
ส่วนลดน ้ำมันบำงจำก เพ่ือสมำชิกสหกรณ์ 
 

โครงการ "ส่วนลดน ้ามันบางจาก เพ่ือสมาชิกสหกรณ์" เป็นความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ แห่งประเทศไทย 
จ้ากัด สหกรณ์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และบริษทับางจากฯ (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ ได้รับประโยชน์มากขึ น จากการใช้น ้ามันเชื อเพลิงในชีวิตประจ้าวัน ขณะเดียวกัน 
สมาชิกได้มีโอกาส สนับสนุนธุรกิจน ้ามันบางจากของคนไทย ที่มีแนวทางร่วมท้างาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ ชุมชนและ
สหกรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มานานกว่า 8 ปี 

2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเติบโต ของระบบสหกรณ์ของไทย 

การด้าเนินงานโครงการฯ 

บริษัทบางจากฯ ได้จัดปั้มน ้ามันบางจาก ประมาณ 200 แห่ง ทั่วเขตกทม. และปรมิณฑล มาให้บริการ สมาชิก
สหกรณ์ในโครงการฯ ทุกท่าน โดยสมาชิก สามารถรบัส่วนลดน ้ามันสะสม ผ่านสหกรณ์ทีท่่านสังกัด ตั งแต่ 1 กุมภำพันธ์ 2543 
เป็นต้นไป 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทน ้ามันไทย ก่อตั งขึ นในปี 2528 โดยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอก 
เปรม ติณสูลานนท์ บริษัทฯ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นล้าดับ ด้วยรากฐานที่ส้าคัญ คือ การด้าเนินแนวทาง เป็นบริษัทไทย ที่
ด้าเนินธรุกิจเติบโต เป็นประโยชน์ร่วมส่วนหน่ึง ของสังคมไทย ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน จาก
ผู้ใช้บริการ อย่างต่อเน่ือง ท้าให้มียอดขาย ปีละกว่า 34,000 บาท เติบโตขึ น 4 เท่า ในช่วงเวลา 14 ปี 

คุณภาพการผลิดน ้ามัน 

 บริษัทบางจากฯ ได้พัฒนาคุณภาพน ้ามัน เพ่ือสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ 
ตลอดเวลา โดยเป็นผู้ผลิต น ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว สูตรพิเศษ เพ่ิมพลังออกเทน เป็นรายแรก ของประเทศไทย 

 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ในกระบวนการผลิต ทุกขั นตอน อย่างต่อเน่ือง จนได้รับการรบัรอง ISO 14001-
Petroleum Refinning ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตทุกระบบ 

 ได้จัดให้มี รถตรวจสอบคุณภาพน ้ามัน เคลื่อนที่ (Mobile Lab) ออกตรวจคุณภาพน ้ามัน ณ ปั้มบางจาก เป็นประจ้า 
เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ใช้น ้ามันบางจาก จะได้รับคุณภาพ ตรงจากโรงกลั่นตลอดเวลา 

ธุรกิจบางจาก 

 ด้าเนินธุรกิจน ้ามันทุกขั นตอน ตั งแต่ การจัดหาน ้ามันดิบ จากในและต่างประเทศ การกลั่น การตลาด และการจัด
จ้าหน่าย 

 มีเครือข่าย ปัม้น ้ามันบางจาก ปัจจุบัน มากกว่า 1,000 แห่ง โดยตั งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 200 
แห่ง 

 นอกจากน ้ามันเชื อเพลิง ที่ผลิตตรงจากโรงกลั่น บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น คุณภาพสูง ทั ง
ส้าหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ภายใต้ชื่อ "GRENA" ออกจ้าหน่าย บริการลูกค้าทั่วไป ตามปั้มบางจาก และ
ร้านค้าต่างๆ 

  



ร่วมขยายแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส้าหรับชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

บริษัทบางจากฯ ได้ร่วมสนับสนุน สหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ด้าเนินการ ร้านสินค้า จากชุมชนเล
มอนฟาร์ม จ้าหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติ ที่ผลิตโดยองค์กรชุมชน เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพ ของผู้บริโภค และสร้าง
รายได้ แก่ผู้ผลิด ในชุมชนชนบท เป็นส่วนหน่ึง ที่ช่วยรองรบัคนว่างงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่า ชุมชนเป็นรากฐานส้าคัญของสังคม จึงสนันสนุนให้ องค์กรในชุมชน กว่า 600 ชุมชน 
ด้าเนินการกิจการ ปั้มน ้ามันบางจาก รถขนส่งร้านค้า และจัดส่งสินค้าของชุมชน ให้บริษัทฯ น้าไปจ้าหน่าย 

สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่วนลด เพ่ือสหกรณ์ 

ท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงเจตจ้านง เข้าร่วมโครงการฯ กับสหกรณ์ที่ท่านสังกัด โดยซื อบัตรสมาชิก โครงการฯ 
ในราคา 10 บาท และเมื่อท่านได้รับ บัตรสมาชิกโครงการฯ แล้ว สิทธิประโยชน์ ที่ท่านจะได้รับ ประกอบด้วย 

 สะสมส่วนลด เม่ือเติมน ้ำมันบำงจำก ลิตรละ 10 ส.ต. 
 สะสมส่วนลด 10% เมื่อซื อผลิตภัณฑ์ น ้ามันหล่อลื่นกรีน่า (ยกเว้นสินค้าจัดรายการ ส่งเสริมการขาย) 
 รับส่วนลดแต่ละเดือน ผ่านสหกรณ์ ที่ท่านสังกัด ในเดือนต่อไป โดยสหกรณ์แต่ละแห่ง จะก้าหนดการคืนส่วนลดให้

ท่าน ทุก 3 เดือน หรือตามมติที่ประชมุสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: บริษัทบางจากฯ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ้ากัด อยู่ระหว่างการติดต่อธุรกิจอื่นๆ เพ่ือเสนอ
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม แก่สมาชิก ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

วิธีการใช้บัตร และสะสมส่วนลด 

 กรุณาแวะเข้าปั้มบางจาก เมื่อต้องการเติมน ้ามัน หรือเปลี่ยนน ้ามันเครื่อง 
 โปรดแจ้งชนิดผลิตภัณฑ์ ปริมาณน ้ามันที่ต้องการ 
 หลังจากได้รับบริการจากพนักงานหน้าลาน ขอให้สมาชิก ช้าระค่าผลิตภัณฑ์ตามปกติ พร้อมแสดงบัตรสมาชิก 
 พนักงานหน้าลาน จะน้าบัตรสมาชิก ไปบันทึกข้อมูลส่วนลด 
 สมาชิกกรุณารอรับบัตรคืน 

หมายเหตุ: 

 บัตรสมาชิกมีอายุ ๓ ป ี
 จ้ากัดการให้ส่วนลดน ้ามัน บัตรละไม่เกิน ๖๐๐ ลิตร/เดือน 

 
ปรับปรุง: 12 ม.ค. 2543 


