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การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เคร่ืองจักรกล 

ทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงฯ ร่วมกับคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมการ       
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)/ เกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย/ GAP โดยสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปการตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เพ่ือพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันทดแทนการใช้แรงงานในพ้ืนที่เกษตร      
ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือให้บริการสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนด้านการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาระบบ (E-commerce) 
ตลาด Online สินค้าภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย สินค้ามาตรฐาน
ของสมาชิกสหกรณ์ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (http://www.coopshopth.com) 
โดยก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมหลักเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จ านวน 7 สินค้า ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ สมุนไพร กาแฟ  กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ จ านวน 9 สินค้า ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ประมง ปศุสัตว์ ปาล์มน้ ามัน 
ผลไม้ ผัก กาแฟ และโคนม และกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนด้านการตลาด จ านวน 6 แห่ง และตลาด Co-op market         
ในเขตนิคมสหกรณ์ จ านวน 10 แห่ง  

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมหลัก ทั้ง 3 กิจกรรม  



แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทน 

แรงงาน ในแต่ละกิจกรรมหลักมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร โดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ Q /เกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย/GAP  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาเครือข่าย  
ความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
 3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร  
 
เป้าหมาย จ านวน 7 สินค้า 291 แห่ง (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 1. สินค้าข้าว   จ านวน 20 แห่ง  
  2. สินค้าผัก ผลไม้ สมุนไพร กาแฟ จ านวน 159 แห่ง 
  3. สินค้าโคนม  จ านวน 108 แห่ง 
  4. สินค้าโคเนื้อ จ านวน 4 แห่ง  
 
คุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร 
 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 



 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลผลิตทางการเกษตรสอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  
4. สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
พื้นที่ด าเนินงาน 
 ณ แปลงการผลิตของสมาชิก และท่ีท าการของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจน   
สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิต แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ตลาดและช่องทางจัดจ าหน่ายของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง (Safety Zone) ในท้องที่ 29 จังหวัด 
วิธีการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  1.  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ร่วมกันจัดท าแผนการผลิตสินค้า
เกษตร เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงตลาด 
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น การอบรมการรับรองแบบมีส่วนร่วมเบื้องต้นแก่กลุ่มผลิต (PGS)  
เป็นต้น  
  2. ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ Q /เกษตรอินทรีย์/ 
เกษตรปลอดภัย/GAP สงเจาหนาที่ออกไปตรวจ แปลงและออกใบรับรองกลุม  
  3. จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต้นแบบแหล่งผลิตและการตลาด เพ่ือศึกษา
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา/จัดหาช่องทางการตลาด เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้มาตรฐาน และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรโดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ Q /เกษตรอินทรีย์/   
เกษตรปลอดภัย/GAP   
  4. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านปัจจัยการผลิต วิธีการผลิต การตลาด และการสร้างเครือข่าย
ร่วมกัน  
  5. แนะน าและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก และแผนธุรกิจการ
รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินโครงการฯ ต่อไป 
      6. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานกับผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปที่มี
ความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย และประสานช่องทางการตลาด เพ่ือน าผลผลิตไปแปรรูประหว่างเครือข่าย
หรือจัดจ าหนายในตลาดสีเขียว (Organics) ทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร    
หรือ Co-op Market ในเขตนิคมสหกรณ์ เป็นต้น  
     7. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ และรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมสรุปรายงานผล
เสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของสถาบันเกษตรกรได้รับด้านการผลิตสินค้าเกษตร สามารถยกระดับคุณภาพและ 
ได้รับมาตรฐานสินค้า ได้แก่ Q /เกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย/GAP เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้  

2. สหกรณท์ี่มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกิดความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มผู้ผลิต 
และพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

3. สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการผลิตสินค้าเกษตรที่มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 



กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสนิค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์วัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับการแปรรูปการตลาด

แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนา 

   เศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 
 
เป้าหมาย (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตร อาทิ  ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน ผัก ผลไม้ ประมง  
โคนม โคเนื้อ ปศุสัตว์ (สุกร ไก่ แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 99 แห่ง ประกอบด้วย 

1) ข้าว จ านวน 9 แห่ง    2)  ผักและสมุนไพร จ านวน 5 แห่ง                                              
3) ผลไม้ จ านวน 19 แห่ง    4)  ปาล์มน้ ามัน จ านวน 4 แห่ง 

     5)  กาแฟ จ านวน 6 แห่ง  6)  โคนม จ านวน 25 แห่ง  
     7)  ประมง จ านวน 4 แห่ง  8)  ปศุสัตว์  จ านวน 12 แห่ง  
     9)  มันส าปะหลัง จ านวน 15 แห่ง 
 
 



คุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
  1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร 
 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 
 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 
 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน  

5. กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน 
และไม่มีภาระผูกพันการค้ าประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจ านองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. 
เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสม
กับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน  

6. ที่ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในท าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เหมาะสมกับการประกอบ
กิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด และในการบริหารทรัพย์สินใน
ที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น 

7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรที่สอดคล้องกับการ
ขอรับการสนับสนุน 

8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รวบรวม
ผลผลิต (ท่ีจะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

9. สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
10. อุปกรณ์ที่ขอต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท 

 
พื้นที่ด าเนินงาน  ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด 
 
วิธีการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

1. ส ารวจความต้องการ และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กรมฯ ก าหนด 
2. สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกับการแปรรูป 

ให้แก่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/            
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  

3. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการผลิต ระบบบริหารจัดการแปรรูปสินค้าเกษตร 
การตลาด แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  4. ส่งเสริม แนะน า ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์    
เพ่ือรวบรวมสรุปรายงานผลเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง มีอ านาจต่อรองทางการตลาด
สินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร   



        2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต เพิ่มอ านาจต่อรองและ
สมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่ขายผลผลิตได้     
ในราคาดีข้ึน  
        3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม        
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
        4. เสริมสร้างให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนด้านการตลาด 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สหกรณ์จัดตั้งและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด 
รวมทั้งการจัดการด้านอ่ืนๆ ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  

2. เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ท าหน้าที่บริหารจัดการตลาดของชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ประมง  
3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  พัฒนาระบบ   

(E-commerce) ตลาด Online สินค้าภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย 
สินค้ามาตรฐานของสมาชิกสหกรณ์ 

 
เป้าหมาย เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
  1. สหกรณป์ระมงแม่กลอง จ ากัด  จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์  



 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  5. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  
  6. สหกรณ์การเกษตรประตูป่า  จ ากัด  จังหวัดล าพูน   
 
พื้นที่ด าเนินงาน  ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด  
 
คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จัดตั้งเป็นตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  ขั้นที่ 1 เริ่มต้นด้วยการสร้างพ้ืนที่ขาย  
   (1) การเลือกสถานที่  
        - มีประชาชนอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก (ก าลังซื้อ) ในรัศม ี 2 กิโลเมตร 
(ใช้เวลา 5 นาที โดยทางรถ) การเดินทางสะดวก 
           - อยู่ใกล้เขตที่มีพ้ืนที่ผลิตและเกษตรกรจ านวนมากน าสินค้ามาโดยรถบรรทุกขนาดเล็กหรือ
มอเตอร์ไซค์ ได้ง่าย  
   (2) เตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ให้เพียงพอ  
        - เตรียมพ้ืนที่ขาย ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ออกร้าน   (ผู้ออกร้าน 1 ราย โต๊ะขายของ 1 ตัว 
ใช้พื้นที่ ประมาณ 7-8 ตารางเมตร)  
       - เตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ขาย ควรมีที่จอดรถยนต์     
1 คัน ที่จอด มอเตอร์ไซค์ 1 คัน ต่อพ้ืนที่ขาย 10 ตารางเมตร  
       - เตรียมป้ายหรือธง ติดตั้งป้ายหลักในบริเวณท่ีมองเห็นชัดเจนจากทางรถยนต์ ติดตั้งธง  
เพ่ือดึงดูดสายตา เรียงตามริมถนนตลอดบริเวณของตลาด การด าเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร            
  ขั้นที่ 2 สร้างระบบการจัดการ  
   (1) ตั้งข้อก าหนดในการจัดการ  
       - ก าหนดคุณสมบัติของผู้ออกร้าน เช่น ต้องเป็นสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสหกรณ์
หรือ เกษตรกรทั่วไป และต้องสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตที่จะออกร้าน  
       - ก าหนดสินค้าที่น ามาขายได้เช่น ต้องเป็นผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่
ผู้ผลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง หรือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและหัตถกรรม ที่ผู้ผลิตลงทะเบียนผลิตขึ้นเอง  
       - ก าหนดวันเวลาในการเปิดท าการ เช่น ทุกวัน_________ตั้งแต่เวลา_________น.  
ถึง __________น.  
   (2) ส่งเสริมสมาชิกให้ความรู้ด้านการเพาะปลูก การแปรรูป - จัดอบรมการเพาะปลูก/การแป
รูปสินค้า ส าหรับผู้สนใจออกร้านเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายในตลาดให้ผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ
ปลอดภัย และตรงความต้องการของตลาด  
ขั้นที่ 3 เพ่ิมก าลังการผลิต และก าลังซื้อ  
   (1) พยายามเพ่ิมก าลังการผลิต  
       - การเพาะปลูกหลายหลากชนิดในปริมาณน้อย ส่งเสริมการใช้พื้นท่ีสวนในบริเวณบ้านหรือ
ที่เพาะปลูก ที่ถูกท้ิงร้าง ปลูกพืชหลายหลากชนิด  
       - การเพาะปลูกท้ังปี ไม่ให้มีช่วงว่าง (เพาะปลูกแบบหมุนเวียน) สร้างระบบเพาะปลุก
หมุนเวียนเพื่อ เพ่ือป้องกันผลเสียจากการปลูกพืชซ้ า สนับสนุนการปลูกให้ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีช่วงว่าง  



       - การเพาะปลูกพืชที่เกษตรกรรายอื่นไม่ได้ผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชที่ขาดแคลนในท้องถิ่น
นั้นๆ หรือพืชชนิดใหม่เป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีอยากให้มีสินค้าหลากหลายชนิด  
       - การเพาะปลูกพืชที่มีลักษณะเฉพาะ ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดขาย
ตรงจาก แหล่งผลิต ที่ไม่มีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ผักปลอด สารพิษ ผักอินทรีย์ ผักพ้ืนบ้าน สินค้าแปรรูป
พ้ืนบ้าน อาหารท้องถิ่น และอ่ืนๆ)  
   (2) เพ่ิมความคาดหวังของผู้ออกร้านในการผลิตและน าสินค้ามาวางขาย  
       - สหกรณ์จัดท ารายงานล าดับยอดขายของสินค้าแต่ละหมวด (ยอดขายอันดับหนึ่งถึงสิบของ
หมวด ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สินค้าแปรรูป) แล้วประกาศให้ผู้มาออกร้านทราบ สหกรณ์อาจมีการจัดกิจกรรม
คัดเลือกผู้ออกร้านดีเด่น ประจ าปี  
   (3) การเพ่ิมก าลังซื้อ - โฆษณา (ตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต) เช่น ติดตั้งป้ายหลัก (ป้าย
โฆษณาใหญ่) ปักธงบริเวณตลาด ติดโปสเตอร์ที่สหกรณ์ ปั๊มน้ ามัน และสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่มีผู้คนชุมนุม     
จ านวนมาก จัดท าแผ่นพับโฆษณาตลาดขายตรงจากแหล่งผลิตแจกให้ลูกค้า ใช้การบอกต่อของสมาชิกสหกรณ์ 
ให้เป็นประโยชน์  
       - แสดงจุดเด่น (เอกลักษณ์) ของการเป็นตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต เช่น จัดท าป้ายเล็กๆ 
บอกความพิเศษในการผลิต (แบบอินทรีย์ หรือใช้สารเคมีน้อย เป็นต้น) ของตลาดขายตรงจากแหล่งผลิต ที่
ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบ จัดท าป้ายเล็กๆ บอกมาตรการ ความปลอดภัยด้านอาหาร (มีการตรวจสอบ
บันทึกการก าจดัศัตรูพืช ตรวจหาสารเคมีตกค้าง เป็นต้น)  
       - จัดหาสินค้าที่ไม่มีขายในท้องถิ่นจากสหกรณ์อ่ืน เนื่องจากสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเพียง      
อย่างเดียวอาจ ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถผลิตได้ในบางฤดูกาล สหกรณ์เป็นผู้ติดต่อซื้อขายกับสหกรณ์อ่ืน
โดยตรง เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์)  
       - จัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ใช้ลักษณะพิเศษของตลาดขายตรง
จากแหล่งผลิต คือ การเป็นสถานที่ชุมนุมส าหรับผู้ผลิตกับผู้บริโภค เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าง 
ลึกซึ้งข้ึน ด้วยการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ตัวอย่างกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ เช่น การจัดคอร์สสอน
ท าอาหาร โดยแม่บ้านเกษตรกรเป็นผู้สอนใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นสอนให้กับผู้บริโภค เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานเกษตรเพ่ือปลูกผักในครัวเรือน จากเกษตรกรมืออาชีพ การศึกษาดูงานเรื่องสวนไร่นาของเกษตรกรผู้ผลิต
ดูงานโรงงานแปรรูป ส าหรับผู้บริโภค 

 
วิธีการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

1. คัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
2. ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/       

กลุ่มเกษตรกร  
3. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิก

สหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการจัดท าตลาดสินค้าเกษตรกรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

4. สนับสนุนครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
อุปกรณ์ 
 5. ส่งเสริม แนะน า ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ และรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรวบรวม
สรุปรายงานผลเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สหกรณม์ีความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและ

การตลาด รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป     
2. สหกรณ์ท่ีมีตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถวางแผนการบริหารจัดการตลาดของชุมชน ร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลาง 

3. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ประมง  
ในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งมีระบบ (E-commerce) ตลาด Online สินค้าภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย สินค้ามาตรฐานของสมาชิกสหกรณ์ได้  
 

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตร มีการร่วมกันวางแผน การบริหารจัดการระหว่างสมาชิกเกษตรกรที่มีผลผลิตในพ้ืนที่ และภาคเอกชน
ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ สินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมง และปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์
ขนาดเล็กที่มีก าลังการผลิตต่อวันจ านวนไม่มาก เช่น รถเก่ียวนวดข้าว เครื่องหยอดข้าว เครื่องสับมัน เครื่องสี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องอัดฟาง ฯลฯ โดยการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน ท าให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป มีรายได้
เพ่ิมข้ึนและลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การผลิต      
แปรรูปและตลาด ส าหรับเป้าหมายในการด าเนินงาน เมื่อปี 2560 จ านวน 66 แห่ง ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด         
โดยมีช่วงระยะเวลาขยายผล ปี 2559-2562 ในสินค้าข้าว จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นเงิน 77 ล้านบาท สินค้า
ข้าวโพดเลี้ยง 10 แห่ง คิดเป็นเงิน 21.9 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง     
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร
ในพ้ืนที่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตว์ และประมง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 
- งานน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน       

ทั้ง 3 กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       เอกสารแนบ 

รายช่ือนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีสมาชิกเข้าร่วม 
โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์  ปี 60-64 

 

 

 

 

ที ่ นิคมสหกรณ์ จังหวัด สถาบันเกษตรกรในเขต        
นิคมสหกรณ์ 

พื้นที่ 

1 พร้าว เชียงใหม่ สหกรณ์นิคมพร้าว  จ ากัด ต.พร้าว อ.พร้าว 
2 แม่แตง เชียงใหม่ สหกรณ์นิคมแม่แตง  จ ากัด 

สหกรณ์นิคมแม่ริม จ ากัด 
ต.แม่แตง  
อ.แม่แตง 

3 ห้างฉัตร ล าปาง สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  จ ากัด ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
4 เชียงค า พะเยา สหกรณ์นิคมเชียงค า  จ ากัด ต.เชียงแรง  

อ.ภูซาง 
5 แม่สอด ตาก สหกรณ์นิคมแม่สอด  จ ากัด ต.แม่กาสา อ.แม่สอด 

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด  จ ากัด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด 
6 นครชุม ก าแพงเพชร สหกรณ์นิคมนครชุม  จ ากัด ต.โกสัมพี อ.เมือง 
7 ฟากท่า อุตรดิตถ์ สหกรณ์นิคมฟากท่า จ ากัด ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า 
8 พิชัย อุตรดิตถ์ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย 
9 พระร่วง สุโขทัย สหกรณ์นิคมพระร่วง  จ ากัด ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก 

10 ศรีส าโรง สุโขทัย สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด ต.สามเรือน อ.ศรีส าโรง 
11 หนองบัว สุโขทัย สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด ต.หนองบัว อ.ศรีนคร 
12 สวรรคโลก สุโขทัย สหกรณ์นิคมสวรรคโลก  จ ากัด ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร 
13 คีรีมาศ สุโขทัย สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ ากัด ต.หนองจิก  อ.คีรีมาศ  

14 บ้านไร่ สมุทรสาคร สหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จ ากัด ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง 
15 โคกขาม สมุทรสาคร สหกรณ์กรุงเทพฯ  จ ากัด ต.โคกขาม อ.เมือง 
16 ชะอ า เพชรบุรี สหกรณ์นิคมชะอ า  จ ากัด ต.ชะอ า อ.ชะอ า 
17 ท่ายาง เพชรบุรี สหกรณ์นิคมท่ายาง  จ ากัด ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 
18 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี  จ ากัด ตงแก่งดินสอ อ.นาดี 
19 สระแก้ว สระแก้ว สหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง 

20 วังน้ าเย็น สระแก้ว สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง  จ ากัด 
สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด 

ต.คลองหินปูน อ.วังน้ าเย็น 

เอกสารแนบ  1  



 

 

ที ่ นิคมสหกรณ์ จังหวัด สถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ พื้นที่ 
21 โป่งน้ าร้อน จันทบุรี สหกรณ์นิคมสอยดาว  จ ากัด 

สหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด 
ต.ปะตง องสอยดาว 

22 ชะแวะ ระยอง สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ ากัด 
สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จ ากัด 

ต.พลงตาเอียม  
อ.วังจันทร์ 

23 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จ ากัด ต.สหกรณ์นิคม  
อ.ทองผาภูมิ 

24 ดอนตาล มุกดาหาร สหกรณ์นิคมดอนตาล จ ากัด 
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จ ากัด 

ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล 

25 ดงเย็น มุกดาหาร สหกรณ์นิคมดงเย็น  จ ากัด ต.ดงเย็น อ.เมือง 
26 พนา อ านาจเจริญ สหกรณ์นิคมนาว้าใหญ่  จ ากัด ต.นาหว้าใหย่  

อ.ปทุมวงศา 
27 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สหกรณ์นิคมทุ่งสง  จ ากัด ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง 
28 พนม สุราษฎร์ธานี สหกรณ์นิคมพนม  จ ากัด ต.พังกาจญ์ อ.พนม 
29 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สหกรณ์นิคมท่าฉาง จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มฯ จ ากัด 
ต.ตะกุกเหนือ  
อ.วิภาวด ี

30 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สหกรณ์นิคมประมงกาญจนดิษฐ์ 
จ ากัด 

ต.กระแดะ  
อ.กายจนดิษฐ์ 

31 อ่าวลึก กระบี่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จ ากัด 
สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด 

ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก 

32 คลองท่อม กระบี่ สหกรณ์นิคมคลองท่อม  จ ากัด 
สหกรณ์นิคมคลองท่อมสอง จ ากัด 

ต.เพหลา อ.คลอง
ท่อม 

33 ท่าแซะ ชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด ตงท่าแซะ อ.ชุมพร 
34 หลังสวน ชุมพร สหกรณ์นิคมหลังสวน จ ากัด ต.หาดยาย  

อ.หลังสวน 
35 บาเจาะ นราธิวาส สหกรณ์นิคมบาเจาะ  จ ากัด ตงโคกเคียน อ.เมือง 
36 ปิเหล็ง นราธิวาส สหกรณ์นิคมปิเหล็ง  จ ากัด ต.มะรือโบออก  

อ.เจาะไอร้อง 
37 แม่แจ่ม เชียงใหม่ สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จ ากัด 

สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จ ากัด 
ต.นาคอเรือ อ.ฮอด 



 

หมายเหต: สถาบันที่เข้าร่วม ในแต่ละปี ซ้้าสถาบันได้ แต่กลุ่มผู้ผลิตและเกษตรกรต้องไม่ซ้้ากันในแต่ละปี 

โดยมีเป้าหมายเพิ่มปีละ 1,000 ราย เม่ือครบ  5 ปี จะมีเป้าหมายผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ จ้านวน  

5,000 ราย มนพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง มนท้องที่ 29 จังหวัด 

 
 
 
 
 

ที ่ นิคมสหกรณ์ จังหวัด สถาบันเกษตรกรในเขต          
นิคมสหกรณ์ 

พื้นที่ 

38 นครเดิฐ สุโขทัย สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร 
39 คลองสวนหมาก ก าแพงเพชร สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรคองน้ าไหล จ ากัด 
ต.สักงาม อ.คลองลาน 

40 วังทอง พิษณุโลก สหกรณ์นิคมวังทอง จ ากัด ต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก  
อ.เนินมะปราง 

สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จ ากัด 
สหกรณ์นิคมพันชาลี จ ากัด 

ต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก  
อ.เนินมะปราง 

41 ทับเสลา อุทัยธานี สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด ต.ทุ่งนางาม  
อ.ลานสัก 

42 ชัยบาดาล ลพบุรี สหกรณ์นิคมดินชัยบาดาล จ ากัด 
สหกรณ์นิคมล านารายณ์ จ ากัด 

ต.ท่าหลวง อ.ชัยบาดาล 

43 ดงมูล ขอนแก่น สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จ ากัด 
สหกรณ์นิคมดงมูลหนึ่ง จ ากัด 

ต.บ้านฝาง  
อ.กระนวน 

44 สตึก บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด ต.แคนดง อ.แคนดง 
45 ขามทะเลสอ นครราชสีมา สหกรณ์นิคมสูงเนิน ขามทะเลสอ 

ร่วมพัฒนา จ ากัด 
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเล

สอ 
46 ห้วยขมิ้น สุพรรณบุรี สหกรณ์นิคมด่านช้าง  จ ากัด ต.มะค่าโมง อ.ด่านช้าง 

47 ปะทิว ชุมพร สหกรณ์นิคมปะทิว จ ากัด ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว 
48 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์นิคมบางสะพาน จ ากัด ต.ทองมงคล  

อ.บางสะพาน 
49 ปากพญา นครศรีธรรมราช สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช 

จ ากัด 
ต.ปากนคร อ.เมือง 

รวม  49 นิคม                        จ้านวน       64  สหกรณ์  



รายช่ือสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร 6 แห่ง  
สกก. ประมงแม่กลอง จ ากัด  จังหวัดสมุทรสงคราม: อาคารรวบรวม/อาคารเอนกประสงค์/ลานตาก/ห้อง
เย็น/เครื่องชั่ง  
สกก.เกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด :อาคารรวบรวม/ลานตาก/อาคารเอนกประสงค์  
สกก.เมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์: อาคารรวบรวม/อาคารเอนกประสงค์/ลานตาก  
สกก.เมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี: ลานตาก/อาคารเอกนประสงค์  
สกก. บ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  : ลานตาก/อาคารเอนกประสงค์/ไซโล  
สกก.ประตูป่า  จ ากัด  จังหวัดล าพูน : อาคารรวบรวม/ลานตาก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-opMarket) 
  จ านวน 21 จังหวัด  30 นิคมสหกรณ์  รวม 30 สหกรณ์นิคม 
  ที ่ จังหวัด นิคมสหกรณ์ รายช่ือสหกรณ์นิคม 

1 กระบี่ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด 
2 ก าแพงเพชร นิคมสหกรณ์นครชุม สหกรณ์นิคมนครชุม จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ ากัด 
3 จันทบุรี นิคมสหกรณ์โป่งน้ าร้อน สหกรณ์นิคมสอยดาว จ ากัด 
4 ชุมพร นิคมสหกรณ์ท่าแซะ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด 
5 เชียงใหม่ นิคมสหกรณ์พร้าว สหกรณ์นิคมพร้าว จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์แม่แตง สหกรณ์นิคมแม่แตง จ ากัด 
  

 
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จ ากัด 

6 ตาก นิคมสหกรณ์แม่สอด สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
7 นครศรีธรรมราช นิคมสหกรณ์ทุ่งสง สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ากัด 
8 นราธิวาส นิคมสหกรณ์บาเจาะ สหกรณ์นิคมบาเจาะ จ ากัด 
9 บุรีรัมย์ นิคมสหกรณ์สตึก สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด 
10 ปทุมธานี นิคมสหกรณ์สสจ.ปทุมธานี สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนาขวัญ จ ากัด 
11 
  

ปราจีนบุรี 
  

นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ ากัด 
นิคมสหกรณ์สสจ.ปราจีนบุรี สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จ ากัด 

12 พะเยา นิคมสหกรณ์เชียงค า สหกรณ์นิคมเชียงค า จ ากัด 
13 พิษณุโลก นิคมสหกรณ์วังทอง สหกรณ์นิคมเนินประปราง จ ากัด 
14 เพชรบุรี นิคมสหกรณ์ท่ายาง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์ชะอ า สหกรณ์นิคมชะอ า จ ากัด 

15 ระยอง นิคมสหกรณ์ชะแวะ สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จ ากัด 
16 ล าปาง นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จ ากัด 
17 สระแก้ว นิคมสหกรณ์สระแก้ว สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด 

18 สุโขทัย นิคมสหกรณ์ศรีส าโรง สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์สวรรคโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด 

19 สุราษฎร์ธานี นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์ท่าฉาง สหกรณ์นิคมวิภาวดี จ ากัด 
    นิคมสหกรณ์พนม สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด 

20 อ านาจเจริญ นิคมสหกรณ์พนา สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ ากัด 
21 อุตรดิตถ์ นิคมสหกรณ์พิชัย สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด 

 
 
 


