ภาคตะวันออก

สหกรณ

นิคมสอยดาว
จํากัด

สหกรณ
นิคมสอยดาว จํากัด

หกรณนคิ มสอยดาว จํากัด เดิมไดรบั จดทะเบียนช�อ่ สหกรณการเชาทีด่ นิ โปงนํา้ รอน
จํากัด ประเภทสหกรณนิคมไว เมื่อวันที่ 17 พฤศจ�กายน 2518 ตอมาไดรับ
จดทะเบียนเปลี่ยนช�่อเปน สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด หมายเลขทะเบียนสหกรณที่
กสน.35/2518 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2530 ตามความในพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2511
ว�สัยทัศน
สมาช�กภักดี มีสวนรวมกับองคกร ครบวงจรดานธุรกิจ เปนมิตรกับเคร�อขาย
ระบบงานโปรงใส ภายใตคุณคาสหกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. เผยแพรประชาสัมพันธงานสหกรณและสงเสร�มการมีสวนรวมของสมาช�ก
2. พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพบุคลากร
3. ขยายและพัฒนาข�ดความสามารถการดําเนินธุรกิจและเสร�มสรางเคร�อขาย
4. สงเสร�มพัฒนาอาช�พและสวัสดิการใหกับสมาช�ก
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การใหบร�การ
สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด เปดใหบร�การแกสมาช�กและเกษตรกรทั่วไป ในวัน
จันทร – วันศุกร (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ตั้งแตเวลา 08.30 น.–16.30 น.
โดยใหบร�การงานดานตางๆ ดังนี้
1. ธุรกิจรับฝาก – ถอน เง�น
2. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
4. ธุรกิจสินเช�่อ

จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณนคิ มสอยดาว จํากัด เปนองคกรที่
สงเสร�มการผลิตสินคาเกษตร การประกอบ
อาช�พทีส่ อดคลองกับสภาพแวดลอมในทอง
ถิน่ จัดหาปจจัยการผลิตในราคาเปนธรรมเพือ่
ลดตนทุนในการผลิตใหกบั สมาช�ก สงเสร�ม
เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย และเพิม่
รายไดของสมาช�ก สรางความเช�อ่ มัน่ ศรัทธา
ของสมาช�กและคนในชุมชนดวยการบร�หารจัดการ
ทีด่ ี และเปนแบบอยางของการรวมกลุม เพือ่
ช  ว ย เ ห ลื อ ซ �่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น รู ป แ บ บ
สหกรณนคิ ม
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กิจกรรมของสหกรณ

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงลําไยคุณภาพเพื่อการสงออก
2. กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย
• กิจกรรมสันทนาการ
1. กิจกรรมลงแปลงปลูกผัก
2. กิจกรรมลงแปลงลําไย
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ
พัฒนา)

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
มกราคม - ธันวาคม การบร�หารจัดการ / งานสินเช�่อ/
การผลิตสินคาเกษตร/
การสงเสร�มอาช�พสมาช�ก
ตุลาคม – เมษายน
การรวบรวมผลผลิตลําไย
กุมภาพันธ
การจัดหาสินคามาจําหนาย/
โครงการสงเสร�มการผลิตลําไย
คุณภาพเพื่อการสงออก

1. กิจกรรมบร�จาคโลหิตในวันสหกรณแหงชาติ 26 ก.พ. ของทุกป
2. กิจกรรมบร�จาคเง�นเพื่อสมทบทุนจัดซ�้ออุปกรณทางการแพทย
3. กิจกรรมงานวันเด็ก โดยเปาหมายเปนนักเร�ยนที่เขารวมโครงการ
สงเสร�มการออม
4. กิจกรรมรวมกับชุมชน และวัด เชน ทําโรงทานงานปดทองฝง
ลูกนิมิตร

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั
1. สอยดาวร�สอรท แอนสปา จํานวน 50 หอง
2. เร�อนระเบียง จํานวน 30 หอง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. เร�อนระเบียบหองอาหารมีเคร�่องปรับอากาศ รองรับได 200 คน
2. รานแวะลองดูเซ รองรับได 100 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. หองประชุมมีเคร�่องปรับอากาศ รองรับผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน 1. ตลาดสินคาเกษตรของสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
2. อาคารอเนกประสงค รองรับผูเขารวมประชุม จํานวน 400 คน
2. ตลาดประชารัฐหนาวัดปะตง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุร�
ทุกวันศุกรเวลา 15.00 น. เปนตนไป
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. แปลงลําไยคุณภาพเพื่อการสงออกของสมาช�ก
2. ศูนย ศพก.ทับสงฆ อ.สอยดาว จ.จันทบุร�

ติดตอสหกรณ
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• เบอร โทรศัพท

039-385025

• Facebook

สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด

• E-mail

Datum_53@hotmail.com

• ช�่อผูประสานงาน

นางสาวดาร�น ปราบไพร�น

สหกรณ

ประมง

คุงกระเบน จํากัด

สหกรณ
ประมงคุงกระเบน จํากัด

เ

มื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ประกอบพิธ�เปดพระบรมราชานุเสาวร�ยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและทรงมี
พระราชดําร�ทจี่ ะทําการศึกษาการพัฒนาพืน้ ที่ในเขตทีด่ นิ ชายทะเล เพือ่ แนะนําใหประชาชนได
มีความรูแ ละเห็นความสําคัญของการใช และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติตา งๆ และพิจารณา
ความเหมาะสม จ�งกําหนดพื้นที่ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร� เปนพื้นที่จัด
ตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน โดยกรมปาไมไดสนองพระราชดําร�อนุญาตให
จังหวัดจันทบุร� ใชพนื้ ทีป่ า ชายเลนจัดสรรใหราษฎรตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม และตําบล
สนามไชย อําเภอนายายอาม จํานวน 104 แปลง เขาทําประโยชน (เลี้ยงกุงกุลาดํา) รายละ
5-10 ไร
หลังจากการจัดตัง้ ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร� และ คัดเลือก
เกษตรกรเขาพืน้ ทีโ่ ครงการและประกอบอาช�พการเลีย้ ง
กุง กุลาดํา จํานวน 113 ราย ซ�ง่ ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร เปนผูส นับสนุนในดานเง�นทุนและ
จัดหาวัสดุอุปกรณให ในระยะเร�่มแรก ผลการเลี้ยงกุง
ไดผลดีเนือ่ งจากความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมตางๆ ยังดีอยู
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การจัดตั้งสหกรณ
กรมสงเสร�มสหกรณได ใหการศึกษาอบรมในเร�่องอุดมการณ
หลักการและ
ว�ธก� ารสหกรณแกเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ หลังจากนัน้ เกษตรกรไดรวมกันจัดตัง้ สหกรณ
ช�่อ “สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2530 เลขทะเบียนสหกรณที่ สกส.(ม) 149/2530 มีสมาช�กแรกตั้ง 87 คน มีวตั ถุประสงค
เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การะดมเง�นทุนเพื่อเปนทุนหมุนเว�ยนในการรวมกันซ�้อ
สินคา ปจจัยการเลี้ยงกุงกุลาดํา เคร�่องอุปโภค
บร�โภค และการรวมกันขายผลผลิต (กุงกุลาดํา)
ใหไดราคาดี อันจะชวยยกระดับฐานะความเปนอยู
ใหดีข�้น
สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด กอตั้ง
เปนเวลา 30 ปแลว สิ้นปบัญช� ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มีทุน
าเนินงาน
จํานวน
ไดรับคัดเลือกเปน ดํ26,740,182.62
บาท
“สหกรณดีเดน และมี ส มาช� ก จํ า นวน
212 ราย สหกรณฯ
ประเภท
รกิจจํานวน 4
สหกรณประมง ประกอบธุ
รกิจสิน
ระดับประเทศ” ธุเช�รอ่ กิ2.จธุไดรแกิกจจั1.ดธุหาสิ
นคา
ในป พ.ศ. 2538 มาจําหนาย 3. ธุรกิจ
รวบรวม 4. ธุรกิจเง�น
รับฝาก
การประกอบอาช�พของสมาช�กทั้งหมดทํา
อาช�พประมงเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทกุงขาวแวนาไม
กุงกุลาดํา ปลาเกา และปลากะพง ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําร� จํานวน 104 แปลง เขา
ทําประโยชนรายละ 5-10 ไร นอกจากนี้สมาช�กจะ
ตองแบงพื้นที่การใชประโยชนรอยละ 5 ของพื้นที่
เปนพืน้ ทีก่ กั เก็บนํา้ เสีย เพือ่ รักษาสิง่ แวดลอม และพืน้ ทีร่ อ ยละ 30 เปนทีพ
่ กั อาศัยและปลูกปา
ชายเลน มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ การระดมเง�นทุนเพื่อเปนทุนหมุนเว�ยน
ในการรวมกันซ�้อ รวมกันขายสินคาและปจจัยการเลี้ยงกุง และปลา อันจะชวยยกระดับ
มาตรฐานความเปนอยูของสมาช�กใหดีข�้น
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จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณฯ เปนสหกรณในโครงการพระราชดําร�
สหกรณฯ มีสินคาหร�อผลิตภัณฑที่โดดเดนของสหกรณ คือ
(1) กุงขาว
ไซค 80-100 ตัว
ราคากิโลกรัมละ 120-150 บาท (ข�้นอยูกับราคาตลาด)
ไซค 40-60 ตัว
ราคากิโลกรัมละ 160-190 บาท (ข�้นอยูกับราคาตลาด)
ไซค 30-50 ตัว
ราคากิโลกรัมละ 180-230 บาท (ข�้นอยูกับราคาตลาด)
(2) กะปเคยทะเล (แพคใสกระปุกๆละคร�่งกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 240 บาท(ข�้นอยูกับราคาตลาด)
(3) ปลาหมึกสด ปูทะเลสด
ราคาตอกิโลกรัมข�้นยูกับสภาพอากาศและชวงเวลา
(4) สินคาแปรรูปตางๆ
ราคาแพคละ 35-150 บาท
สมาช�กสหกรณมีจํานวนทั้งหมด 215 คน ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61 (สมาช�กสามัญทั้งหมด)
ระยะเวลาการดําเนินงานของสหกรณกวา 30 ป (จดทะเบียนเปนสหกรณวันที่ 20 ตุลาคม 2530)
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กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ว�ทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของและแนวทาง
การแกไขปญหาของสหกรณ
- จัดเตร�ยมเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หร�อผลิตภัณฑของ
สหกรณเพื่อประชาสัมพันธ
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให
เกิดการพัฒนา)
สหกรณสามารถจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับผูเยี่ยมชม (เชน กิจกรรม
การบรรยาย สาธ�ต การทดลองทําดวยตนเอง) สะดวกจัดกิจกรรม
(ตั้งแตเวลา 13.00 ถึง 15.00 น. ) กิจกรรมการเลี้ยงกุง การยกยอ
เช็คอาหารกุง การใหอาหารกุง การทําขาวเกร�ยบหอยนางรม
การติด ปูนพวงหอยนางรม การทําแปนปูนติดหอยนางรม ระยะเวลา
1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
หมายเหตุ : มีคาใชจายในการจัดกิจกรรม ข�้นอยูกับกิจกรรมและอุปกรณที่ใช

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- สหกรณฯ เปนสหกรณในโครงการพระราชดําร�
- การเลี้ยงกุง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

• ทีพ
่ กั (โรงแรมใกลสหกรณ)
1. ในเขตเจาหลาว ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร (โดยประมาณ)
2. ในเขตแหลมเสด็จ ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร (โดยประมาณ)
3. ในเขตคุงว�มาน ระยะทาง 5-7 กิโลเมตร (โดยประมาณ)

• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• หองนํา้

- หองประชุม จํานวน 1 หอง รองรับได 20-30 คน

- โถงอาคาร จํานวน 1 หลัง รองรับได 120-150 คน
ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
- สําหรับรถบัสขนาดใหญ 4 คัน รถยนตสวนตัว 25 คัน

- มีทั้งหมด 4 หอง แยกเปนในหองประชุม 1 หอง
และดานนอกอาคาร 3 หอง

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- อาคารคัดแยกผลผลิต จํานวน 1 หลัง รองรับได 50-80 คน
เพิ่มเติม
1. สหกรณสามารถจัดเตร�ยมอาหารรวมถึงสถานที่รับประทานเพื่อบร�การผูเยี่ยมชม
[ / ] สามารถ ราคาบุคคลละ 100 บาท (โดยเฉลี่ยไมมีเบรก)
[ / ] สามารถ ราคาบุคคลละ 120 บาท (โดยเฉลี่ยมีเบรก)
2. สหกรณสามารถจัดเตร�ยมของวาง (coffee break) เพื่อบร�การผูเยี่ยมชม
[ / ] สามารถ ราคาบุคคลละ 30-50 บาท (โดยเฉลี่ย)

ไมซ เพื่อชุมชน
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เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
สามารถมาไดตลอดทั้งป เนนฤดูหนาวและฤดูรอน
จะมีชวงฤดูฝนที่จะเปนปญหาเร�่องการออกพื้นที่

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 5/1 หมู 3 ถนนโครงการชลประทานนํ้าเค็ม ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร� 22120
โทร.039-480411 / E-mai : kungkrabaen@outlook.com
(กรณีที่ไมไดอยูในเขตอําเภอเมือง) หางจากอําเภอเมือง 28-30 กิโลเมตร (โดยประมาณ)

6 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
มะขาม จํากัด

สหกรณ
การเกษตรมะขาม จํากัด

หกรณการเกษตรมะขาม จํากัด ไดจัดตั้งข�้นโดยการควบสหกรณหาทุนตางๆ ที่มีอยู
ในทองที่ อําเภอมะขาม และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
ประเภทสหกรณการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513

จ�ดเดนของสหกรณ

สวัสดิการสมาช�ก

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
รับเปนเจาภาพทอดกฐ�นวัดที่ใชสถานที่ประชุมกลุมและกฐ�นตก

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
1 แหง ขนาด 2,628 ตารางเมตร

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 2 หอง
- หองเล็ก บรรจ�ได 40 คน
- หองใหญ บรรจ�ได 100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

• หองนํา้
ไมมี

- หองนํา้ หญิง จํานวน 28 หอง
- หองนํา้ ชาย จํานวน 12 หอง โถปสสาวะ 43 โถ

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
229/2 หมู 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลมะขาม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร�
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวณัฐปภัสร จํารูญ
• เบอร โทรศัพท 039-389095
• Facebook สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
• E-mail skmakam@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

ชมรมชาวสวน
มะมวง จังหวัดฉะเช�งเทรา จํากัด

สหกรณชมรมชาวสวนมะมวง
จังหวัดฉะเช�งเทรา จํากัด

ช

มรมชาวสวนจังหวัดฉะเช�งเทรา กอตัง้ ข�น้ ในป พ.ศ. 2541 และเร�ม่ มีการรวมตัวกัน
อยางจร�งจังและเร�่มการผลิตมะมวงสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเช�งเทรา จ�งจดทะเบียนเปนสหกรณชมรมชาวสวนมะมวง จังหวัดฉะเช�งเทรา
จํากัด ในป พ.ศ. 2549 มีสมาช�กใน 7 อําเภอประกอบดวย อําเภอพนมสารคาม อําเภอ
แปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอราชสาสน อําเภอบางคลา
และอําเภอคลองเข�่อน มีพื้นที่ปลูกมะมวงสายพันธ
นํา้ ดอกไมเบอร 4 เข�ยวเสวย และสีทอง กวา 20,000 ไร
ปจจ�บนั สหกรณชาวสวนมะมวงฯ เปนศูนยกลาง
การรวบรวมและคัดเลือกมะมวงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเช�งเทรา
เพือ่ สงออกไปยังตางประเทศ โดยสหกรณฯ มุง เนน
การผลิตมะมวงใหมคี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ
จ�ดเดนของสหกรณ
ตกคาง เพราะตระหนักถึงสุขอนามัยของผูบ ร�โภคเปน
อันดับหนึง่ จ�งพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ
งผลิตมะมวงหลายพันธุท ี่
ถึงแหลงผลิต ตลอดจนว�ธก� ารผลิต การใสปยุ และสาร ไดคเปุณนแหล
ภาพ มาตรฐานสงออก
เคมี ซ�ง่ ผูบ ร�โภคสามารถตรวจสอบแหลงผลิตไดจาก
สติก๊ เกอรทมี่ เี ลขหมายรหัสสมาช�กทีต่ ดิ บนผลมะมวง
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศูนยการเร�ยนรูมะมวงจังหวัดฉะเช�งเทรา เพื่อชมกระบวนการผลิต
มะมวงคุณภาพสงออก
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ
พัฒนา)

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม - มีนาคม
ชมขั้นตอนการผลิตมะมวง
และชมสวนของสมาช�ก

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ศูนยการเร�ยนรูข องสหกรณ และสวนของสมาช�ก
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- หองประชุมรองรับได 40 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
บร�เวณโรงเร�อนหนาสํานักงาน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
มีบร�เวณโรงเร�อนหนาสํานักงาน โดยสหกรณสามารถสั่งอาหาร
ใหผูเขาศึกษาดูงานได
• รานขายของทีร่ ะลึก
รานบานนํ้าดอกไม จําหนายมะมวงแปรรูป
และผลสดในชวงที่มผ
ี ลผลิต
• ทีจ่ อดรถ
จอดรถบัสในลานได 3-5 คัน และรถยนตบร�เวณใกลเคียง
ประมาณ 30 คัน
• หองนํา้
หองนํ้าชาย 2 หอง และหองนํ้าหญิง 2 หอง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง พรอมแผนที่
เลขที่ 97/5 หมูที่ 1 ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเช�งเทรา 24120
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวจ�นตนา ภูสวัสดิ์ (ผูชวยผูจัดการ)
• เบอร โทรศัพท 038-088148, 090-9680793
• Facebook สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงฉะเช�งเทรา จํากัด
• Website www.coopthai.com/mango
• E-mail mangoccs@gmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

โคนม

บานบึง จํากัด

สหกรณ
โคนมบานบึง จํากัด

ส

หกรณโคนมบานบึง จํากัด จัดตั้งโดยการพัฒนาจากศูนยรวบรวมนํ้านมดิบของ
กรมปศุสตั ว ซ�ง่ เปนผลสืบเนือ่ งมาจากโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวาง
กลุมประเทศสมาช�กสมาคมอาเซ�ยนกับรัฐบาลออสเตรเลีย ไดจัดตั้งเปนสถานที่จัดตั้ง
ศูนยเร�่มดําเนินการรวบรวมนํ้านมดิบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 ตอมาป 2531 ศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบแหงนี้ไดทําธุรกิจเจร�ญกาวหนาข�้น คณะกรรมการและสมาช�กทุกคน
รวมกันพัฒนา จ�งไดดําเนินการจดทะเบียนเปนสหกรณเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2531
โดยจดทะเบียนช�่อ “สหกรณโคนมบานบึง จํากัด” มีแผนดําเนินงานครอบคลุมทุกอําเภอ
ในจังหวัดชลบุร� ดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณ เ ต็ ม รู ป แบบ คื อ สมาช� ก เป น
เจาของสหกรณ สมาช�กเปนทั้งผูผลิต
ผู  แ ปรรู ป และผู  จํ า หน า ยเองทั้ ง หมด
รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ เชน
อาหารสัตว นมผงเลี้ยงลูกโค แรธาตุ
ยารักษาโรค และอื่นๆ มาบร�การสมาช�ก
และเกษตรกรทั่วไป

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
1.
2.
3.
4.

มีฟารมโคนมมาตรฐานกรมปศุสัตว
มีศูนยรวบรวมนมมาตรฐานกรมปศุสัตว
มีโรงงานมาตรฐาน
มีผลิตภัณฑนม

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1.การเลี้ยงโคนม
2.การจัดการฟารมโคนม
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1. รวมกิจกรรมสมาคมชาวไรออย
2. รวมกิจกรรมวันเด็ก
3. รวมกิจกรรมกับโรงเร�ยน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ไอศกร�มนมสด
2. นมอัดเม็ด
3. นมพาสเจอรไรสชนิดถุง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1 หอง 20 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

ไมซ เพื่อชุมชน
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เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
1-2 ชั่วโมง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ตั้ง 24/15 หมู 1 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร�
• เบอร โทรศัพท 038-056248
• Facebook สหกรณ โคนมบานบึง จํากัด
• ID line pao.cpd
• E-mail banbungdairy@gmail.com
• ช�่อผูประสานงาน คุณพิมจันทร คําปน

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

ธรรมชาติวดั ญาณฯ จํากัด

สหกรณการเกษตร
ธรรมชาติวัดญาณฯ จํากัด

ก

อตัง้ เมือ่ ป 2548
ปจจ�บนั มีสมาช�ก 78 ราย

จ�ดเดนของสหกรณ

สมาช�กทําการเกษตร
ไมใชสารเคมี

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
การแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ ตามบานของสมาช�กในสหกรณ เชน
- การทํานํ้ายาซักผา
- การทํานํ้าปนผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ
- การรักษา และคงสภาพดิน
- สบูจากนํ้ามันมะพราว
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
ไมมี
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
สามารถเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป กิจกรรมฝกอบรม
การทําผลิตภัณฑตางๆ เชน
- การทํานํ้ายาซักผา
- การทํานํ้าปนผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ
- การรักษา และคงสภาพดิน
- สบูจากนํ้ามันมะพราว
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
คณะประชุมที่สนใจสามารถติดตอและคุยรายละเอียดกับ
ทางสหกรณ เพื่อจัดเตร�ยมวัสดุอุปกรณ พรอมทั้ง
ความตองการอื่นๆ ของคณะประชุมที่เขาเยี่ยมชมได

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
โรงจอดรถหนาบาน

• ทีจ่ อดรถ
โรงจอดรถหนาบาน
• หองนํา้

ไมมี

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง พรอมแผนที่
107/1 ม.11 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�
• เบอร โทรศัพท

091 194 5666

• ช�่อผูประสานงาน

นางดวงพรรณ ทองทรัพย

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร
เขาสมิง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเขาสมิง จํากัด

หกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 59 ม.8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2519 มีพื้นที่ดําเนินงานใน อ.เขาสมิง มีสมาช�ก รวม
ทั้งสิ้น 732 ราย มีคณะกรรมการดําเนินการ รวม 11 ราย มีสินทรัพย รวม
117,731,515.41 บาท มีธุรกิจอยู 4 ดาน ไดแก ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต และธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
จ�ดเดนของสหกรณ
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
และแหลงผลิตผลไมที่สําคัญ
ของจังหวัดตราด

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และแหลงผลิตผลไม ที่สําคัญของจังหวัดตราด
เชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ สละ ลองกอง เปนตน
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
เมษายน-กรกฎาคม เยี่ยมชมสวนผลไมและการ
รวบรวมผลไม เชน ทุเร�ยน มังคุด
เงาะ สละ ลองกอง เปนตน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
สวนผลไมของสมาช�ก

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
หองประชุม สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุม สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จํานวน 2 หอง
- หองขนาด 15 -20 คน 1 หอง
- หองขนาด 80 -100 คน 1 หอง
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
อาคารรวบรวมผลผลิต จํานวน 400 ราย

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
รถยนตสว นบุคคล จํานวน 50 - 80 คัน และรถบัส จํานวน 10 คัน
• หองนํา้
20 หอง แยก ชาย หญิง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
59 ม.8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
• ช�่อผูประสานงาน นางนกนอย เข็มทอง
• เบอร โทรศัพท 098-5356616
• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร
เมืองตราด จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเมืองตราด จํากัด

หกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 112 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 มีพื้นที่ดําเนินงานใน อ.เมืองตราด มี
สมาช�ก รวมทั้งสิ้น 8,809 ราย มีคณะกรรมการดําเนินการ รวม 15 ราย มีสินทรัพย รวม
1,271,530,029.93 บาท มีธุรกิจอยู 4 ดาน ไดแก ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต และธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
จ�ดเดนของสหกรณ
ธุรกิจทางดานการเง�นทัง้ ธุรกิจรับฝากเง�น
ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และ
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน กลุมอาช�พ
และสวนผลไม
ไมมี

• กิจกรรมสันทนาการ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให
เกิดการพัฒนา)

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-มีนาคม
ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน
Solar Farm และกลุมอาช�พ
เมษายน-กรกฎาคม เยี่ยมชมสวนผลไมและการศึกษาดูงาน
Solar Farm และกลุมอาช�พ
สิงหาคม-ธันวาคม
ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน
Solar Farm และกลุมอาช�พ

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานที่ตั้ง Solar Farm

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ตัง้ อยูเ ลขที่ 112 ม.2
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด Solar Farm ต.ทากุม อ.เมือง จ.ตราด
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด จํานวน 1 หอง
ผูเ ขาประชุม 60 - 80 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด จํานวน 1 หอง
ผูเ ขาประชุม 60 - 80 ทาน
• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
รถยนตสว นตัว จํานวน 30 คัน รถบัส 4 คัน
• หองนํา้
หองนํา้ ในสถานีบร�การนํา้ มัน จํานวน 8 หอง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
112 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
• ช�่อผูประสานงาน นายชวลิต หนูแกว
ตําแหนงผูจัดการสหกรณ
• เบอร โทรศัพท 086-0157103
• Facebook https://www.facebook.com/muangtrat.coop
• E-mail skmakam@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

การเกษตร

ชาวสวนไมเค็ด จํากัด

สหกรณการเกษตร
ชาวสวนไมเค็ด จํากัด

ส

หกรณมสี มาช�กทัง้ หมด 260 คน มีทนุ ดําเนินงาน 18,617,868.34 บาท ทุนสํารอง
665,881.47 บาท โดยสหกรณมธี รุ กิจ 3 ประเภท 1. ธุรกิจสินเช�อ่ 2. ธุรกิจจัดหา
สินคามาจําหนาย 3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด ไดมีการ
รวบรวมผลผลิตของสมาช�ก (ยอดชะอม) จากสมาช�ก
สหกรณ เพื่อลดปญหาจากการกดราคาจากพอคา
คนกลาง ในพื้นที่และสมาช�กสามารถชําระหนี้ไดตามที่
สหกรณกําหนด
สมาช�กสหกรณโดยสวนใหญมีสวนทุเร�ยนเปนของ
ตนเอง เพื่อจําหนายใหกับบุคคลภายนอกในราคาที่สูง
เนื่องจากรสชาติและคุณภาพที่ไมเหมือนใคร มีความโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะของทุเร�ยนปราจ�นบุร�

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ

เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
วันดอกทุเร�ยนบาน
เก็บยอดชะอมเพื่อมาปรุงอาหาร
ขั้นตอนการเพาะชํากิ่งไมพันธุ
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
ไมมี
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ
พัฒนา)

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
กุมภาพันธ
วันดอกทุเร�ยนบาน
เมษายน - มิถุนายน
การตัดยอดชะอมมาประกอบ
อาหาร/ขั้นตอนการชํากิ่งพันธุไม

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
สวนชะอมของสมาช�ก
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
ภายในสหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด จํานวน 50 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- สวนทุเร�ยนแปลงใหญของสมาช�ก
- แปลงชํากิ่งไม
- สวนชะอมของสมาช�ก
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด จํานวน 50 ทาน
• รานขายของทีร่ ะลึก
พวงกุญแจจากลูกทุเร�ยน
• ทีจ่ อดรถ
สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด
• หองนํา้
1 หองนํ้า

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง พรอมแผนที่
127/8 หมู 2 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจ�นบุร�
จังหวัดปราจ�นบุร�
• ช�่อผูประสานงาน นายบรรเจ�ด ชาญยงค
• เบอร โทรศัพท 088-3638289

ไมซ เพื่อชุมชน

3

สหกรณ

นิคม

ชุมแสงจันทร จํากัด

สหกรณนิคม
ชุมแสงจันทร จํากัด

ส

หกรณนคิ มชุมแสงจันทร จํากัด เปนสหกรณประเภทนิคม จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2521 ดําเนินธุรกิจและบร�การสมาช�กหลายดาน เชน รวบรวมยางพารา
ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจสินเช�อ่ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ( อาหารปลา ปุย ยาเคมี
อุปกรณยาง ) สนับสนุนเลีย้ งปลาทับทิมในกระชัง รวบรวมผลไม (เมลอน สับปะรด)
จ�ดเดนของสหกรณ
- มีกรรมการและบุคลากรที่เขมแข็ง ซ�่อสัตย และ
สามัคคี
- สนับสนุนอาช�พใหสมาช�ก เชน เลี้ยงปลาทับทิมใน
กระชัง การปลูกเมลอน
- ชวยเหลือสมาช�กทุกดาน เชน บรรจ�ภัณฑ อุปกรณ
การเกษตร สวัสดิการตางๆ เชน คางานศพ
เยี่ยมเยือนสมาช�ก

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ดูแปลงเมลอน
2. ดูการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง
3. ดูสวนผลไมเชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ
4. ดูการรวบรวมยางพาราแผนดิบ
5. การทํานํ้าจ�้มเมลอน
6. การทํานํ้าเมลอนชอต
7. การรวบรวมตลาดชุมชน

ไมมี

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ
พัฒนา)
- เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเร�ยน
- มอบทุนการศึกษาเด็กนักเร�ยน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
อางเก็บนํา้ ประแสร
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- หองประชุม จํานวน 3 หอง
- หองที่ 1 จํานวน 20 คน (หองแอร)
- หองที่ 2 จํานวน 100 คน (หองแอร)
- หองที่ 3 จํานวน 200 คน (หองพัดลม)
- หองที่ 4 จํานวน 700 คน (โกดังรวบรวมยางพารา)
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- อาคารรวบรวมยางพารา จํานวน 700 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
- เมลอน
- ทุเร�ยน
- มังคุด
- เงาะ
- สับปะรด
- ทุเร�ยนทอด
• ทีจ่ อดรถ
- จอดไดประมาณ 200 คัน

ไมมี

• หองนํา้
หองนํ้ามี 4 จ�ด
- ในสํานักงาน 2 หอง
- หองนํ้าปมนํ้ามัน 4 หอง
- หองนํ้าในอาคาใหม ชั้นบน 2 หอง ชั้นลาง 2 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม - มีนาคม
ชมกระชังปลาทับทิม
เมษายน - มิถุนายน
ชมสวนผลไม เชน ทุเร�ยน เงาะ
มังคุด เมลอน ชมกระชังปลาทับทิม
ชมรวบรวมยางพารา
กรกฎาคม - ธันวาคม ชมสวนผลไม เชนเมลอน
ชมกระชังปลาทับทิม
ชมรวบรวมยางพารา

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง พรอมแผนที่
สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด ที่อยู 16 หมู 1 ต.ชุมแสง
อ.วังจันทร จ.ระยอง 21210 เบอรโทร ติดตอ 087-8343313
• ช�่อผูประสานงาน นางสาว สุรางค แสงอุทัย
• เบอร โทรศัพท 085-0845970
• ID line 0850845970
• E-mail surang11@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

นิคม

วังไทร จํากัด

สหกรณ
นิคมวังไทร จํากัด

ส

หกรณนคิ มวังไทร จํากัด ไดรบั จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.2511
เปนสหกรณประเภท “นิคม” เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2521 ปจจ�บนั มีสมาช�ก 3,145
คน มีคณะกรรมการทัง้ หมด 15 คน มีเจาหนาทีป่ ระจํา 12 คน มีแผนดําเนินงานอยู
ในตําบลพลงตาเอีย่ ม ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร สวนใหญสมาช�กประกอบอาช�พทําสวนผลไม
ตามฤดูกาล เชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ บางสวนมีการปลูกสวนยางพารา เปาหมายการ
ดําเนินงานของสหกรณในระยะแรกคือ
1 ดําเนินการใหไดมาซ�ง่ สิทธ�การครอบครองทีด่ นิ ทีท่ าํ กินของมวลสมาช�ก
2 จัดหาเง�นทุนใหแกสมาช�กทีข่ าดแคลน
3 จัดหาปจจัยการผลิตและเคร�อ่ งอุปโภคบร�โภคทีส่ มาช�กตองการมาจําหนาย
4 สงเสร�มการออม โดยการรับฝากเง�นจากสมาช�ก
ปจจ�บนั สหกรณไดดาํ เนินธุรกิจหลายประเภททีส่ าํ คัญ คือ
1 ธุรกิจเครดิต คือการใหเง�นกูแ กสมาช�ก ปจจ�บนั สหกรณมลี กู หนีเ้ ง�นกู 230 ลานบาท
2 ธุรกิจการรับฝากเง�น ปจจ�บนั มีเง�นรับฝากจากสมาช�ก 95 ลานบาท
3 ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย มีทงั้ ปจจัยการผลิตทางการเกษตร และสินคาอุปโภคบร�โภค
4 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาช�ก สหกรณรวบรวมยางพารา และผลไม (ทุเร�ยน)
ผลกําไรในปทผี่ า นมา ปบญ
ั ช�สนิ้ สุด 30 มิถนุ ายน 2561 สหกรณมกี าํ ไรสุทธ� 8,185,203.85 บาท
2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
สมาช�กสหกรณสวนใหญทําสวนผลไม เชน ทุเร�ยน
มังคุด โดยเฉพาะผลไมทุเร�ยนซ�่งมีรสชาติอรอยเปน
ที่ช�้นช�่อของผลไมอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
สามารถสงออกไปยังตางประเทศได

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมสวนผลไมและช�มผลไมตามฤดูกาล
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมการสรางฝายชะลอนํ้า
3. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กนักเร�ยน
ในวันสําคัญ เชน วันสหกรณแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ทีส่ าํ นักงานสหกรณนคิ มวังไทร จํากัด และสวนผลไมของสมาช�ก
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
มี 1 หอง สามารถบรรจ�ผเู ขารวมสัมมนาได 80 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
รถยนตขนาดเล็กจอดได 30 คัน
รถตูจ อดได 10 คัน
รถบัสจอดได 3 คัน
• หองนํา้
หองนํ้าชาย 5 หอง หองนํ้าหญิง 5 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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เร�่องนารูเกี่ยวกับ
การจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
เมษายน - มิถุนายน
เยี่ยมชมเยี่ยมชมสวน และบุฟเฟตผลไม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง พรอมแผนที่
151 หมู 3 ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 21210
• ช�่อผูประสานงาน นายเรวัตร แสงวาร�นทร
• เบอร โทรศัพท 086-415-3187
• E-mail wangsai 2521@hotmail.com
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