
            
โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร 

ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน 
***************************************** 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร 
 ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๑) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ด าเนินการ  
ประกอบด้วย  

 (๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  (๒) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  (๓) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
  (๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าของโครงการ และอ านวยการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน  

๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งติดตามงาน และนิเทศงานโครงการ 
 
๓. หลักการและเหตุผล 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้การท านาเกลือในส่วนของเกลือทะเลเป็น 
“เกษตรกรรม” และให้ผู้ท านาเกลือเป็น “เกษตรกร” ดังนั้น ผลผลิตเกลือทะเลจึงได้ถูกรับรองให้เป็นสินค้า
เกษตร อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด     
ซึ่งมีพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีพ้ืนที่ ๖๓,๓๐๐ ไร่ มีปริมาณ
ผลผลิตเกลือ ๖๕,๐๐๐ เกวียน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือร่วมกันในการจัดระบบผลิต และการตลาดเกลือ เพ่ือร่วมกันในการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ า        
คือพัฒนาการผลิตเกลือที่มีคุณภาพ จัดระบบโกดังเพ่ือการจัดเก็บรักษา ตลอดจนจัดระบบการขายเกลือ      
เพ่ือยกระดับราคาเกลือและป้องกันราคาเกลือตกต่ า จะน าไปสู่การรักษาระดับราคาเกลือ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสและเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเล ประกอบด้วย   
  ๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๒) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๓) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตเกลือทะเล โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่
เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการผลิตเกลือมากที่สุด    
ท าให้มีปริมาณผลผลิตเกลือเพ่ิมขึ้นในระบบตลาดเป็นจ านวนมากประมาณ ๓ - ๔ เท่า ของการผลิตในช่วงอ่ืนๆ 
ท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางกดราคาเกลือให้ลดลงจากราคาปกติไม่น้อย 
กว่าเกวียนละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวัฏจักรของระดับราคาเกลือตกต่ าทุกปีที่ผ่านมา จึงต้องจัดให้มีการ
สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนาเกลือใน ๓ จังหวัดดังกล่าวข้างต้น จึงได้น าเสนอโครงการสร้าง
ระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั ่งยืน โดยมี
แนวความคิด ที่ตั้งสมมติฐานว่า “หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ จะสามารถ
ยกระดับการผลิตเกลือให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถวางระบบราคาเกลือในระดับพ้ืนที่ โดยการจัดให้มี
การติดประกาศราคาซื้อขายเกลือประจ าวัน ณ บริเวณหน้าส านักงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างระดับ
ราคาเกลือที่เหมาะสมในการค้าเกลือในช่วงวิกฤตดังกล่าว สมาชิกที่มีความจ าเป็นใช้เงินทุนหมุนเวียนสามารถ
น าเกลือในโกดังมาเป็นหลักประกัน และหรือหลักประกันอ่ืนๆ มาขอรับเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ก่อนเบื้องต้น    
ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาเกลือที่มีการซื้อขายในแต่ละวัน เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการกดราคา
เกลือของคนกลาง และเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะท าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีระบบการส่งเสริมการผลิตให้เกลือมีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการรวบรวมซื้อขาย
ปริมาณเกลือเพ่ือชะลอผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดได้ในที่สุด กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควร
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว และได้ตั้งข้อสังเกต ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้พิจารณาด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าข้อมูลสมาชิกผู้ผลิตเกลือเป็นรายตัวเพ่ือวางแผนการผลิต 
เพ่ือที่จะขอรับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือการผลิตและการตลาด และเน้นโดยเฉพาะการด าเนิ นงาน       
กับสมาชิกเกษตรกรรายย่อยเป็นส าคัญ 
  ๒) การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน โครงการ/แผนงาน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
  ๓) ระยะเวลาการด าเนินงาน ขอน าเสนอระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้
สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนจะต้อง
ช าระคืนทั้งหมดในแต่ละรอบปีการผลิต และท าเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนรอบใหม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี 
โดยได้มีการประสานงานเบื้องต้นกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยแล้ว ซึ่งสามารถรับเงื่อนไขดังกล่าวได้        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงน าเสนอโครงการ/แผนงาน  
 

๔. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือสร้างระบบการผลิตเกลือให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการตลาดเกลือให้มีระดับราคาเกลือดิบ
อ้างอิงในพ้ืนที่แบบยั่งยืน 
 ๒) เพ่ือสร้างกลไกระดับราคาเกลือให้มีการก าหนดระดับราคาเบื้องต้น และสร้างกลไกต่อรองราคา
ให้กับสมาชิกผู้ผลิตเกลือ 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ า 
และมีระบบการจัดเก็บและชะลอผลผลิต  
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๕. เป้าหมาย 
 ๑) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก พื้นที่นาเกลือทะเล และปริมาณเกลือที่ผลิตได้ทั้งปี 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก (ราย) พ้ืนที่นาเกลือ (ไร่) ปริมาณเกลือ (เกวียน) 
๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด ๓๐ ๑,๒๐๐ ๖,๐๐๐ 
๒) สกก. นาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด ๑๓๕ ๗,๒๔๑ ๖๕,๖๘๐ 
๓) สกก. นาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด ๖๖ ๒,๗๔๖ ๘,๓๔๑ 
๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม ๖๔ ๖,๒๐๗ ๔๗,๙๕๗ 
รวม ๒๙๕ ๑๗,๓๙๔ ๑๒๗,๙๗๘ 
หมายเหตุ  เฉลี่ยต่อราย เท่ากับ พ้ืนที่ต่อราย  ๕๘  ไร่ ปริมาณเกลือต่อราย  ๔๓๓.๘๒๓  เกวียน  
  เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ ปริมาณเกลือต่อไร่  ๗.๓๕๗ เกวียน 
 

 ๒) รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กับปริมาณเกลือในช่วงวิกฤต ๖ เดือน (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม)    
ที่จะเข้ารว่มโครงการ เพ่ือยกระดับราคาเกลือ และทยอยจ าหน่ายในระหว่างปีการผลิต 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก 

(ราย) 
ปริมาณเกลือที่ขอ
เข้าร่วมโครงการ 

(เกวียน) 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รับประกันเกลือ   

(บาท) 
๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด ๓๐ 2,500 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๒) สกก. นาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด ๑๓5 ๑๐,000 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๓) สกก. นาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด ๖๖ 3,750 ๗,๕๐๐,๐๐๐ 
๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม ๖๔ 10,000 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
รวม ๒๙๕ 2๖,250 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ การค านวณราคาเกลือ เพื่อใช้ในการให้เงินกู้หมุนเวียน เพ่ือรับประกันเกลือคิดที่ร้อยละ ๘๐ 
ของราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ ณ ราคาเกวียนละ ๒,๕๐๐ บาท หรือเท่ากับระดับราคาเกลือ ณ ราคา ๒,๐๐๐ บาท  
 
๖. ระยะเวลาโครงการ 
 ๑) ระยะเวลาเริ่มโครงการ  ตั้งแต่ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕9 ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี  
 ๒) ระยะเวลาการเบิกเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี เป็นไปตามแต่ละรอบปีการผลิตระยะเวลา ๑๒ เดือน  
ของทุกปี จึงรวบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งคืนทั้งจ านวน เพ่ือให้มีการผลิตและการขายเกลือที่รับประกันไว้ 
และหรือได้รับช าระหนี้จากสมาชิก สิ้นสุดระยะเวลาการส่งคืนภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพ่ือให้ระยะเวลา
การคืนเงินทุนครบรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามวงเงินที่มีการเบิกจ่ายในแต่ละรอบปี 
 
 
 
 

 
 



-4- 

 ๓) ระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
  งวดที่  ๑ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตราร้อยละ ๕๐ และสามารถจ่ายเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ         
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะสามารถเบิกเงินกู้ในงวดที่ ๒ ได ้
  งวดที่  ๒ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตราร้อยละ ๓๐ และสามารถจ่ายเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ         
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะสามารถเบิกเงินกู้ในงวดที่ ๓ ได้  
  งวดที่  ๓ เบิกเงินกู้ ได้ในอัตราร้อยละ ๒๐ และสามารถจ่ายเงินกู้เพ่ือรับประกันเกลือ         
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบวงเงินที่จัดสรร 
  กรณี มีการเบิกวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรับประกันเกลือให้กับสมาชิก แต่ไม่ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์งวดเงินดังกล่าว จะจ่ายการเบิกเงินในงวดต่อไป จนกว่าจะมีหลักฐานว่าได้ด าเนินการ        
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  
 

๗. ขอบเขตและมาตรการในการด าเนินการ 
 ๑) ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการผลิตเกลือคุณภาพ
มาตรฐานในเบื้องต้น และแผนงานในอนาคต ดังนี้ 

(๑) เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกระยะเวลาการเปิดบานประตูเพ่ือการกักเก็บน้ าทะเลเข้าสู่วังเกลือ เพ่ือ
การผลิตเกลือคุณภาพ 

(๒) การประชาสัมพันธ์ และรงณรงค์เพ่ือการรักษาล าน้ าแม่กลองป้องกันการปนเปื้อนของทะเล
ชายฝั่ง ซึ่งมีผลกระทบกับน้ าทะเลที่จะน าไปผลิตเกลือทะเล 

(๓) ส่งเสริม และพัฒนาให้มีการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพน้ าทะเลในวังเกลือ ก่อนการน าไป
ผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเลมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในวังเกลือ  เพื่อเป็น
การลดเศษวัชพืชและตะกอนอินทรียวัตถุ เป็นอาหารสัตว์น้ า ก่อนน าน้ าทะเลดังกล่าวไปผลิตเกลือคุณภาพ    
ท าให้เชื่อมั่นในเบื้องต้นว่า ไม่มีสารวัตถุเคมีภัณฑ์ปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค 

(๕) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแนวคิดที่จะให้ผู้บริโภคได้รับการบริโภคเกลือทะเลที่มีคุณภาพสะอาด 
ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีเงินลงทุนเพ่ือการสนับสนุนสร้างโรงล้างเกลือเม็ด และน าไปป่น 
เพ่ือการบรรจุหีบห่อ และสร้างมูลค่าเพ่ิม พร้อมอุปกรณ์รวมทั้งรถขนส่งต่อไป 

๒) ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการผลิตเกลือคุณภาพ
มาตรฐาน และรักษาระดับราคาเกลือทะเลให้กับสมาชิก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ที่มีผลผลิตเกลือทะเลผลิตออก
มากที่สุด ประมาณ ๓ ถึง ๔ เท่าจากช่วงปกต ิ
 ๓) ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย น าไปสร้างโอกาสให้เงินทุน
หมุนเวียนแก่สมาชิกในการผลิต เพ่ือมีเงินทุนส ารองไว้ใช้ลงทุนล่วงหน้า เพื่อไม่ต้องตกเขียว และขายเกลือทะเล
ล่วงหน้า หรือในช่วงระยะเวลาที่ราคาเกลือตกต่ าก่อนถึงเดือนสิงหาคม และเริ่มจัดระบบการขายในการ
ทยอยขายในช่วงเวลาที่เหลือในแต่ละรอบเดือน 
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 ๔) ส่งเสริมและสร้างให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการลงทุน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหา
การผลิตเกลือคุณภาพมาตรฐาน และก าหนดราคาเกลือทะเลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ และ
เป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ และสมาชิกเดิมให้มีความมั่นใจและมีศรัทธาในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 

๘. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น มีการระดมแนวคิดเพ่ือร่วมกันในการจัดระบบผลิต
เกลือคุณภาพมาตรฐาน และการตลาดเกลือ เพ่ือในการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ า คือพัฒนาการผลิตเกลือที่มีคุณภาพ 
จัดระบบโกดังเพ่ือการจัดเก็บรักษา ตลอดจนจัดระบบการขายเกลือ เพ่ือยกระดับราคาเกลือและป้องกันราคา
เกลือตกต่ า จะน าไปสู่การรักษาระดับราคาเกลือ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเป็นหลักประกันให้กับ
สมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเล ประกอบด้วย   
  (๑) สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  (๒) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
  (๓) สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จ ากัด จังหวัดสมุทรสงคราม 
  (๔) กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
  ๒) ประชุมกลุ่มสมาชิกนาเกลือ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด เพ่ือการชะลอและการทยอยการขายเกลือทะเลออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมของทุกปี ที่การผลิตเกลือมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่แห้ง
แล้ง ท าให้ได้เกลือที่ดีและมีคุณภาพ แต่จะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา สามารถเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์
จากเงินกู้ยืมจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๘๐ ของราคาเกลือเฉลี่ยในปีนั้น หรือสภาวะราคาเกลือ      
ในปีนั้น เป็นต้น 
 ๓) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท าสัญญาเงินกู้และนิติกรรม กับ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ เพ่ือมีเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสร้างสภาพคล่องในการผลิต และการตลาด
ตามการประกาศราคาการรับซื้อขายเกลือประจ าวัน เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทั่วไปได้ทราบ และหากมีความ
จ าเป็นต้องขายจะได้มีราคาเปรียบเทียบ ส่งผลทางอ้อมให้ระดับราคาเกลือไม่ตกต่ าเท่าท่ีควร  
 ๔) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด ๔ แห่ง จัดประชุมเพื่อร่วมกันในการก าหนดแนวทาง
การค้าเพื่อยกระดับราคา และการตลาดเกลือทะเลให้เป็นธุรกิจครบวงจร หรือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
กันในการด าเนินการต่อรองระดับราคาเกลือกับสมาคมผู้ค้าเกลือทะเล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ด้านวิสาหกิจชุมชนการเกษตร นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์ เป็นที่ปรึกษาและติดตามโครงการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน เพื่อรายงาน
ผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 
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  (๑) จัดการรับซื้อขาย หรือรับฝากเกลือทะเลจากสมาชิก ในช่วงราคาเกลือตกต่ า หรือช่วงที่
ผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ โดยก าหนดราคาเป้าหมายน าราคาตลาด แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของระดับราคาเกลือเฉลี่ยทั้งปี เพ่ือจัดเก็บรักษารวบรวมเกลือฝากไว้ในยุ้งฉางของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
จะบริหารจัดการปริมาณเกลือให้ออกสู่ตลาดให้เหมาะสมและดุลยภาพ 
  (๒) การจ าหน่ายเกลือทะเลที่ฝากไว้ในยุ้งฉางสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะบริหารจัดการ
ปริมาณเกลือเข้าสู่ตลาดอย่างเหมาะสม และมีดุลยภาพระหว่างปริมาณและราคา ซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด าเนินการขายเอง และหากมีการรับซื้อขายเกินกว่าระดับราคาท่ีน าเกลือมาเป็นประกัน จะต้องมี
การเพ่ิมเงินส่วนเกินให้กับสมาชิก ทั้งนี้ ก่อนการด าเนินการจะแจ้งระดับราคาให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เพราะ
หากสมาชิกน าไปขายได้ระดับราคาที่ดีกว่า หรือสูงกว่า สมาชิกก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องแจ้งให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรทราบก่อนล่วงหน้า 
 ๕) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในเรื่องระดับราคา และการเคลื่อนไหวระดับ
ราคาเกลือทะเล และหากเกิดเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ จะต้องน าเสนอขอความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือเพ่ิมเติม หรือปรับเนื้อหาโครงการได้ ตามสถานการณ์ของข้อเท็จจริงของผลผลิตเกลือ และปริมาณเกลือ 
รวมทั้งระดับราคาเกลือ 
 ๖) ก าหนดให้มีคณะท างานในระดับจังหวัด เพ่ือใช้ในการก ากับ ดูแล แนะน า ตรวจสอบ และติดตาม
ผลการด าเนินการตามโครงการ และข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งการติดตามเพ่ือการช าระหนี้คืน โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ด้านวิสาหกิจชุมชนการเกษตร  นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์ เป็น     
ที่ปรึกษาและติดตามโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน เพื่อรายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 
 ๗) ก าหนดให้คณะกรรมการด า เนินงานของสหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร จะต้องมีการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินการตามที่โครงการระบุไว้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาการรับซื้อ
ขายเกลือกับสมาชิก การตรวจสอบแหล่งและสถานที่ในการจัดเก็บรักษาเกลือทะเล โดยเฉพาะการตรวจสอบ
ปริมาณคงเหลือของเกลือในเฉพาะส่วนที่น ามาค้ าประกันเงินกู้ยืมตามโครงการ ทุกระยะ 
 ๘) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีมาตรการจูงใจที่จะให้สมาชิกร่วมกันในการรักษากติกาหรือเงื่อนไข
โครงการ กล่าวคือ ห้ามอ้างเหตุว่าสมาชิกไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เพราะโครงการไม่จูงใจ หรือพ่อค้าให้
ราคา หรือมเีงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ดีกว่าโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 ๙) เมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบปีการผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องคืนเงินทุนหมุนเวียนให้กับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด เพ่ือเริ่มต้นเบิกเงินทุนหมุนเวียนรอบปีการผลิตต่อไป ส่วนที่คืนไม่ได้ถือเป็นหนี้ผิดสัญญา และ
ต้องพิจารณางด หรือชะลอการให้เงินทุนหมุนเวียนในรอบปีต่อไปด้วย เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษ หรือตักเตือน
แล้วแต่กรณี 
 ๑๐) เมื่อสิ้นสุดโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของ
โครงการ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ และขอต่อโครงการ หรือเสนอโครงการ/แผนงานต่อไป 
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๙. งบประมาณ 

งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๕๒.๕ ล้านบาท 
ปลอดดอกเบี้ย สิ้นสุดรอบปีในเดือนสิงหาคม ของทุกปี ระยะเวลา ๕ ปี  
 

๑๐. แผนการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

ปีที ่
แผนการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน แผนการช าระเงินทุนหมุนเวียน 

(ล้านบาท) เดือน (ล้านบาท) เดือน 
1 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ม.ค.๕9 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ส.ค.๕9 
2 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ก.ย.59 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ส.ค.60 
3 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ก.ย.60 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ส.ค.61 
4 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ก.ย.๖1 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ส.ค.๖2 
5 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ก.ย.๖2 ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ส.ค.๖3 

หมายเหตุ   
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์รับเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือจัดการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตเกลือทะเลกู้ยืมหมุนเวียนตลอดระยะเวลา ๕ ปี โดยจะต้องช าระต้นเงินคืนทุกปีตามสัญญา  
๒. ช าระคืนเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๕๒.๕ ล้านบาท ในปีที่ ๕ ภายในวันที่         

๓0 กันยายน ๒๕๖3  
 
11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี รายงานผลการด าเนินงาน       
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานตามข้อ 1. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน 
หรือทุกไตรมาส และสรุปโครงการในภาพรวมแต่ละปี 
 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 
 ๔. โครงการก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ด้านวิสาหกิจชุมชนการเกษตร     
นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์ เป็นที่ปรึกษา และติดตามโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน เพ่ือรายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบ
เป็นระยะ (ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ และเบิกจ่าย
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยตรง) 
 ๕. เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสรุปผลการด าเนินงาน เสนอกองบริหารงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 
 
 
 



 
-๘- 

 
๑2. ความคุ้มค่า และประเมินเพื่อการลดความเสี่ยงของโครงการ 
 ๑) ความคุ้มค่าของโครงการ 
  (๑) เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเล สามารถมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตเกลือ โดยไม่ต้องเข้าสู่ภาวะจ ายอมตกเขียวเกลือ หรือขายเกลือทะเลล่วงหน้า ปีละ ๕๒.๕ ล้านบาท คาดว่า
จะสามารถลดต้นทุนภาระดอกเบี้ยเงินทุนได้ปีละ ๓.๖๗๕ ล้านบาท รวมระยะเวลา ๕ ปี สามารถประหยัด     
ค่าดอกเบี้ยเงินทุนได้ จ านวน ๑๘.๓๗๕ ล้านบาท  
  (๒) ผลกระทบทางตรงจากมีแหล่งเงินทุน จ านวน ๕๒.๕ ล้านบาท จะสามารถยกระดับราคา
เกลือทะเลไว้ในระดับราคาเฉลี่ยเกวียนละ ๒,๕๐๐ บาท ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากระดับราคาประกันเบื้องต้น 
๕๐๐ บาท/เกวียน ปริมาณเกลือจ านวน ๒๖,๒๕๐ เกวียน คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๓.๑๒๕ ล้านบาท 
หรือเฉลี่ยรายได้ที่เพ่ิมข้ึน ครอบครัวละ ๔๔,๔๙๑.๕๓ บาท 
  (๓) ผลกระทบทางอ้อมจากมีแหล่งเงินทุน จ านวน ๕๒.๕ ล้านบาท จะสามารถยกระดับราคา
เกลือทะเลไว้ในระดับราคาเฉลี่ยเกวียนละ ๒,๕๐๐ บาท ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากระดับราคาประกันเบื้องต้น 
๕๐๐ บาท/เกวียน จากปริมาณเกลือทั้งระบบ อีกจ านวน ๑๐๑,๗๒๘ เกวียน จะสามารถยกระดับราคาได้
เช่นกัน คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐.๘๖๔ ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ครอบครัวละ 
๑๗๒,๔๒๐ บาท  
 ๒) การประเมินเพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ 
  (๑) เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเล ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ และ
ความเข้าใจในระบบการรับประกันราคาเบื้องต้นเป็นอย่างดี เพราะเคยด าเนินการในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว  
  (๒) คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีระบบการจัดการบริหารสต็อก
เกลือ และจัดจ าหน่ายเพ่ือการกระจายเกลือทะเลสู่ตลาด ทั้งในระดับพ้ืนที่แต่ละแห่ง และมีคณะท างานร่วมกัน 
ทั้ง ๓ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้ง ๔ แห่งเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบ 
  (๓) ก าหนดระดับความเสี่ยงในด้านราคา ในการประกาศการรับประกันราคาเบื้องต้นเพียง
ระดับร้อยละ ๘๐ ของราคาท่ีมีการซื้อขายเกลือทะเลจริง เพ่ือชะลอระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 
๖ เดือน ซึ่งเป็นไปตามวัฎจักรของระดับราคาเกลือทะเลตามปกติ ที่เป็นมาทุกปี  

(๒) ก าหนดราคาการรับซื้อเกลือทะเลเบื้องต้นเพียงร้อยละ ๘๐ ของราคาตลาด และการเก็บรักษา
เกลือไว้ในโกดัง ยุ้งฉางเกลือของตนเอง หรือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีที่จัดเก็บ เพ่ือรอราคา หากเกษตรกร
สามารถขายเกลือผ่านระบบ หรือขออนุญาตเพื่อขายเองได้ในกรณีที่ขายเกลือได้สูงกว่าราคาที่สหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกรก าหนด และต้องยินยอมเพ่ือช าระ หรือส่งคืนเงินกู้ 
 
 
 
 
 

 



-๙- 
 
๑.๓ ตัวชี้วัดโครงการ 
 ๑) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายเข้าท ากิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาเพื่อรักษาระดับราคาเกลือทะเลตกต่ าร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 ๒) ไม่มีเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเกลือทะเล ได้รับความเดือดร้อนเรื่องราคา เพราะราคาเกลือทะเลในแต่
ไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ บาท (โดยเฉลี่ยทั้งปี) ตามรายงาน หรือเอกสารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ๓) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนคืนกลับให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
ในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ตามกรอบวงเงินจัดสรรของแต่ละแห่ง และอัตราการช าระหนี้คืนเงินกู้ของ
สมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 
 ๔) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนภายในเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการรักษาระดับ
ราคาเกลือ และมีการระดมทุนภายในเพ่ิมขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี เท่ากับร้อยละ ๕ ของกรอบวงเงินทุน
หมุนเวียนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี 

 
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเล มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหา
ระดับราคาเกลือร่วมกันตามวิธีการสหกรณ์ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของเกลือไม่น้อยกว่า เกวียนละ ๕๐๐ บาท 
ปริมาณเกลือจ านวน ๒๖,๒๕๐ เกวียน คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ย
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน ครอบครัวละ ๔๔,๔๙๑.๕๓ บาท 
 ๒) ตลาดเกลือทะเลทั้ง ๓ จังหวัด จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด าเนินการของสหกรณ์/     
กลุ่มเกษตรกรประกาศการรับซื้อขายเกลือทะเล หรือรับฝากเกลือทะเลจากสมาชิก ในช่วงราคาเกลือตกต่ า 
หรือช่วงที่ผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ โดยก าหนดราคาเป้าหมายน าราคาตลาด แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐ ของระดับราคาเกลือเฉลี่ยทั้งปี เพื่อจัดเก็บรักษารวบรวมเกลือฝากไว้ในยุ้งฉางของสมาชิก สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรจะบริหารจัดการปริมาณเกลือให้ออกสู่ตลาดให้เหมาะสมและดุลยภาพ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
ระบบเศรษฐกิจตลาดเกลือ เกวียนละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒๗,๙๗๘ เกวียน เป็นเงิน ๖๓,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
หรือเฉลี่ยมีรายได้เพ่ิมข้ึน ครอบครัวละ ๒๑๖,๖๑๑.๘๖ บาท  
 ๓) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะเป็นองค์กรประสานประโยชน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในระบบการตลาด
เกลือทะเล และเป็นองค์กรเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาช่วยเหลือราคาเกลือ
ทะเลตกต่ าอย่างมีระบบ โดยการชะลอ และหรือทยอยปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด แบบตลาดเสรี 

****************************************** 
 
กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๘๑๗๐  
โทรสาร. ๐๒ ๒๘๑ ๘๑๗๐ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๗๕๐ ๐๐๑๑ 
4 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



๑๐ 
 

เอกสารเพ่ิมเติมชี้แจง โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน 
************************************* 

                 ฌ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๘ 

แผนการผลิตเกลือทะเล จ านวน ๑๒๗,๙๘๗ เกวียน ในพ้ืนที่ ๑๗,๓๙๔ ไร่ จ านวนสมาชกิ ๒๙๕ ราย  
รายการ เดือน

ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

เดือน
พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ 

เดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ 

เดือน
มกราคม 
๒๕๕๘ 

เดือน
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ 

เดือน มีนาคม 
๒๕๕๘ 

เดือนเมษายน 
๒๕๕๘ 

เดือน
พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๘ 

เดือน 
กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เดือน
กันยายน 
๒๕๕๘ 

รวมยอด 

อัตราการผลิตแต่ละ
เดือน  

 ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ๕  ๑๐๐ 

ปริมาณเกลือที่จะผลิตได้
ในแต่ละเดือน 

 ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๓๑,๙๙๔.๘๐ ๓๑,๙๙๔.๘๐ ๑๒,๗๙๗.๘๐ ๑๒,๗๙๗.๘๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐  ๑๒๗,๙๗๘ 

ช่วงเดือนที่จะมีการ
ยกระดับราคาเกลอื 
(มค.-กค) 

   ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๓๑,๙๙๔.๘๐ ๓๑,๙๙๔.๘๐ ๑๒,๗๙๗.๘๐ ๑๒,๗๙๗.๘๐ ๖,๓๙๘.๙๐   ๑๐๘,๗๘๑.๓๐ 

ปริมาณยกระดับร้อยละ 
๒๕  

   ๑,๕๙๙.๗๓ ๑,๕๙๙.๗๓ ๗,๙๙๘.๖๓ ๗,๙๙๘.๖๓ ๓,๑๙๙.๔๕ ๓,๑๙๙.๔๕ ๑,๕๙๙.๗๓   ๒๗,๑๙๕.๓๓ 

ปริมาณเกลือที่สมาชิก
ขายเอง 

 ๖,๓๙๘.๙๐ ๖,๓๙๘.๙๐ ๔,๗๙๙.๑๘ ๔,๗๙๙.๑๘ ๒๓,๙๙๕.๘๘ ๒๓,๙๙๕.๘๘ ๙,๕๙๘.๓๕ ๙,๕๙๘.๓๕ ๔,๗๙๙.๑๘ ๖,๓๙๘.๙๐  ๑๐๐,๗๘๒.๖๘ 

แผนการจัดจ าหน่ายเกลือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน ๒๗,๑๙๕ เกวียน  
รายการ เดือนตุลาคม 

๒๕๕๘ 
เดือน

พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

เดือน
ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

เดือน
มกราคม 

๒๕๕๘/๕๙ 

เดือน
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ 

เดือน มีนาคม 
๒๕๕๘ 

เดือนเมษายน 
๒๕๕๘ 

เดือน
พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๘ 

เดือน 
กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เดือนกันยายน 
๒๕๕๘ 

รวมยอด 

ปริมาณเกลือ    ๑,๕๙๙.๗๓ ๑,๕๙๙.๗๓ ๗,๙๙๘.๖๓ ๗,๙๙๘.๖๓ ๓,๑๙๙.๔๕ ๓,๑๙๙.๔๕ ๑,๕๙๙.๗๓   ๒๗,๑๙๕.๓๓ 
ช่วงเวลาขาย  (มยิ.
๕๘ – มค.๕๙)  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐     ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 

ระดับราคาเกลือ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐     ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  
มูลค่าเกลือขายได ้ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐     ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๖๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ๑. จะมเีงินสดที่ขายเกลือได้ ช าระคืนภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๔๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท  



๑๑ 
 

  ๒. จะมเีงินสดที่ขายเกลือรอบที่ ๒ ในช่วงเกลือขาดตลาด ราคาดี ในช่วงเดือนตุลาคม ๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๓. คาดว่าจะสามารถคืนก าไร หรอืเฉลี่ยคืนราคาเกลือให้กับสมาชิกได้ เกวียนละ ๕๐๐ บาท จากราคายกระดับเกวียนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๕๐๐ บาท  
  ๔. สหกรณ/์กลุม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าความเสีย่งได้ ไม่เกิน ๓๙๐ บาท/เกวียน  


