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ค าน า 
การจัดท า KM ของ                                ประจ าปีงบประมาณ 2559 ชุดที่หน่วยงาน

เลือกจัดท าเองตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้แก่ เรื่อง การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้น าไปใช้ในการส่งเสริม แนะน า
ให้แก่สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกร จึงได้เกิดองค์ความรู้ส าหรับเป็นชุดความรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก็ยังสามารถน าชุดความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อีก
ด้วย 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้
ร่วมมือกันจัดท าชุดความรู้ (KM)           ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการ/ 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จะน าเอาชุดความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติต่อไป 

 
         คณะท างาน 
               สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายของสหกรณ ์

 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นการจัดหาสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
เครื่องมือเครื่องใช้ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร  เช่น  เครื่องสูบน้ า  เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง  ปุ๋ย   
ยาฆ่าแมลง น้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต้องใช้ในครัวเรือนหรือในชีวิตประจ าวัน 
เช่น  ข้าวสาร  ผงซักฟอก น้ ามันพืช  น้ าปลา  เป็นต้น  มาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก และผู้ที่มิใช่สมาชิก ช่วย
สร้างอ านาจต่อรองในการซื้อให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการรวมกันซื้อ ช่วยให้สมาชิกสามารถซื้อ
สินค้าได้ในราคาที่ต่ ากว่าการซื้อแบบต่างคนต่างซื้อ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต  และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนของสมาชิก ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปในแต่ละ
สหกรณ์จะมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
1. การส ารวจความต้องการและข้อมูลการประกอบอาชีพของสมาชิก  
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องส ารวจข้อมูลสมาชิกเพ่ือให้ทราบถึง ประเภทของการประกอบอาชีพ 

การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ฤดูกาลที่ผลิต ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้ ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ  
หากเป็นไปได้ควรจัดท าห่วงโซ่การผลิตของสมาชิก โดยสหกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุม
กลุ่มสมาชิก ระดมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิควิธีการที่ดีของการประกอบอาชีพของสมาชิก ให้ได้ข้อมูล
ความต้องการปัจจัยการผลิต ประเภท ปริมาณ ห้วงระยะเวลา ปริมาณผลผลิต ตลาด การส ารวจอาจท าได้
โดย 3 วิธี ดังนี้ 

1.1 ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกไปสอบถามสมาชิกแต่ละรายถึงในท้องที่ท่ีอยู่ของสมาชิก  
1.2 ให้สมาชิกแสดงความจ านงในใบสั่งซื้อสินค้าท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรก าหนด  
1.3 ส าหรับกรณีที่สมาชิกกู้เงิน เพ่ือซื้อสินค้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย ให้สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรส ารวจความต้องการสินค้าจากแผนการผลิตและการใช้เงินกู้ของสมาชิก 

2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
     ส ารวจคู่แข่งทางการตลาด ร้านจ าหน่ายในท้องถิ่น ร้านจ าหน่ายใกล้เคียงสหกรณ์ สถานที่บริการ

ใช้บัตรเครดิต ธ.ก.ส.ของสมาชิก ทัศนคติความนิยมของผู้ซื้อ ซึ่งสหกรณ์ต้องสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความ
รักองค์กรแก่สมาชิก เพื่อให้ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ให้ได้มากท่ีสุด 

     ศึกษาข้อมูลการจัดหาสินค้าที่ผ่านมา ศึกษาจากแผน/ผลในปีที่ผ่านมา ว่าสมาชิกใช้บริการสินค้า
ประเภทใด ช่วงเวลาไหน เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อมูลความต้องการของสมาชิก 
สรุปข้อมูลสินค้าที่ต้องการ 

 ศึกษาแผนด าเนินงานประจ าปีที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้ ความพร้อมของเงินทุน สถานที่ การขนส่ง  
การสื่อสาร บุคลากร ความสามารถในการจัดการของสหกรณ์ ประเมินความเป็นไปได้ของผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาจากรายงานกิจการ 

 
 
 
 
 



 
 

3. การจัดท าแผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
แผนธุรกิจของสหกรณ์ จะใช้ข้อมูลจากการส ารวจ และห่วงโซ่การผลิตของสมาชิกที่จัดท าไว้  

น าแผนกลยุทธ์สหกรณ์เกี่ยวกับธุรกิจจัดหามาเป็นแกนกลางในการก าหนดเป้าหมาย เช่น ยอดขาย  ก าไร  
ส่วนแบ่งการตลาด ก าหนดระยะเวลา เช่น ควรสั่งซื้อในช่วงเดือนใด ก าหนดผู้รับผิดชอบ มติ ค าสั่ง
คณะกรรมการสหกรณ์ ก าหนดเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
แผนด าเนินงานประจ าปี  

4. ร้านจ าหน่ายสินค้า 
จัดร้านตามมาตรฐานร้านจ าหน่ายปัจจัยคุณภาพ Q-shop สหกรณ์ต้องมีใบอนุญาตขายสินค้า

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย, พระราชบัญญัติเคมีอันตราย, พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตเป็นฝ่ายขาย จัดท าบัญชีซื้อขายทุกครั้ง แยกสินค้าปัจจัยการผลิตเกษตรจากสินค้า
อ่ืน จัดวางวัตถุอันตรายให้พ้นมือเด็ก วัตถุต้องอยู่ในภาชนะเดิมที่จัดซื้อ มีเครื่องดับเพลิง ที่ดูดซับการรั่วไหล 
เช่น ทราย ดิน ขี้เลื่อย จัดให้มีน้ าและสบู่ไว้ล้างมือส าหรับผู้สัมผัส จัดให้มีเครื่องหมายวัตถุอันตราย 

ปั๊มน้ ามัน ต้องมีใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงและรายงาน การเชื่อมต่อทาง การจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและรายงาน การออกแบบสถานที่ ระบบป้องกัน ระบบระบายน้ าระบายไขมันที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

5. การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจัดหา ขออนุญาตจ าหน่ายปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์, เคมีการเกษตร 

จัดซื้อสินค้าตามความต้องการของสมาชิก สหกรณ์จัดซื้อปุ๋ยจากผู้ขายเฉพาะที่มีใบอนุญาตขาย และ/หรือ
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายจากกรมวิชาการเกษตร และปุ๋ยทุกชนิดทุกสูตรที่จัดซื้อจะต้องมีหนังสือรับรอง
ตัวอย่างปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร หรือกรมพัฒนาที่ดิน หรือบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จัดร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านจ าหน่ายปุ๋ย  

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรมีการวางแผนการจัดซื้อ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ฝ่ายจัดการด าเนินการส ารวจ/สืบราคาสินค้า และติดต่อแหล่งที่จะซื้อพร้อม
เงื่อนไขต่างๆ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดประเภท ชนิด คุณภาพ และปริมาณของสินค้า
ที่จะซื้อ และอนุมัติก่อนจัดซื้อ ซึ่งควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของแหล่งที่สหกรณ์จะซื้อสินค้า เช่น มีทะเบียน
การค้า มีการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีการขนส่ง การกระจายสินค้าที่รวดเร็ว  ตรงเวลา ไม่มีประวัติ
เสียหายในด้านต่างๆ บริการดี เอาใจใส่ลูกค้า มีบริการหลังการขาย มีหลักฐานการซื้อขายและเงื่อนไขการ
ช าระเงินที่ชัดเจน เป็นต้น  

ฝ่ายจัดการด าเนินการสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติ  โดยอาจซื้อเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได้  ขึ้นอยู่กับ
ว่าแบบใดจะได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนมากกว่า โดยวิธีการจัดซื้อสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ส่วนใหญ่มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

ซื้อปริมาณมาก คือการสั่งซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจ านวนมากในครั้งเดียว สหกรณ์จะได้ประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาดการสั่งซื้อ ลดค่าด าเนินการ และสหกรณ์อาจได้ส่วนลด ซึ่งท าให้สามารถลดราคา
สินค้าให้สมาชิก หรือมีก าไรจากการขายได้ แต่การสั่งซื้อแบบนี้อาจท าให้สหกรณ์มีความเสี่ยงจากการมีสินค้า
คงคลังปริมาณมากไป 

 
 



 
 

 ซื้อเท่าท่ีต้องการ ซื้อแต่ละครั้งในจ านวนที่พอดีกับท่ีคาดว่าจะขายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง วิธีนี้ท าให้
สินค้าหมุนเวียนเร็วขึ้น เงินทุนไม่จมไปกับสินค้า หมุนเงินทุนได้คล่องตัว หากราคาสินค้าหรืออุปสงค์ในตลาด
ผันผวนก็ปรับตัวตามได้ไม่ยาก และสหกรณ์ยังไม่จ าเป็นต้องหาพ้ืนที่ส าหรับเก็บสินค้าจ านวนมากด้วย 

ซื้อตามสัญญา สหกรณ์ท าสัญญาไว้ก่อนว่าเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งจะซื้อเป็นจ านวนเท่าไร แล้วสั่งซื้อ
ตามนั้น 
 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ตรวจสอบนับสินค้าให้ถูกต้องตรงตามจ านวนที่ระบุใน 
ใบส่งสินค้า และรับมอบสิ่งของ บันทึกรายการสินค้าแยกเป็นแต่ละประเภท ขนาด ในทะเบียนคุมสินค้า 
พร้อมทั้งให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ลงชื่อสลักหลังใบเสร็จรับเงินซื้อสินค้าท้ังเงินสดหรือเงินเชื่อ หรือ 
ใบรับฝากสินค้าเพ่ือจ าหน่ายแล้วแต่กรณี  
 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ น าสินค้าจัดเรียงไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเก็บ
สินค้าท่ีซื้อมา 

 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ การลงน้ ามัน ผู้ถือกุญแจ ผู้ตรวจสอบน้ ามันคงเหลือ
ประจ าวัน และมีการติดตามรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  

6. การจ าหน่าย 
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดราคาขายสินค้า และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

ถึงเงื่อนไข วิธีการซื้อสินค้าจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระเบียบที่ก าหนด สหกรณ์ควรมีใบสั่งซื้อของ
สมาชิกตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด สมาชิกจ่ายเงิน และประทับตราจ่ายเงินแล้ว จึงสามารถน าใบสั่งซื้อไปรับ
สินค้า สหกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินขายสินค้า และสมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน การจ าหน่ายในรูปเงินเชื่อ  
แก่สมาชิก หรอืรูปเงินกู้ ต้องมีการจัดท าสัญญาลงนามคู่สัญญาแล้วเท่านั้นจึงจะจ่ายสินค้าได้  

การจ าหน่ายเป็นเงินเชื่อบุคคลภายนอกส่วนมากจะเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง หรือผลิตผลการเกษตร 
ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรที่น่าเชื่อถือ สหกรณ์ควรมีมติคณะกรรมการก าหนดวงเงินสูงสุด ควร
มีสัญญาหลักประกันและมีการควบคุมภายในที่ดี แต่หากมีความเสียหายคณะกรรมการต้องรับผิดชอบเป็น
การส่วนตัว 

การขายน้ ามันเชื้อเพลิง ควรมีการการควบคุมกุญแจ หัวจ่าย ตรวจสอบยอดน้ ามันคงเหลือ
ประจ าวัน คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดราคาขายสินค้า และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึง
เงื่อนไข   วิธีการซื้อสินค้าจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระเบียบที่ก าหนด 

   

7. การตรวจนับสินค้า......................................................................................................................  
           การตรวจนับประจ าเดือน ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยไม่เป็นผู้ที่มี
หน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินค้า เป็นกรรมการตรวจนับไม่น้อยกว่า 3 คน อาจจะสุ่มตรวจประจ าวัน เดือน  
ไตรมาส การตรวจนับสิ้นปี  ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
และตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี และเมื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้ว ให้จัดท ารายละเอียดส่งฝ่าย
บัญชี และให้บันทึกรายละเอียดการขายในสมุดขายสินค้า และบัญชีย่อยลูกหนี้การค้า  รวมทั้ง บันทึกรายการ
สินค้าท่ีขายออกไป และแสดงยอดสินค้าคงเหลือโดยน าจ านวนสินค้าที่ขายไปหักลบจากจ านวนสินค้าที่มีอยู่เดิม 
ไว้ในสมุดทะเบียนคุมสินค้า แยกตามประเภท และชนิดของสินค้าไว้ด้วย (การตัด สต็อกสินค้า) โดยการบันทึก
ราคาสินค้าที่ขายออกไป และมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้คิดตามราคาทุนของสินค้านั้น และยึดหลักสินค้าที่เข้า
ก่อนให้ตัดยอดออกไปก่อน (FIFO : First In First Out) 



 
 

8. การตรวจสอบและติดตาม   
สหกรณ์ต้องมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 -  มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจ าทุกเดือน  และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปีทางบัญชี 
- ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการสุ่มตรวจสอบยืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 

 -  ต้องมีการตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้   
ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งาน 

 -  มีการสุ่มสอบทานหนี้ (กรณีซื้อ – ขายเป็นเงินเชื่อ) 
9. สินค้าเสื่อมหรือช ารุด  

 สินค้าเสื่อมหรือช ารุด สามารถมีมติคณะกรรมการขายต่ ากว่าทุน โดยตีราคาตามที่คิดว่าจะขาย
ไดโ้ดยจัดท า สินค้าเสื่อมขายไม่ได้ต้องมีมติคณะกรรมการขอตัดสินค้าเสื่อมจากบัญชี  สินค้าขาดบัญชี (เกินที่
นายทะเบียนหรือสหกรณ์ก าหนด) ต้องหาผู้รับผิดชอบ ถ้ามีเหตุผลที่มิใช่การทุจริต หรือเกิดจากความ
ประมาท ไมส่ามารถหาผู้รับผิดชอบได้ ให้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตัดสินค้าขาดบัญชีเป็นสูญ 

10.  การตัดสินค้าขาดบัญชีโดยการจ าหน่ายเป็นศูนย์ 
ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยสินค้าขาดบัญชี  สินค้าขาดบัญชี คือ

สินค้าท่ีตรวจนับมีน้อยกว่าบัญชีสินค้าคงเหลือ การลดหย่อนสามารถน าไปหักจากส่วนที่ต้องรับผิดชอบ สินค้า
อุปโภคบริโภค 0.5 % สินค้าเกษตรตามท่ีกรมการค้าภายในหรือหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

ต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชีและหาผู้รับผิดชอบ หรือตั้งเป็นลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี  การจ าหน่าย
สูญในที่ประชุมใหญ่ต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชีไว้แล้วเท่านั้น หรือส่วนที่ลดหย่อนเกินต้องตัดสูญโดย  
ทีป่ระชุมใหญ ่

การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้า 

1. การก าหนดแผนธุรกิจสหกรณ์ก าหนดแผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก โดยให้
สมาชิกไปเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้านค้าซึ่งสหกรณ์ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจไว้ โดยสมาชิกมาท าเครดิตไว้
กับสหกรณ์ แล้วน าใบเบิกสินค้าจากสหกรณ์ไปยื่นขอรับสินค้าจากร้านค้าดังกล่าว ทุกวันร้านค้าจะน าเอกสาร
ใบสั่งซื้อของสหกรณ์มารับเงิน สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมสินค้า บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย เป็นประจ าทุกวัน  

2. การรับขึ้นทะเบียนร้านค้าในท้องถิ่น ส่วนลด การส่งมอบ การเบิกจ่ายเงินค่าสินค้าและเงื่อนไข
อ่ืน ๆ ท าข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ   

3. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกในคราวประชุมกลุ่ม 
4. การจ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกกรณีขายเงินสด ให้สมาชิกน าใบรับสินค้าไปรับของที่ร้านค้า 
5. การจัดท าโครงการสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต จัดหาสินค้าให้สมาชิกขายเป็นเงินเชื่อ โดย

ก าหนดวงเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิกตามโครงการส่งเสริมอาชีพที่สหกรณ์ด าเนินการ เมื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อไว้
แล้ว สมาชิกสามารถมาแสดงความจ านงขอเบิกสินค้า โดยน าใบสั่งซื้อของสหกรณ์ไปรับสินค้าที่ร้านค้า  
ได้โดยตรง 

6. การจ่ายเงินค่าสินค้าแก่ร้านค้า ทุกวันก่อนปิดท าการร้านค้าจะน าใบสั่งซื้อของสหกรณ์มายื่น
รับเงินค่าสินค้าจากสหกรณ์ พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า 

7. สหกรณ์การจัดท าทะเบียนสินค้า บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย ลงทะเบียนสะสมยอดซื้อของสมาชิก 
 



 
 

ข้อดีของการขายสินค้าโดยไม่สต็อกสินค้า 

1. ไม่ต้องมีสถานที่จัดเก็บสินค้า 
2. ลดภาระการตรวจนับ การป้องกันการสูญหาย สินค้าช ารุดเสื่อมสภาพ 
3. ลดภาระงานของฝ่ายขาย 
4. สมาชิกได้สินค้าที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ 
5. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพ่ิมขึ้น สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
6. สามารถขอความร่วมมือ หรือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในคราวจัดประชุมใหญ่ได้ง่าย 

ข้อเสียของการขายสินค้าโดยไม่สต็อกสินค้า 

1. อาจถูกมองว่ามีผลประโยชน์แอบแฝง 
2. สมาชิกเสียเวลาบ้างในการรับสินค้า 
3. ไม่สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 

  


