คูมือการสงเสริมตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) ในประเทศไทย
ชวงเตรียมตลาดเกษตรกร (Pre – Farmers’ Market)
(ชวงที่ 1 : ไมแบงแยกการผลิตกับการขาย)
ในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและกระตุนเกษตรกรรมและชุมชนเกษตรเกิดความตื่นตัว การสรางพืน้ ที่
ขายที่เกษตรกรสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตแปรรูปมาวางขายใหกบั ผูบริโภคในทองถิ่นโดยตรง
(ตลาดเกษตรกร) เปนสิง่ หนึ่งที่ขาดไมได อยางไรก็ตาม สหกรณการเกษตรไทยในปจจุบนั ยังมีองคกรและพืน้ ฐาน
ทางการเงินทีอ่ อนแอ รวมทัง้ ไมมีอุปกรณทันสมัย เชน ระบบ POS ที่จะใชควบคุมการขาย การที่สหกรณการเกษตร
จะดําเนินการตั้งแตกอตั้งตลาดจนถึงบริหารจัดการทั้งหมดดวยตัวเองจึงเปนเรื่องยาก
ดังนัน้ ในขั้นเตรียมตลาดเกษตรกรควรเริ่มจากการที่สหกรณการเกษตรเปนผูสรางพืน้ ที่ [ตลาดขายตรงจาก
แหลงผลิต] ขายผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตแปรรูปสูผูบริโภคโดยตรง แลวใหเกษตรกรมาออกรานขายที่
[ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] นี้ดวยตัวเอง (ไมแบงแยกการผลิตกับการขาย)
ในกรณีนี้ หากสหกรณการเกษตรทําหนาที่เปนเพียง [ผูใหเชาที]่ ก็ยากจะที่จะกระตุน ใหเกิดความ
กระตือรือรนทีจ่ ะพยายามเพิม่ การผลิต เพิม่ การขาย สําหรับทัง้ เกษตรกร (ผูผลิต) และสหกรณการเกษตร (ผูขาย)
นอกจากนีย้ ังไมสามารถคาดหวังวาการสราง [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] นีจ้ ะทําใหเกษตรกรกับสหกรณเกิด
ความเชื่อมัน่ ซึง่ กันและกันมากยิง่ ขึ้น
ดังนัน้ สิง่ แรกที่ควรทําคือ การกําหนดราคาขายเพียงราคาเดียวสําหรับสินคาแตละชนิดใน [ตลาดขายตรง
จากแหลงผลิต] การดําเนินการนีจ้ ะทําใหสามารถดูแลยอดขายของผูมาออกรานแตละรายไดโดยไมตองใชระบบ
POS และยังสามารถแสดงราคาใหผูบริโภคเขาใจไดงาย นอกจากนี้สหกรณยังสามารถใชระบบเรียกเก็บคาออกราน
ตามยอดขาย แลวจัดใหผทู ี่มียอดขายสูงอยูในพื้นที่ขายที่ดีตามลําดับ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรพยายามที่จะเพิม่ กําลัง
การผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายดวยตัวเอง และสหกรณก็จะพยายามเพิ่มกําลังการขายเพือ่ เพิ่มรายไดจากการเก็บคาออก
ราน

1

[ขั้นที่1] เริ่มตนดวยการสรางพื้นที่ขาย
(1) การเลือกสถานที่
- มีประชาชนอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงเปนจํานวนมาก (กําลังซื้อ)
ในรัศมี 2 กิโลเมตร (ใชเวลา 5 นาทีโดยทางรถ) มีผูอยูอาศัยมากกวา 3,000 ครัวเรือน
- นําสินคามาปอน (ออกราน) ไดงาย (กําลังผลิต)
อยูใกลเขตที่มพี ื้นที่ผลิตและเกษตรกรจํานวนมาก นําสินคามาโดยรถบรรทุกเล็กหรือมอเตอรไซคไดงาย
- ผูคนมารวมตัวกันไดงา ย (ความสะดวก)
อยูติดถนนที่เชื่อมตัวเมือง อยูติดรานของสหกรณหรือปม น้ํามัน เดินทางสะดวก

(2) เตรียมพื้นที่ใหเพียงพอ
- เตรียมพื้นทีข่ าย (พื้นที่อาคาร) ใหเหมาะสมกับจํานวนผูออกราน
ผูออกราน 1 ราย (โตะขายของ 1 ตัว) ตอพื้นที่ 7 - 8 ตารางเมตร
(หากในหนึง่ วันมีผูมาออกราน 30 ราย ตองมีพนื้ ที่ขาย 210 – 240 ตารางเมตร)
- เตรียมพื้นทีจ่ อดรถยนตและมอเตอรไซคใหเหมาะสมกับพื้นทีข่ าย
ควรมีที่จอดรถยนต 1 คัน ที่จอดมอเตอรไซค 1 คัน ตอพืน้ ที่ขาย 10 ตารางเมตร
่ ักผอนและจัดงาน
- เตรียมพื้นทีพ
ใชพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพืน้ ที่ขาย

(3) การจัดเตรียมอาคารและอุปกรณ
- เตรียมหลังคาปองกันพืน้ ที่ขายจากแดด ลมและฝน
ใชเต็นทสีสนั สะดุดตามองเห็นแตไกล หรือใชหลังคาโลหะ (ความสูงของราน : ไมต่ํากวา 2.5 เมตร)
หากมีความจําเปนอาจสรางกําแพงหรือหนาตางเพื่อปองกันลมและฝุน
- เตรียมหองน้าํ อยางงายๆ
ใหผูออกรานกับลูกคาใชรวมกัน
- เตรียมโตะขายใหเหมาะสมกับจํานวนผูออกราน
เตรียมโตะขาย 1 ตัวสําหรับผูออกราน 1 ราย (โตะไม กวาง 1.6 ม. ลึก 0.8 ม. สูง 0.7 ม.)
สําหรับรายทีม่ ีของมาวางขายจํานวนมาก เตรียมโตะ 2 -.3 ตัว ตามปริมาณสินคา
- เตรียมปายหรือธง
ติดตั้งปายหลักในบริเวณทีม่ องเห็นชัดเจนจากทางรถยนต
ติดตั้งธงที่ดงึ ดูดสายตาจํานวนมาก เรียงตามริมถนนตลอดบริเวณของตลาด
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[ขั้นที่2] สรางระบบการจัดการ
(1) ตั้งขอกําหนดในการจัดการ
- กําหนดคุณสมบัติของผูออกราน
เปนสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสหกรณ ตองสมัครลงทะเบียนเปนผูผลิตที่มาออกราน และไดรับการ
รับรองจากสหกรณ
สหกรณเปนผูก ําหนดเลขทีผ่ ูออกรานสําหรับแตละราย
- กําหนดสินคาที่นํามาขายได
เปนผลผลิตทางการเกษตร ปาไม ปศุสัตว และประมง ทีผ่ ูผลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง
เปนผลิตภัณฑแปรรูปและหัตถกรรม ที่ผผู ลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง
* สินคาที่ซื้อ รับฝาก หรือรับมา ไมสามารถวางขายได แตสหกรณสามารถจัดหามาจากแหลงอื่นเพือ่ ใหมี
ชนิดสินคาเพียงพอแกความตองการ
- กําหนดวันเวลาในการเปดทําการ
ตั้งแตเวลา
น. ถึง
น.
ทุกวัน
- กําหนดราคาขาย
ใหของชนิดหนึ่งขายราคาเทากันทั้งหมด
หรือใหของทุกชนิดในหมวดเดียวกันราคาเทากันหมดก็ได (เชน ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง ,
ผลิตภัณฑหัตถกรรม เปนตน)
(ตัวอยาง : ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง ราคาชิ้นละ 5 บาท ผลิตภัณฑแปรรูป ราคาชิ้นละ 10 บาท)
- กําหนดวิธกี ารควบคุมดูแลการขาย
ใหผูออกรานควบคุมดูแลการขายดวยตัวเอง
ใหติดปายเลขที่ผูออกรานไวที่สินคาทุกชิ้น แลวเก็บปายสินคาที่ขายไดเอาไว
(ตัวอยาง : ใชสีแสดงหมวดสินคา – สีขาวสําหรับผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง, สีเหลืองสําหรับ
ผลิตภัณฑหัตถกรรม)
หลังปดราน ใหแตละรายนับปาย แลวคํานวณยอดขายตามหมวด แจงตอสหกรณ
(โดยใชแบบฟอรมรายงานยอดขายที่สหกรณกําหนด)
- กําหนดคาใชจายในการออกราน
ใชระบบเก็บคาใชจายตามยอดขาย (ใหแปรผันกับยอดขายรายสัปดาหหรือรายเดือน)
(ตัวอยาง : เก็บ 15% ของยอดขายรายสัปดาหหรือรายเดือน)
สหกรณเก็บคาใชจายออกรานตามรายงานยอดขายที่ผอู อกรานยืน่ ตอสหกรณ
(ตัวอยาง : ผูออกรานเปดบัญชีที่สหกรณ คาใชจายในการออกรานหักจากบัญชีนั้น)
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- กําหนดสถานที่ออกราน
สหกรณกําหนดที่ในการออกรานใหเรียงลําดับตามยอดขาย (รายสัปดาหหรือรายเดือน)
* ในชวงเริ่มเปดกิจการยังไมมีรายงานยอดขาย ใชลําดับตามการสมัครออกรานหรือการจับฉลาก
- จัดทําคูมือการจัดการตลาดขายตรงจากแหลงผลิต
รวบรวมขอกําหนดในการจัดการที่กลาวมาแลว จัดทําเปน [คูมือการจัดการ ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แจก
ใหผูมาออกราน

(2) รับสมัครผูออกราน
- จัดงานอธิบายการออกราน
รวบรวมผูสนใจออกรานใน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แลวจัดงานอธิบายการออกราน โดยใช [คูมือการ
จัดการ ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต]
เนื้อหาการอธิบาย : วัตถุประสงคของตลาดขายตรงจากแหลงผลิต ขอกําหนดในการจัดการ วิธีการสมัครออ
กราน และอื่นๆ
- รับสมัครผูสนใจออกราน
หลังงานอธิบายการออกราน เปดรับสมัครผูออกรานในงานนั้น
หลังจากนั้น เปดรับสมัครที่เคานเตอรสหกรณ (สํานักงานใหญ)
แจงเลขที่ผูออกรานใหกับรายที่ผานการพิจารณาจากสหกรณ
ผูออกรานเปดบัญชีเพื่อรับยอดขายและหรือหักคาออกราน (กับสหกรณ)

(3) จัดงานอบรมการเพาะปลูก การแปรรูป
- จัดงานอบรมการเพาะปลูก
สหกรณจัดงานอบรมการเพาะปลูกสําหรับผูสนใจออกรานเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง
หลังจากงานอธิบายการออกรานในชวงกอนเปดตลาด
หลังเปดตลาดยังคงจัดอบรมการเพาะปลูกอยางสม่ําเสมอ (1-2 เดือนครั้ง)
เนื้อหาการอบรม : สงเสริมการเพาะปลูกพืชแบบหลากชนิดปริมาณนอย ทีเ่ หมาะกับสภาพของทองถิ่น และ
อบรมเทคนิคการผลิต เกษตรกรรมปลอดสาร สงเสริมเกษตรอินทรียแ ละอบรมเทคนิคการผลิต เปนตน
- จัดงานอบรมแปรรูปผลผลิต
สหกรณจัดงานอบรมแปรรูปผลผลิตสําหรับผูสนใจออกรานเพื่อขายผลผลิตแปรรูป หลังจากงานอธิบายการ
ออกรานในชวงกอนเปดตลาด
หลังเปดตลาดยังคงจัดอบรมแปรรูปผลผลิตอยางสม่าํ เสมอ (4-6 เดือนครั้ง)
เนื้อหาการอบรม : อบรมเทคนิคการผลิตสินคาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใชวัสดุในทองถิน่ อบรม
เทคนิคการผลิตสินคาหัตถกรรมที่ใชวัสดุในทองถิน่ เปนตน
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[ขั้นที่3] เพิ่มกําลังการผลิต และกําลังซื้อ
(1) พยายามเพิ่มกําลังการผลิต
- การเพาะปลูกหลากชนิดปริมาณนอย
สงเสริมการใชพื้นที่สวนในบริเวณบานหรือที่เพาะปลูกทีถ่ ูกทิง้ ราง ปลูกพืชหลากชนิดในปริมาณนอย
ประมาณปละ 10 ชนิด และใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
- การเพาะปลูกทั้งปไมใหมชี วงวาง (เพาะปลูกหมุนเวียน)
สรางระบบเพาะปลูกหมุนเวียนเพื่อปองกันผลเสียจากการปลูกพืชซ้าํ สนับสนุนการปลูกใหไดตลอดทั้งป
โดยไมมีชว งวาง และใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
- การเพาะปลูกพืชที่เกษตรกรรายอื่นไมไดผลิต
สงเสริมการปลูกพืชที่ขาดแคลนในทองถิน่ นัน้ ๆหรือพืชชนิดใหมเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่อยากใหมีสนิ คาหลากหลายชนิด
- การเพาะปลูกพืชที่มลี ักษณะเฉพาะ
สงเสริมการปลูกพืชที่เปนเอกลักษณของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] ที่ไมมีวางในซูเปอรมารเก็ต และ
ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
(ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย ผักพื้นบาน สินคาแปรรูปพื้นบาน อาหารทองถิน่ และอื่นๆ)
- เพิ่มความคาดหวังในการผลิตและนําสินคามาวางขายของผูออกราน
สหกรณจัดทํารายงานลําดับยอดขายของสินคาแตละหมวด (ยอดขายอันดับหนึ่งถึงสิบของหมวด ผัก
ผลไม ดอกไม สินคาแปรรูป ) ทุกสัปดาห (หรือทุกเดือน) แลวประกาศใหผูมาออกรานทราบ
สหกรณเลือกผูออกรานดีเดนประจําปจากยอดขายในรอบป แลวมอบรางวัลใหในงานชุมนุมผูออกราน (จัด
ปละ 1 ครั้ง)

(2) พยายามเพิ่มกําลังซื้อ
- โฆษณา [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต]
ติดตั้งปายหลัก (ปายโฆษณาใหญ) ริมทางสายหลัก
ปกธงจํานวนมากริมถนนในบริเวณตลาด
ติดโปสเตอรที่สหกรณ ปมน้าํ มัน และสถานที่สาธารณะตางๆที่มีผูคนชุมนุมเปนจํานวนมาก
จัดทําแผนพับโฆษณา [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แจกใหลูกคา
ใชการบอกตอของสมาชิกสหกรณใหเปนประโยชน
- แสดงจุดเดน (เอกลักษณ) ของการเปน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต]
จัดทําปายเล็กๆบอกความพิเศษในการผลิต (แบบอินทรีย หรือใชสารเคมีนอย เปนตน) ของ [ตลาดขาย
ตรงจากแหลงผลิต] ที่ตองการใหผูบริโภคไดรับทราบ แสดงไวในราน
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จัดทําปายเล็กๆบอกมาตรการความปลอดภัยดานอาหาร (มีการตรวจสอบบันทึกการกําจัดศัตรูพชื
ตรวจหาสารเคมีตกคาง เปนตน) ของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] แสดงไวในราน
- จัดหาสินคาที่ไมมีในทองถิ่นจากสหกรณอื่น
สินคาที่ผลผลิตในทองถิ่นเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ หรือไมสามารถผลิตไดในบางฤดูกาล สหกรณเปนผู
ติดตอซื้อขายกับสหกรณอนื่ โดยตรง เปนการชวยเหลือซึง่ กันและกัน (ชวยเหลือกันระหวางสหกรณ)
- จัดงานเชื่อมความสัมพันธผูผลิตและผูบริโภค
ใชลักษณะพิเศษของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] คือการเปนสถานที่ชมุ นุมสําหรับทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภค เปนสื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้งขึ้น ดวยการจัดงานเชื่อมความสัมพันธ
ตัวอยางงานเชื่อมความสัมพันธ :
คอรสสอนทําอาหาร โดยแมบานเกษตรกรเปนผูสอน ใชวัตถุดิบทองถิ่น สอนใหกับผูบริโภค
เรียนรูประสบการทํางานเกษตรเพื่อปลูกผักในครัวเรือน จากเกษตรกรมืออาชีพ
การศึกษาดูงานเรือกสวนไรนาของเกษตรกรผูผลิต ดูงานโรงงานแปรรูป สําหรับผูบริโภค
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ชวงตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market)
(ชวงที่ 2 : แบงแยกการผลิตกับการขาย)
เมื่อเกษตรกรมีความตองการผลิตและจําหนายมากขึน้ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] ในชวงเตรียมตลาด
เกษตรกรก็จะมีชนิดสินคาเพิ่มมากขึ้น ทําใหตลาดมีเสนห มีจํานวนลูกคาเพิม่ ตามไปดวย [ตลาดขายตรงจากแหลง
ผลิต] จึงตองจัดใหบอยครั้งจากเดิมสัปดาหละ 1 ครั้ง เพิ่มเปนสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและผูมาออกราน
จากผลที่ไดนี้ ทําใหพนื้ ที่ขายของ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] เริ่มคับแคบ ผูมาออกรานมีการแขงขันเพื่อ
แยงพืน้ ที่ขาย ลูกคาเองก็ไมสามารถซื้อของที่ตองการไดเพราะตลาดวุนวายอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดความไมพอใจ
ใน [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] เพิ่มขึน้ และเมื่อ [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] เปดบอยครั้ง เกษตรกรตองใช
เวลามาขายของมากทําใหไปเบียดบังเวลาที่ใชในการผลิต เกษตรกรจึงประสบปญหาเรื่องการดําเนินการผลิตและ
การขายใหควบคูกันไปไดทั้งสองทาง สําหรับสหกรณมีรายไดจากการเก็บคาใชจา ยในการออกรานเพิ่มขึ้นแปรผัน
ตามยอดขายที่เพิม่ ขึ้น ทําใหมีทรัพยสนิ สวนที่เกิดจากผลกําไรสะสม
เมื่อเขาสูสภาพนี้ นัน่ คือถึงเวลาแลวที่จะแบงแยกการผลิตกับการขาย เกษตรกรมุงในการผลิต สหกรณเปน
ผูทําการขายเอง เปนเวลาที่ควรกาวจาก [ตลาดขายตรงจากแหลงผลิต] ซึ่งเปนตลาดไมถาวรเปนเพียงอาคารแบบ
ชั่วคราว เปลี่ยนมาเปน [ตลาดเกษตรกร] เปนรานถาวรที่ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ
สหกรณจะตองนําทรัพยสนิ ที่เก็บสะสมไวบวกกับเงินชวยเหลือตางๆ สราง [ตลาดเกษตรกร] เปนรานคา
ถาวร นําระบบ POS เขามาใช และหาผูร ับผิดชอบบริหารงาน เมื่อเกิด [ตลาดเกษตรกร] ขึ้น เกษตรกรจะเปนอิสระ
จากงานขาย สามารถมุง ตั้งใจในดานการผลิตที่ทาํ มาแตดั้งเดิม ปริมาณการผลิตและชนิดของผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว การเกิด [ตลาดเกษตรกร] เปนรานคาถาวรที่สหกรณเปนผูบริหารงานเอง มีสนิ คาหลากหลายที่สดใหม
ปลอดภัย และราคาถูกสําหรับผูบริโภค จะทําใหรานไดรับความเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ในฐานะรานขายสินคาที่ผลิตเอง
บริโภคเองในทองถิน่ เปนรานที่ผูคนเขามาใชบริการเพือ่ การดํารงชีวติ ในแตละวัน
จากการเปด [ตลาดเกษตรกร] ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากงานเกษตรเพิ่มขึ้นมาก เกิดผูสืบทอดงานเกษตร
ใหมๆ เกษตรกรรมทองถิ่นทัง้ หมดก็จะตื่นตัวขึ้น นอกจากนีเ้ กษตรกรจะเกิดความเชื่อมั่นและจงรักภักดีตอสหกรณ
ซึ่งจะสงผลชัดเจนตอธุรกิจของสหกรณ ผูบริโภคเองก็จะเกิดการรับรูบทบาททางสังคมของสหกรณ และ [ตลาด
เกษตรกร] จะเปนจุดศูนยรวมในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
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[ขั้นที่4] สรางรานที่สหกรณบริหารเองโดยตรง
(1) เตรียมรานเปนอาคารถาวร
- สรางรานเปนอาคารถาวร
สรางอาคารถาวรทีม่ ีพนื้ ที่ขายขนาดใหญ ไมมีเสาภายใน
พื้นที่ขาย 1 ตารางเมตร ตอผูปอนสินคา (ผูลงทะเบียน) 1 ราย
(หากมีผูปอนสินคา 300 ราย ควรมีพื้นที่ขาย 300 ตารางเมตร)
พื้นที่ราน (รวมหองจัดแยกสินคา หองธุรการ หองน้ํา และอื่นๆ) ขนาด 1.5-2.0 เทาของพื้นที่ขาย
เตรียมเครื่องปรับอากาศและแสงสวาง
อุปกรณปรับอากาศ (สินคาที่เสื่อมสภาพงายตองระวังไมใหโดนลมเย็นโดยตรง)
แสงสวาง (หลอดไฟ : ใหมีความสวาง 800 ลักซ ณ ความสูงของโตะขายของ)
- จัดภายในรานใหซื้อของไดงาย
จัดเสนทางเดินลูกคา จากทางเขาถึงทางออก
ทางเดินหลักกวางอยางนอย 2.0 เมตร
ทางเดินรองกวางอยางนอย 1.6 เมตร
พื้นที่รอคิดเงินกวางอยางนอย 3.0 เมตร
จัดอุปกรณตามชนิดสินคา
โดยทัว่ ไปใชโตะไม (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 จัดเตรียมที่ใสขาว ตาชั่ง เครื่องขัดขาวขนาดเล็ก
- จัดที่จอดรถใหเหมาะสมกับพื้นที่ขาย
ที่จอดรถ 1 คันตอพืน้ ที่ขาย 3 ตารางเมตร
(หากมีพนื้ ที่ขาย 300 ตารางเมตร เตรียมที่จอดรถ 100 คัน)

(2) ใชระบบ POS
- ควบคุมสินคาทุกชิน้ โดยใชบารโคดทีแ่ สดงผูผลิตและขอมูลอื่นๆตามชนิดสินคา
สินคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตวและประมง : แสดงชื่อผูผลิต ชื่อสินคา สถานทีผ่ ลิต ราคา
สินคาแปรรูป : แสดงชื่อผูผลิต ชื่อสินคา วัตถุดิบ น้าํ หนัก วันหมดอายุ วิธีเก็บรักษา และอื่นๆ
- ดูแลยอดขายและจายเงินใหแกผูผลิตแบบรวมศูนย
ดูแลยอดขายโดยใชบารโคด
เงินที่ไดจากการขายโอนเขาบัญชีผูผลิตแตละราย
- ใหอิสระในรูปแบบ ปริมาณ และการตัง้ ราคาสินคา
ยกเลิกระบบราคาเดียว
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(3) จางผูรับผิดชอบการขาย
- จางผูรับผิดชอบการขาย
ควรเปนผูทเี่ ขาใจเรื่องสหกรณและงานเกษตร (เชน อดีตเจาหนาที่สหกรณ)
สามารถแนะนําเทคนิคการเพาะปลูกและการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกแกผูผลิต (ผูปอนสินคาใหตลาด) ได
สามารถทํางานธุรการและการเงินของรานได (ควบคุมดูแลรายรับรายจาย)
ไดรับความเชือ่ ถือทั้งจากผูผ ลิต (ผูปอนสินคาใหตลาด) และผูบริโภค (ลูกคา) (เปนคนซื่อสัตย)
- เตรียมเงินเดือนสําหรับผูร ับผิดชอบการขาย
คํานวณเงินเดือนที่สามารถจายไดในขอบเขตรายไดจากคาธรรมเนียมการขาย (เชน 15 %)
(รายไดจากคาธรรมเนียม – คาใชจายดําเนินการ – คาอาคารสถานที่ = คาแรง)
* คาใชจายดําเนินการ : คาวัตถุหุมหอ คาบารโคด คาโฆษณา คาสิ่งพิมพ คาสื่อสาร
* คาอาคารสถานที่ : คาน้าํ ไฟ แกส คาบํารุงรักษา คายานพาหนะ คาเสื่อมราคา ภาษีทองถิ่น และอื่นๆ

(4) ตั้งขอกําหนดในการปอนสินคา – การขาย
- จัดทําคูมือการปอนสินคา – การขาย
คุณสมบัติของผูปอนสินคา
วิธีการลงทะเบียนผูปอนสินคา – การเลิกเปนผูปอนสินคา
สินคาที่นาํ มาวางขายได
เวลานําสินคาเขา (ครั้งแรก และ การเติมสินคา)
การตั้งราคา พิมพบารโคด หุม หอสินคา
วิธีการจัดวาง (เปลี่ยนจากวางแยกตามผูป อนสินคา เปนแยกตามชนิดสินคา)
วันทําการ (เปดทุกวันยกเวนวันหยุดประจําสัปดาหและวันขึ้นปใหม)
เวลาทําการ ( เวลาปกติ 9:00 - 18:00)
การควบคุมสินคา การสงเสริมการขาย
การควบคุมยอดขาย คํานวณราคา (ใชระบบ POS)
การรับสินคาเหลือกลับ
มาตรการความปลอดภัย (บันทึกและตรวจสอบประวัติการเพาะปลูก ตรวจสอบสารเคมีตกคาง เปนตน)
การจัดการเรื่องรองเรียน
- แบงความรับผิดชอบของผูผลิตกับผูขายใหชัดเจน
ความรับผิดชอบของผูผลิต
(นําสินคามาสง ตัง้ ราคา หุมหอ ติดบารโคด จัดวาง รับสินคากลับ บันทึกประวัตกิ ารเพาะปลูก เปนตน)
ความรับผิดชอบของผูขาย
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(ดูแลสินคา ควบคุมยอดขาย คํานวณราคา จัดการเรื่องรองเรียน ตรวจสอบบันทึกประวัติการเพาะปลูก
ตรวจสอบสารเคมีตกคาง เปนตน)
- จัดทําคูมือตลาดเกษตรกร
รวบรวมขอกําหนดในการปอนสินคาและการขาย จัดทํา [คูมือตลาดเกษตรกร การปอนสินคา ขายสินคา]
แจกใหผูสนใจปอนสินคาเขาตลาด

(5) รับสมัครผูปอนสินคา
- จัดงานอธิบายการปอนสินคา
รวบรวมผูที่สนใจปอนสินคาเขาสู [ตลาดเกษตรกร] แลวจัดงานอธิบายการปอนสินคา โดยใช [คูมือตลาด
เกษตรกร การปอนสินคา ขายสินคา]
- รับสมัครลงทะเบียนผูปอ นสินคา
หลังจากงานอธิบายการปอนสินคา เปดรับสมัครผูปอนสินคาที่เคานเตอรสหกรณและอื่นๆ
จัดเลขที่ผูปอนสินคาใหกับรายที่ผา นการพิจารณาจากสหกรณแลว

(6) เตรียมเปดกิจการ
- ปอนขอมูลพืน้ ฐานลงในระบบ POS
ปอนขอมูลบุคคลของผูปอนสินคาลงทะเบียนลงในระบบ POS
(ชื่อผูปอนสินคา เขต ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ เลขที่บัญชี และอื่นๆ)
ปอนขอมูลชนิดสินคาลงในระบบ POS
ชนิดสินคา : ผัก ผลไม ดอกไม ขาว สินคาแปรรูป และอื่นๆ
ชนิดยอย : ผัก (มะเขือเทศ แตงกวา มะเขือ และอื่นๆ)
- ฝกออกบารโคด
ใหผูปอนสินคาฝกการออกบารโคด
(จัดเปนระยะ โดยใชเครื่องออกบารโคดของราน)
- วางแผนการจัดวางสินคา
ขอความรวมมือใหผูปอนสินคาสงแผนการปอนสินคาของแตละราย
ใชแผนการปอนสินคาที่ไดรับ นํามาวางแผนจัดวางสินคาที่โตะวางขาย
- โฆษณาการเปดตลาดเกษตรกร
จัดทําใบปลิว แผนพับ โปสเตอร แจงการเปดตลาดใหม
นําไปแจก ติด ตามสถานที่สาธารณะ สํานักงานรานคาของสหกรณ และอื่นๆ
ขอความรวมมือผูปอนสินคา กรรมการ เจาหนาที่สหกรณ ในการบอกตอ
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