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ค าน า 

 การจัดท าคู่มือการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op 
Market) ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการตลาดเกษตรกร (Co-op Market) ในพื้นท่ีนิคม
สหกรณ์     กิจกรรมหลักสนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โดยกลุ่มจัดท่ีดินนิคมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ได้จัดท าในรูปแบบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op 
Market) ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์  ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  

 จึงหวังว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

    
กลุ่มจัดท่ีดินนิคมสหกรณ ์              
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
      

         ตุลาคม 2559 
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1. หลักการและเหตุผล 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบาท ภารกิจท่ีส าคัญในการแนะน า ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ
บุคคลท่ีมีความต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานอุดมการณ์และหลักการเดียวกัน โดยใช้วิธีการสหกรณ์
ไปปฏิบัติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจต้ังแต่การผลิต แปรรูป รวมซื้อ รวมขาย 
รวมท้ังการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาคุณภาพการผลิตและผลิตสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพตรง
กับความต้องการของตลาด จัดหาช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อน าสินค้าและผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพกระจาย สู่ผู้บริโภค ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการผลักดันให้เกิดการจัดต้ัง
ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Farmer Marker) มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทหน้าท่ีทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตและจัดหา
สินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก รวมท้ังผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง
เกษตรกรกับตลาดหรือผู้ซื้อ โดยสหกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการจัดการให้กับเกษตรกร  

2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพื่อให้สหกรณ์จัดต้ังตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด 
รวมท้ังการจัดการด้านอื่นๆ ร่วมกับเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
   2.2 เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารการด าเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่า ยผ่าน
ตลาดเกษตรกร 
   2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ท้ังกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้รับรู้ความต้องการของ
ตลาดเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของตนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

3. เป้าหมาย 

   สหกรณใ์นพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 สหกรณ์ 

4. พื้นที่ด าเนนิการ 

   ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์จ านวน 30 แห่ง 

5. กิจกรรม  

 5.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     5.1.1 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ คัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีนิคม

สหกรณ์   เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 แห่ง 
     5.1.2 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์/อุปกรณ์  

เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     5.1.3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

โครงการ ใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์นิคมเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีนิคมสหกรณ์  
ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
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     5.1.4 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เพื่อให้สหกรณ์เป้าหมายด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเกษตรกร และจัดท าแนวทางปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุน/
ร่างข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เป้าหมาย 

     
     5.1.5 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ให้ค าแนะน าส่งเสริม ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน  
      5.1.6 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการถอดบทเรียน 

การด าเนินการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ปี 2560 ในพื้นท่ีนิคม
สหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง  

  5.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดย นิคมสหกรณ์ 

       5.2.1 นิคมสหกรณ์ แนะน าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แก่ สหกรณ์เป้าหมาย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ (สถาบันเกษตรกรเปิดบัญชีรับเงินอุดหนุนตามช่ือโครงการ.... มติคณะกรรมการขอ
เบิก ท าหนังสือขอเบิกเงินอุดหนุน และรายงานการเบิกเงินให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ) 

      5.2.2 นิคมสหกรณ์ ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงโครงการ แก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการขับเคล่ือนการจัดท าตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
(Co-op Market) และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการจัดท าตลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ให้ประสบผลส าเร็จ และการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้าเกษตร 

        5.2.3 นิคมสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันเกษตรกร ประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคผลการ
ด าเนินงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

      5.2.4 นิคมสหกรณ์ ส่งเสริมแนะน า รายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้กองพัฒนา
ระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนด   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7.  ตัวชี้วัดผล 

                     7 .1 สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและมีการจัดต้ังตลาดเกษตรกร  
จ านวน 1 แห่ง 
  7.2 เกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมการจัดตลาดเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 20 ราย/แห่ง  

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   9.1 เกษตรกรสมาชิกมีช่องทางการตลาดและรายได้เพิ่มข้ึน จากการจัดต้ังตลาดเกษตรกร  
   9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 
   9.3 สหกรณ์/เกษตรกร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาและ 
วางแผนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
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สรุปกิจกรรมการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ปี 2560 ดังนี้ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.1 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ คัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีนิคม
สหกรณ ์  เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 แห่ง 

1.2 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของ
สหกรณ์เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-
op Market) 

1.3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พิจารณาและด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพื่อให้สหกรณ์เป้าหมายด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเกษตรกร ประกอบด้วย 

- ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท  
- เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อด าเนินการกิจกรรทางการตลาดสินค้าสหกรณ์  

(ท้ังนี้ การด าเนินการเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนต้องด าเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เสร็จภายในไตร
มาส 1) 

1.4 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์นิคมเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีนิคม
สหกรณ์           ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 100 ราย (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) 

1.5 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ให้ค าแนะน าส่งเสริม ติดตาม  สรุปและ
ประเมินผล    การด าเนินงาน  

1.6 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  ด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินการจัดต้ัง
ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ปี 2560 ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง  

 2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดย นิคมสหกรณ์ 

 2.1นิคมสหกรณ์ แนะน าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แก่ สหกรณ์เป้าหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ (สถาบันเกษตรกรเปิดบัญชีรับเงินอุดหนุนช่ือตามโครงการ......... มติคณะกรรมการขอเบิก ท าหนังสือ
ขอเบิกเงินอุดหนุน และสหกรณร์ายงานการเบิกเงินให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ) 

   2.2 นิคมสหกรณ์ ด าเนินการจัดอบรมและช้ีแจงโครงการ แก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต
สินค้า และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการขับเคล่ือนการจัดท าตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-
op Market) และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการจัดท าตลาดเกษตรกรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ให้ประสบผลส าเร็จ และการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร จ านวน 30 ราย (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน) ประสานวิทยากรจาก ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 

แนวทางปฏิบัติงานโครงการตลาดเกษตรกร (Co-op Market)  
ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 2.3 นิคมสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันเกษตรกรในพื้นท่ี ประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคผลการ

ด าเนินงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.4 นิคมสหกรณ์ ส่งเสริมแนะน า รายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้กองพัฒนาระบบ

สนับสนุนการสหกรณ์    
2.5 นิคมสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามรายงานผลตามแบบฟอร์ม

โครงการ ให้ กรมฯ ทราบ ท้ังรายเดือน และรายไตรมาส 
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กระบวนการ: สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
โครงการตลาดเกษตรกร (Co-op Market) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 1) คัดเลือกสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 แห่ง 

2) ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังตลาดเกษตรกร  

กพน. 

กพน. 

 

 3)  พิจารณาและด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้สหกรณ์เป้าหมายด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเกษตรกร 

4)   แนะน าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

กพน. 

 

นิคมสหกรณ์ 

 

 

 

5)  จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการด าเนินงานโครงการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์นิคมเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีนิคมสหกรณ์ ผู้สังเกตการณ์และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

กพน. 

 

 

  

6) ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงโครงการ แก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการขับเคล่ือนการจัดท าตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(Co-op Market) และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการจัดท า
ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) ให้ประสบผลส าเร็จ และการจัดท า
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

นิคมสหกรณ์ 

คัดเลือกเป้าหมาย 
ส ารวจความต้องการ 

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน/เบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เป้าหมาย 

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทาง         
การด าเนินงานโครงการ 

 

ประชุมชี้แจงโครงการ/ใหค้วามรู้ 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
7)  ส่งเสริมแนะน า รายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้กองพฒันาระบบสนับสนุนการสหกรณ์   
 

 
นิคมสหกรณ์ 

 

 

8) ประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินโครงการให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

นิคมสหกรณ์ 

 9) ถอดบทเรียนการด าเนินการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                  
(Co-op Market) ปี 2560 ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ ท่ีมีสหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ 

กพน.ร่วมกับนิคม
สหกรณ์ท่ีมีสถาบัน
ต้นแบบ 

 10) ติดตาม สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
 

กพน. 

 

 

 

 

แนะน า ส่งเสริม ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประชุมติดตามผล 

ถอดบทเรียน 

 

สรุปและประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 ค าแนะน าการปฏิบตัิงาน 
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แนวคิดการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวคิดในการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพ และจัดต้ังตลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดต้ังตลาดเกษตรกรเพื่อดูแล
ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยตรง เป็นตลาดทางเลือกอีกทางหนึ่งของสมาชิก เพื่อน าสินค้าจาก   
แหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในชุมชนสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรสมาชิก สนับสนุนให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ น าสินค้าท่ีผลิตได้จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง 
ท าให้ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในเรื่องราคาท่ียุติธรรม รวมท้ังเพื่อส่งเสริมสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ ใหไ้ด้รับการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด มีรายได้เพิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น 

นิยามศัพท์ 
  ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  หมายถึงสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า ท่ีสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรจัดขึ้นเพื่อรวบรวมผลผลิตและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก หรือให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่าย
แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับตลาดหรือผู้ซื้อ โดยสหกรณ์เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกด้านการจัดการให้กับเกษตรกรในสถานท่ีและตามช่วงเวลาท่ีก าหนด     

ค าแนะน าการด าเนินงานเพื่อจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market) 

ขั้นที่ 1 เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นท่ีขาย 

(1) การเลือกสถานท่ี   
- มีประชาชนอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก (ก าลังซื้อ) ในรัศมี 2 กิโลเมตร  
  (ใช้เวลา 5 นาที  โดยทางรถ) การเดินทางสะดวก 
- อยู่ใกล้เขตท่ีมีพื้นท่ีผลิตและเกษตรกรจ านวนมากน าสินค้ามาโดยรถบรรทุกขนาดเล็กหรือมอเตอร์ไซค์   

                  ได้ง่าย 
(2) เตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ให้เพียงพอ 

- เตรียมพื้นท่ีขาย ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ออกร้าน (ผู้ออกร้าน 1 ราย โต๊ะขายของ 1 ตัว ใช้พื้นท่ี 
                  ประมาณ  7-8 ตารางเมตร) 

- เตรียมพื้นท่ีจอดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีขาย ควรมีท่ีจอดรถยนต์ 1 คัน ท่ีจอด 
  มอเตอร์ไซค์ 1 คัน ต่อพื้นท่ีขาย 10 ตารางเมตร 
- เตรียมป้ายหรือธง  ติดต้ังป้ายหลักในบริเวณท่ีมองเห็นชัดเจนจากทางรถยนต์ ติดต้ังธงเพื่อดึงดูดสายตา   
  เรียงตามริมถนนตลอดบริเวณของตลาด 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานจัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
(Co-op Market) 
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ขั้นที่ 2 สร้างระบบการจัดการ 

(1) ต้ังข้อก าหนดในการจัดการ  
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้ออกร้าน เช่น ต้องเป็นสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสหกรณ์ หรือ  
  เกษตรกรทั่วไป และต้องสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่ีจะออกร้าน  
- ก าหนดสินค้าท่ีน ามาขายได้ เช่น ต้องเป็นผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  
  ท่ีผู้ผลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง หรือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและหัตถกรรม ท่ีผู้ผลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง 

     - ก าหนดวันเวลาในการเปิดท าการ เช่น 
       ทุกวัน_________ต้ังแต่เวลา_________น. ถึง __________น. 
(2) ส่งเสริมสมาชิกให้ความรู้ด้านการเพาะปลูก การแปรรูป 

- จัดอบรมการเพาะปลูก/การแปรูปสินค้า ส าหรับผู้สนใจออกร้านเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร 
  เพื่อจ าหน่ายในตลาดให้ผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพปลอดภัย และตรงความต้องการของตลาด      

ขั้นที่ 3 เพิม่ก าลังการผลิต และก าลังซื้อ 

(1) พยายามเพิ่มก าลังการผลิต 
     - การเพาะปลูกหลายหลากชนิดในปริมาณน้อย ส่งเสริมการใช้พื้นท่ีสวนในบริเวณบ้านหรือท่ีเพาะปลูก 

                  ท่ีถูกท้ิงร้าง ปลูกพืชหลายหลากชนิด  
- การเพาะปลูกท้ังปี ไม่ให้มีช่วงว่าง (เพาะปลูกแบบหมุนเวียน) สร้างระบบเพาะปลุกหมุนเวียนเพื่อ 
  เพื่อปอ้งกันผลเสียจากการปลูกพืชซ้ า สนับสนุนการปลูกให้ได้ตลอดท้ังปีโดยไม่มีช่วงว่าง  
- การเพาะปลูกพืชท่ีเกษตรกรรายอื่นไม่ได้ผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชท่ีขาดแคลนในท้องถิ่นนั้นๆ  
  หรือพืชชนิดใหม่เป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีอยากให้มีสินค้าหลากหลายชนิด 
- การเพาะปลูกพืชท่ีมีลักษณะเฉพาะ ส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตลาดขายตรงจาก 
  แหล่งผลิต ท่ีไม่มีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ผักปลอด  สารพิษ ผักอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน  
  สินค้าแปรรูปพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น และอื่นๆ) 

(2) เพิ่มความคาดหวังของผู้ออกร้านในการผลิตและน าสินค้ามาวางขาย 
- สหกรณ์จัดท ารายงานล าดับยอดขายของสินค้าแต่ละหมวด (ยอดขายอันดับหนึ่งถึงสิบของหมวด ผัก 

ผลไม้ ดอกไม้ สินค้าแปรรูป) แล้วประกาศให้ผู้มาออกร้านทราบ สหกรณ์อาจมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ออกร้านดีเด่น
ประจ าป ี

(3) การเพิ่มก าลังซื้อ  
- โฆษณา (ตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต) เช่น ติดต้ังป้ายหลัก (ป้ายโฆษณาใหญ่) ปักธงบริเวณตลาด 
  ติดโปสเตอร์ท่ีสหกรณ์ ปั๊มน้ ามัน และสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ท่ีมีผู้คนชุมนุมจ านวนมาก  
  จัดท าแผ่นพับโฆษณาตลาดขายตรงจากแหล่งผลิตแจกให้ลูกค้า ใช้การบอกต่อของสมาชิกสหกรณ์ 
  ให้เป็นประโยชน์ 
- แสดงจุดเด่น (เอกลักษณ์) ของการเป็นตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต  
  เช่น จัดท าป้ายเล็กๆ บอกความพิเศษในการผลิต (แบบอินทรีย์ หรือใช้สารเคมีน้อย เป็นต้น)  

                  ของตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต ท่ีต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบ จัดท าป้ายเล็กๆ บอกมาตรการ 
                  ความปลอดภัยด้านอาหาร (มีการตรวจสอบบันทึกการก าจัดศัตรูพืช ตรวจหาสารเคมีตกค้าง เป็นต้น)  
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- จัดหาสินค้าท่ีไม่มีขายในท้องถิ่นจากสหกรณ์อื่น เนื่องจากสินค้าท่ีผลิตในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวอาจ 
  ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถผลิตได้ในบางฤดูกาล สหกรณ์เป็นผู้ติดต่อซื้อขายกับสหกรณ์อื่นโดยตรง 
  เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์) 
- จัดงานเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
  ใช้ลักษณะพิเศษของตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต คือ การเป็นสถานท่ีชุมนุมส าหรับผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

                  เป็นส่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้ขึ้น ด้วยการกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ ์ 
ตัวอย่างกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ เช่น การจัดคอร์สสอนท าอาหาร โดยแม่บ้านเกษตรกรเป็นผู้สอนใช้วัตถุดิบ       
ในท้องถิ่นสอนให้กับผู้บริโภค เรียนรู้ประสบการณ์การท างานเกษตรเพื่อปลูกผักในครัวเรือน จากเกษตรกรมืออาชีพ 
การศึกษาดูงานเรื่องสวนไรน่าของเกษตรกรผู้ผลิตดูงานโรงงานแปรรูป ส าหรับผู้บริโภค 
 

 
*** ทั้งนี้  ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพือ่จัดต้ังตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market)     
ในพืน้ที่นิคมสหกรณ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าค าแนะน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่*** 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
ต 
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ยตรง อาทิตย์ละ  ถึง ๒ ครั้ง 
สหกข้าร่วมโครงการ ระยะท่ี ๑ จ านวน ๒๐  

ข้อแนะน า ท่ีควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 
 

ข้อควรปฏิบัติ ข้อไม่ควรปฏิบัติ 
 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายในตลาดให้มี

ความหลากหลายและปลอดภัยจากสารพิษ 
 การจัดให้มีกลไกตรวจสอบมาตรฐานสินค้าท่ีน ามา

จ าหน่ายในตลาด 
 ก าหนดนโยบายด้านราคาจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม 
 มีกลไกตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตของฟาร์ม

เกษตรกร ท่ีเป็นผู้จ าหน่ายในตลาดเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นแก่ผู้ซื้อ 

 การจัดเตรียมส่ิงอ านวยสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า 
เช่น ท่ีจอดรถ  

 มีการประชุมเกษตรกรสมาชิก ผู้ค้าในตลาด เกี่ยวกับ
มาตรการปฏิบัติของตลาด  

 การหยุดด าเนินการโดยไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
ล่วงหน้า 

 การตัดราคาจ าหน่ายสินค้าระหว่างผู้ขายในตลาด 
 การปล่อยให้มีการจ าหน่ายสินค้าท่ีปนเป้ือน

สารเคมี อันตรายต่อผู้บริโภค 
 การประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับ

คุณภาพสินค้า 
 การละเลยต่อมาตรการเรื่องสุขอนามัยของสถานท่ี

จ าหน่าย 
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ส่วนที่ 3 แบบรายงาน 
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แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market)ในพืน้ทีน่คิมสหกรณ์                                                           

ไตรมาสที่ …………………..ปงีบประมาณ……………. (รายไตรมาส) 
สหกรณน์คิม.........................................นิคมสหกรณ์ ................................สสจ............................. 

 
ตอนที่ ๑  :  ข้อมูลทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน................ราย(จนท.นิคมสหกรณ์หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 
  ๑.๑  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล.......................................... 
  ต าแหน่ง.............................................โทรศัพท์.......................................................................... 
  ๑.๒  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล.......................................... 
  ต าแหน่ง.............................................โทรศัพท์.......................................................................... 
 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
  ๑.๓  จ านวนสมาชิก.......................ราย จ านวน.......................กลุ่ม แยกเป็น 
   - กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ   จ านวน..........................กลุ่ม...........................ราย 
   - กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ (...............)  จ านวน..........................กลุ่ม...........................ราย 
   - กลุ่มผู้ปลูกข้าว ข้าวอินทรีย์       จ านวน..........................กลุ่ม...........................ราย 
   - กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์บก(หมู เป็ด ไก่)  จ านวน..........................กลุ่ม...........................ราย 

- กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า(ปลา กุ้ง)       จ านวน..........................กลุ่ม..........................ราย 
            - ผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมฯ จ านวน..................กลุ่ม...........ราย 
                               - กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์       จ านวน.........................กลุ่ม.............................ราย 

          - กลุ่มอื่น(ระบุ)........................... จ านวน..........................กลุ่ม............................ราย 
๑.๔  จ านวนผู้ขายในตลาด Co – op Market ท้ังหมด.................ราย                                 
       แบ่งเป็นสมาชิกสหกรณ.์............ราย เกษตรกร...............ราย ประชาชนท่ัวไป................ราย 

 ข้อมูลด้านสถานที่ 
  ๑.๕  การจัดกิจกรรมการตลาด Co-op Market 

 มีอาคารตลาดมีพื้นท่ี............ไร่/ตารางเมตร   ความกว้าง............เมตร ยาว...........เมตร 
 ไม่มีอาคารแต่มีซุ้มหรือเต๊นท์พื้นท่ี...............ไร่/ตารางเมตร    ความกว้าง............เมตร    
          ยาว...........เมตร 

  ๑.๖  ขนาดของพื้นท่ีท่ีขายของแต่ละรายความกว้าง............เมตร ยาว..............เมตร 

 ข้อมูลด้านการจัดการ 
  ๑.๗  การจัดกิจกรรมการตลาด 
   ขายทุกวัน 
   ขายเฉพะวัน....................................และวัน........................ 
  ช่วงเวลา................................ถึง......................................... 
  ๑.๘  จ านวนร้านค้าเกษตรกรที่ตลาดรองรับได้ท้ังส้ิน..............................ราย 
  ๑.๙  ประมาณการยอดขายภายในตลาดต่อวันเฉล่ีย...............................บาท 
  ๑.๑๐ ยอดจ าหน่ายสินค้าต้ังแต่เริ่มด าเนินกิจกรรมรวมท้ังส้ิน...........................................บาท 
  ๑.๑๑ อุปกรณ์การตลาดต่าง ๆ ได้มีการให้บริการอย่างเพียงพอหรือไม่............................... 
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๑.๑๒ ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐด้านใด........................................................ 
 ๑.๑๓ สินค้าเกษตรประเภทใดบ้างท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่ายภายในตลาดเกษตรกร  

   สินค้าประเภทผัก ผลไม้  (ระบุ............................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าประเภทเนื้อสัตว์   (ระบุ...........................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าประเภท ไข่ไก่เป็ด  (ระบุ...........................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าสัตว์น้ าต่าง ๆ       (ระบุ...........................................) จ านวน.................ราย 
       -2- 
   สินค้าประเภทพันธุ์พืช    (ระบุ............................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าประเภทพันธุ์สัตว์  (ระบุ............................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าอาหารแปรรูป      (ระบุ............................................) จ านวน.................ราย 
   สินค้าหัตถกรรมและอื่น ๆ (ระบุ............................................) จ านวน.................ราย 
  ๑.๑๔  ตลาดมีกิจกรรมอย่างไร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคอุดหนุนสินค้าเกษตร 
.........................................................................................................................................................................................
... 
  ๑.๑๕  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินกิจกรรมการตลาด
.........................................................................................................................................................................................
... 
ตอนที่ ๒ : ข้อมูลการใช้บริการของเกษตรกร 
 ๒.๑  จ านวนผู้ขายท่ีต้องเดินทางหรือมีระยะทางมาขายสินค้าท่ีตลาด 
  ๐ – ๒ กิโลเมตร   จ านวน....................ราย 
  ๒ – ๕ กิโลเมตร   จ านวน....................ราย 
  ๕ – ๑๐ กิโลเมตร  จ านวน....................ราย 
  ๑๐   กิโลเมตร  จ านวน....................ราย 
 ๒.๒  จ านวนผู้ขายท่ีมียอดขายสินค้าท่ีตลาดต่อครั้ง 
  ๑ – ๒๐๐ บาท   จ านวน....................ราย 
  ๒๐๐ – ๕๐๐ บาท  จ านวน....................ราย 
  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท  จ านวน....................ราย 
  ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป  จ านวน....................ราย 
ตอนที่ ๓ : ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาด 
     ๓.๑ ประมาณการจ านวนผู้บริโภคท่ีใช้บริการตลาดในแต่ละไตรมาส จ านวน................................ราย 
     ๓.2 จ านวนของผู้บริโภคท่ีมาซื้อสินค้าท่ี co – op market จ านวน................................ราย/ไตรมาส 
     ๓.๓ จ านวนของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มท่ีมาใช้บริการ 
  พ่อบ้าน – แม่บ้าน  จ านวน....................ราย 
  ผู้ประกอบอาชีพประจ า  จ านวน....................ราย 
  ร้านค้า    จ านวน....................ราย 
  องค์กร    จ านวน....................ราย 
  อื่น ๆ    จ านวน....................ราย 
    ๓.๔  ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
  ด้านบริการสถานท่ี    เหมาะสม จ านวน....................ราย  

  ไม่เหมาะสม จ านวน....................ราย  
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  ด้านราคาสินค้า     เหมาะสม จ านวน....................ราย  
  ไม่เหมาะสม จ านวน....................ราย  

  ด้านช่วงวันจัดจ าหน่าย 
ขายทุกวันเหมาะสม จ านวน....................ราย ขายเฉพาะวัน      เหมาะสม จ านวน..............ราย  
    ไม่เหมาะสมจ านวน....................ราย    ไม่เหมาะสมจ านวน.............ราย  
  ความต้องการอื่น ๆ ................................................................................................................ 
ตอนที่  ๔  : ภาพผนวก  (ใส่ภาพถ่ายกิจกรรม)    

หมายเหตุ   ก าหนดส่งผลการติดตามฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑)  ไตรมาสท่ี ๑ (ต.ค. ๕9 – ๓๑ ธ.ค. ๕9)  ให้ส่งแบบติดตามภายในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕60  
              ไตรมาสท่ี ๒ (ม.ค. 60 – ๓๑ มี.ค. 60)  ให้ส่งแบบติดตามภายในวันท่ี ๕  เมษายน ๒๕60 
              ไตรมาสท่ี ๓ (เม.ย. 60 – ๓๐ มิ.ย. 60)  ให้ส่งแบบติดตามภายในวันท่ี ๕  กรกฎาคม ๒๕60 
              ไตรมาสท่ี ๔ (ก.ค. 60 – ๓๐ ก.ย. 60)   ให้ส่งแบบติดตามภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

๒) ให้นิคมสหกรณส่์งรายงานดังกล่าวไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  cpd.nikomkaset@gmail.com 
 
 

mailto:cpd.nikomkaset@gmail.com


ผู้รับผิดชอบ รายช่ือ สถาบัน/ งบอุดหนุนสหกรณ์ หมายเหตุ
นิคมสหกรณ.์.. สหกรณท์ีเ่ข้าร่วม โครงการ (คุรุภัณฑ์และวสัดุ)

1 เชยีงใหม่ พร้าว สหกรณ์นิคมพร้าว จ ากดั 100,000            
2 เชยีงใหม่ แม่แตง สหกรณ์นิคมแม่แตง จ ากดั 100,000            
3 เชยีงใหม่ แม่แจม่ สหกรณ์นิคมแม่แจม่ จ ากดั 100,000            
4 ล าปาง ห้างฉตัร สหกรณ์นิคมห้างฉตัร จ ากดั 100,000            
5 พะเยา เชยีงค า สหกรณ์นิคมเชยีงค า จ ากดั 100,000            
6 ตาก แม่สอด สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากดั 100,000            
7 ก าแพงเพชร นครชมุ สหกรณ์นิคมนครชมุ จ ากดั 100,000            
8 ก าแพงเพชร คลองสวนหมาก สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ ากดั 100,000            
9 อตุรดิตถ์ พชิยั สหกรณ์นิคมพชิยัพฒันา จ ากดั 100,000            
10 สุโขทัย ศรีส าโรง สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากดั 100,000            
11 สุโขทัย สวรรคโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั 100,000            
12 อ านาจเจริญ พนา สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ ่จ ากดั 100,000            
13 ปราจนีบุรี กบินทร์บุรี สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ ากดั 100,000            
14 ปราจนีบุรี สสจ.ปราจนีบุรี สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพฒันา จ ากดั 100,000            
15 สระแกว้ สระแกว้ สหกรณ์นิคมสระแกว้ จ ากดั 100,000            
16 สระแกว้ วังน  าเย็น สหกรณ์นิคมวังน  าเย็นหนี่ง จ ากดั 100,000            
17 จนัทบุรี โป่งน  าร้อน สหกรณ์นิคมสอยดาว จ ากดั 100,000            
18 ระยอง ชะแวะ สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จ ากดั 100,000            
19 เพชรบุรี ท่ายาง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 100,000            
20 เพชรบุรี ชะอ า สหกรณ์นิคมชะอ า จ ากดั 100,000            
21 ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี สหกรณ์การเชา่ซื อธัญญบุรี จ ากดั 100,000            
22 พษิณุโลก วังทอง สหกรณ์นิคมเนินประปราง จ ากดั 100,000            
23 บุรีรัมย์ สตึก สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั 100,000            
24 ชมุพร ท่าแซะ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากดั 100,000            
25 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ากดั 100,000            
26 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ จ ากดั 100,000            
27 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง สหกรณ์นิคมวิภาวดี จ ากดั 100,000            
28 สุราษฎร์ธานี พนม สหกรณ์นิคมพนม จ ากดั 100,000            
29 กระบี่ อา่วลึก สหกรณ์นิคมอา่วลึก จ ากดั 100,000            
30 นราธิวาส บาเจาะ สหกรณ์นิคมบาเจาะ จ ากดั 100,000            

รวม 21 จงัหวัด รวม 28 นิคมฯ และ 2 สสจ. รวม 30 หน่วยงาน และ สถาบันเขา้ร่วม 30 สแห่ง

รายช่ือสหกรณท์ีเ่ข้าร่วม โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์(Co-op Market)ในพ้ืนทีนิ่คมสหกรณ์
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ
 ที่

จงัหวดั



ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกุล
       ช่ือสหกรณท์ีด่ ำเนิน
กิจกรรมทีม่ี Co - op 
Market

สมำชิกทีเ่ข้ำรว่ม  
(ทีม่ำขำยทีต่ลำดหรอื
จ ำนวนสมำชิกกลุม่
ผู้ผลิตทีม่ำขำยสินค้ำ)
สังกัดกลุม่(ช่ือกลุม่...)

ชนิดสินค้ำทีน่ ำมำขำย วันทีข่ำยสินค้ำ
มูลค่ำเฉลีย่

ต่อครัง้ (บำท)
ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ  รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่รายงาน ให้ส่งทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ cpd.nikomkaset@gmail.com

แบบรำยงำนโครงกำรตลำดเกษตรกรของสหกรณ์( Co - op Market)ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  ประจ ำเดือน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
นิคมสหกรณ.์...............................   จังหวัด.....................................  ประจ ำเดือน.............................  พ.ศ. 2560
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