทั้งจากผูผลิต (ผูปอนสนิคาใหตลาด) และผูบริโภค (ลูกคา) (เปนคนซื่อสัตย) 

- เตรยีมเงินเดือนสําหรับผูรับผิดชอบการขาย 
คํานวณเงนิเดอืนที่สามารถจายไดในขอบเขตรายไดจากคาธรรมเนยีมการขาย (เชน 15 %) 

 (รายไดจากคาธรรมเนียม – คาใชจายดาํเนินการ – คาอาคารสถานที่ = คาแรง) 

* คาใชจายดําเนินการ : คาวตัถุหุมหอ คาบารโคด คาโฆษณา คาสิ่งพิมพ คาสื่อสาร 

* คาอาคารสถานที่  : คาน้าํ ไฟ แกส คาบํารุงรักษา คายานพาหนะ คาเสื่อมราคา ภาษีทองถิ่น และอื่นๆ  

 

(4) ต้ังขอกําหนดในการปอนสินคา – การขาย 
- จัดทําคูมือการปอนสินคา – การขาย 

คุณสมบัติของผูปอนสินคา 

วิธีการลงทะเบียนผูปอนสินคา – การเลิกเปนผูปอนสนิคา 

สินคาที่นาํมาวางขายได 

เวลานําสนิคาเขา (คร้ังแรก และ การเติมสินคา) 

การตั้งราคา พมิพบารโคด หุมหอสินคา 

วิธีการจัดวาง (เปลี่ยนจากวางแยกตามผูปอนสินคา เปนแยกตามชนดิสินคา) 

วันทําการ (เปดทุกวนัยกเวนวันหยุดประจาํสัปดาหและวันขึ้นปใหม) 

เวลาทําการ ( เวลาปกติ 9:00 - 18:00) 

การควบคุมสินคา การสงเสริมการขาย 

การควบคุมยอดขาย คํานวณราคา (ใชระบบ POS) 

การรับสินคาเหลือกลับ 

มาตรการความปลอดภัย (บันทกึและตรวจสอบประวัติการเพาะปลกู ตรวจสอบสารเคมีตกคาง เปนตน) 

การจัดการเรื่องรองเรียน 

- แบงความรับผิดชอบของผูผลิตกับผูขายใหชัดเจน 
ความรับผิดชอบของผูผลิต 

   (นําสนิคามาสง ต้ังราคา หุมหอ ติดบารโคด จัดวาง รับสินคากลับ บันทกึประวัติการเพาะปลกู เปนตน) 

ความรับผิดชอบของผูขาย 
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   (ดูแลสินคา ควบคุมยอดขาย คํานวณราคา จัดการเรื่องรองเรียน ตรวจสอบบันทึกประวัติการเพาะปลูก 

ตรวจสอบสารเคมีตกคาง เปนตน) 

- จัดทําคูมือตลาดเกษตรกร 
รวบรวมขอกําหนดในการปอนสินคาและการขาย จัดทาํ [คูมือตลาดเกษตรกร การปอนสินคา ขายสินคา] 

แจกใหผูสนใจปอนสินคาเขาตลาด 

 

(5) รับสมัครผูปอนสินคา 
- จัดงานอธิบายการปอนสนิคา 

รวบรวมผูที่สนใจปอนสนิคาเขาสู [ตลาดเกษตรกร] แลวจัดงานอธิบายการปอนสินคา โดยใช  [คูมือตลาด

เกษตรกร การปอนสินคา ขายสินคา] 

- รับสมัครลงทะเบียนผูปอนสินคา 
หลังจากงานอธิบายการปอนสินคา เปดรับสมัครผูปอนสินคาที่เคานเตอรสหกรณและอื่นๆ 

จัดเลขที่ผูปอนสินคาใหกับรายที่ผานการพิจารณาจากสหกรณแลว  

 

(6) เตรียมเปดกิจการ 
- ปอนขอมูลพืน้ฐานลงในระบบ POS 

ปอนขอมูลบุคคลของผูปอนสินคาลงทะเบยีนลงในระบบ POS 

(ชื่อผูปอนสินคา เขต ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ เลขที่บัญชี และอื่นๆ) 

ปอนขอมูลชนดิสินคาลงในระบบ POS 

 ชนิดสินคา : ผัก ผลไม ดอกไม ขาว สินคาแปรรูป และอื่นๆ 

 ชนิดยอย   : ผัก  (มะเขือเทศ แตงกวา มะเขือ และอื่นๆ) 

- ฝกออกบารโคด 
ใหผูปอนสนิคาฝกการออกบารโคด 

 (จัดเปนระยะ โดยใชเครื่องออกบารโคดของราน) 

- วางแผนการจัดวางสินคา 
ขอความรวมมอืใหผูปอนสนิคาสงแผนการปอนสินคาของแตละราย 

ใชแผนการปอนสินคาที่ไดรับ นาํมาวางแผนจัดวางสนิคาที่โตะวางขาย 

- โฆษณาการเปดตลาดเกษตรกร 
จัดทําใบปลิว แผนพับ โปสเตอร แจงการเปดตลาดใหม 

นําไปแจก ติด ตามสถานที่สาธารณะ สํานกังานรานคาของสหกรณ และอื่นๆ 

ขอความรวมมอืผูปอนสินคา กรรมการ เจาหนาที่สหกรณ ในการบอกตอ 

 


