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สหกรณ
นิคมสอยดาว จํากัด

หกรณนิคมสอยดาว จํากัด เดิมไดรับจดทะเบียนช�อ่สหกรณการเชาท่ีดินโปงน้ํารอน 

จํากัด ประเภทสหกรณนิคมไว เม่ือวันท่ี 17 พฤศจ�กายน 2518 ตอมาไดรับ

จดทะเบียนเปล่ียนช�่อเปน สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด หมายเลขทะเบียนสหกรณท่ี 

กสน.35/2518 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2530 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ 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�กและเกษตรกรท่ัวไป ในวัน

จันทร – วันศุกร (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ต้ังแตเวลา 08.30 น.–16.30 น.

โดยใหบร�การงานดานตางๆ ดังน้ี

 1. ธุรกิจรับฝาก – ถอน เง�น

 2. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย

 3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล

 4. ธุรกิจสินเช�่อ

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด เปนองคกรท่ี
สงเสร�มการผลิตสินคาเกษตร  การประกอบ
อาช�พท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทอง
ถ่ิน จัดหาปจจัยการผลิตในราคาเปนธรรมเพ่ือ
ลดตนทุนในการผลิตใหกับสมาช�ก สงเสร�ม
เศรษฐกิจพอเพียง  การลดรายจาย และเพ่ิม
รายไดของสมาช�ก  สรางความเช�อ่ม่ันศรัทธา
ของสมาช�กและคนในชุมชนดวยการบร�หารจัดการ
ท่ีดี     และเปนแบบอยางของการรวมกลุมเพ่ือ
ช  ว ย เ ห ลื อ ซ �่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น รู ป แ บ บ
สหกรณนิคม  
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

มกราคม  - ธันวาคม การบร�หารจัดการ / งานสินเช�่อ/

 การผลิตสินคาเกษตร/

 การสงเสร�มอาช�พสมาช�ก

ตุลาคม – เมษายน การรวบรวมผลผลิตลําไย

กุมภาพันธ การจัดหาสินคามาจําหนาย/

 โครงการสงเสร�มการผลิตลําไย

 คุณภาพเพ่ือการสงออก

1. หองประชุมมีเคร�่องปรับอากาศ รองรับผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน

2. อาคารอเนกประสงค รองรับผูเขารวมประชุม จํานวน 400 คน

1. แปลงลําไยคุณภาพเพ่ือการสงออกของสมาช�ก

2. ศูนย ศพก.ทับสงฆ อ.สอยดาว จ.จันทบุร�

1. เร�อนระเบียบหองอาหารมีเคร�่องปรับอากาศ รองรับได 200 คน

2. รานแวะลองดูเซ  รองรับได 100 คน

1. ตลาดสินคาเกษตรของสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด   

2. ตลาดประชารัฐหนาวัดปะตง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุร� 

 ทุกวันศุกรเวลา 15.00 น. เปนตนไป

1. สอยดาวร�สอรท  แอนสปา จํานวน 50 หอง

2. เร�อนระเบียง จํานวน 30 หอง

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

• เบอรโทรศัพท 039-385025

• Facebook  สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด

• E-mail Datum_53@hotmail.com

• ช�่อผูประสานงาน  นางสาวดาร�น   ปราบไพร�น

กิจกรรมของสหกรณ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงลําไยคุณภาพเพ่ือการสงออก

2. กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงผักปลอดภัย

1. กิจกรรมลงแปลงปลูกผัก

2. กิจกรรมลงแปลงลําไย

1. กิจกรรมบร�จาคโลหิตในวันสหกรณแหงชาติ  26  ก.พ.  ของทุกป

2. กิจกรรมบร�จาคเง�นเพ่ือสมทบทุนจัดซ�้ออุปกรณทางการแพทย  

3. กิจกรรมงานวันเด็ก  โดยเปาหมายเปนนักเร�ยนท่ีเขารวมโครงการ

 สงเสร�มการออม

4. กิจกรรมรวมกับชุมชน และวัด  เชน ทําโรงทานงานปดทองฝง

 ลูกนิมิตร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ

 พัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

ประมง
คุงกระเบน จํากัด
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สหกรณ
ประมงคุงกระเบน จํากัด

ม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  2524  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จพระราชดําเนิน
ประกอบพิธ�เปดพระบรมราชานุเสาวร�ยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและทรงมี

พระราชดําร�ท่ีจะทําการศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตท่ีดินชายทะเล  เพ่ือแนะนําใหประชาชนได
มีความรูและเห็นความสําคัญของการใช  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตางๆ   และพิจารณา
ความเหมาะสม  จ�งกําหนดพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด  อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร�  เปนพ้ืนท่ีจัด
ต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  โดยกรมปาไมไดสนองพระราชดําร�อนุญาตให
จังหวัดจันทบุร�  ใชพ้ืนท่ีปาชายเลนจัดสรรใหราษฎรตําบลคลองขุด อาํเภอทาใหม และตําบล
สนามไชย อําเภอนายายอาม จํานวน 104 แปลง  เขาทําประโยชน (เล้ียงกุงกุลาดํา)  รายละ  
5-10 ไร
 หลังจากการจัดต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน  อันเน่ืองมาจากพระราชดําร�  และ คัดเลือก
เกษตรกรเขาพ้ืนท่ีโครงการและประกอบอาช�พการเล้ียง
กุงกุลาดํา  จํานวน 113  ราย   ซ�ง่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  เปนผูสนับสนุนในดานเง�นทุนและ
จัดหาวัสดุอุปกรณใหในระยะเร�่มแรก  ผลการเล้ียงกุง
ไดผลดีเน่ืองจากความอดุมสมบูรณของธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมตางๆ ยังดีอยู

เ
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การจัดต้ังสหกรณ

 กรมสงเสร�มสหกรณไดใหการศึกษาอบรมในเร�่องอุดมการณ หลักการและ

ว�ธ�การสหกรณแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ  หลังจากน้ันเกษตรกรไดรวมกันจัดต้ังสหกรณ 

ช�่อ  “สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณเม่ือวันท่ี  20  ตุลาคม  

2530   เลขทะเบียนสหกรณท่ี สกส.(ม) 149/2530  มีสมาช�กแรกต้ัง  87  คน  มีวัตถุประสงค

เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ   เชน  การะดมเง�นทุนเพ่ือเปนทุนหมุนเว�ยนในการรวมกันซ�้อ

สินคา  ปจจัยการเล้ียงกุงกุลาดํา  เคร�่องอุปโภค

บร�โภค  และการรวมกันขายผลผลิต (กุงกุลาดํา)  

ใหไดราคาดี  อันจะชวยยกระดับฐานะความเปนอยู

ใหดีข�้น

 สหกรณประมงคุงกระเบน  จํากัด  กอต้ัง

เปนเวลา 30  ปแลว ส้ินปบัญช�  ณ วันท่ี  31 

ธันวาคม 2559  มีทุน

ดําเนินงาน จํานวน 

26,740,182.62 บาท 

และ มีสมาช �ก จํานวน 

212 ราย สหกรณฯ 

ประกอบธุรกิจจํานวน  4 

ธุรกิจ ไดแก 1. ธุรกิจสิน

เช�อ่ 2. ธุรกิจจัดหาสินคา

มาจําหนาย 3. ธุรกิจ

รวบรวม  4. ธุรกิจเง�น

รับฝาก

 การประกอบอาช�พของสมาช�กท้ังหมดทํา

อาช�พประมงเล้ียงสัตวน้ําประเภทกุงขาวแวนาไม

กุงกุลาดํา  ปลาเกา  และปลากะพง   ในพ้ืนท่ีโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร�  จํานวน 104  แปลง เขา

ทําประโยชนรายละ   5-10  ไร  นอกจากน้ีสมาช�กจะ

ตองแบงพ้ืนท่ีการใชประโยชนรอยละ  5  ของพ้ืนท่ี 

เปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเสีย  เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม และพ้ืนท่ีรอยละ  30 เปนท่ีพักอาศัยและปลูกปา

ชายเลน  มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ   การระดมเง�นทุนเพ่ือเปนทุนหมุนเว�ยน

ในการรวมกันซ�้อ รวมกันขายสินคาและปจจัยการเล้ียงกุง และปลา อันจะชวยยกระดับ

มาตรฐานความเปนอยูของสมาช�กใหดีข�้น 

ไดรับคัดเลือกเปน
“สหกรณดีเดน 

ประเภท
สหกรณประมง 
ระดับประเทศ” 
ในป พ.ศ. 2538
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จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณฯ เปนสหกรณในโครงการพระราชดําร�

สหกรณฯ มีสินคาหร�อผลิตภัณฑท่ีโดดเดนของสหกรณ 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�กสหกรณมีจํานวนท้ังหมด  215  คน ณ วันท่ี 13 มิ.ย. 61 (สมาช�กสามัญท้ังหมด)

ระยะเวลาการดําเนินงานของสหกรณกวา 30 ป (จดทะเบียนเปนสหกรณวันท่ี 20 ตุลาคม 2530)
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- หองประชุม จํานวน 1  หอง    รองรับได 20-30 คน

- อาคารคัดแยกผลผลิต  จํานวน  1  หลัง รองรับได 50-80 คน 

เพ่ิมเติม

1. สหกรณสามารถจัดเตร�ยมอาหารรวมถึงสถานท่ีรับประทานเพ่ือบร�การผูเย่ียมชม

 [  /  ]  สามารถ  ราคาบุคคลละ 100 บาท (โดยเฉล่ียไมมีเบรก)

 [  /  ]  สามารถ  ราคาบุคคลละ 120 บาท (โดยเฉล่ียมีเบรก)

2. สหกรณสามารถจัดเตร�ยมของวาง (coffee break) เพ่ือบร�การผูเย่ียมชม

 [  / ]  สามารถ  ราคาบุคคลละ 30-50 บาท (โดยเฉล่ีย)

- สหกรณฯ เปนสหกรณในโครงการพระราชดําร�

- การเล้ียงกุง
- โถงอาคาร จํานวน 1 หลัง  รองรับได 120-150 คน

1. ในเขตเจาหลาว ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร (โดยประมาณ) 

2. ในเขตแหลมเสด็จ ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร (โดยประมาณ) 

3. ในเขตคุงว�มาน ระยะทาง 5-7 กิโลเมตร (โดยประมาณ)

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- สําหรับรถบัสขนาดใหญ  4  คัน  รถยนตสวนตัว 25 คัน

- มีท้ังหมด 4 หอง แยกเปนในหองประชุม  1  หอง

  และดานนอกอาคาร  3  หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก (โรงแรมใกลสหกรณ)

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

- ว�ทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของและแนวทาง

 การแกไขปญหาของสหกรณ

- จัดเตร�ยมเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน หร�อผลิตภัณฑของ

 สหกรณเพ่ือประชาสัมพันธ
สหกรณสามารถจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับผูเย่ียมชม (เชน กิจกรรม

การบรรยาย สาธ�ต การทดลองทําดวยตนเอง) สะดวกจัดกิจกรรม 

(ต้ังแตเวลา 13.00 ถึง 15.00 น. )  กิจกรรมการเล้ียงกุง การยกยอ

เช็คอาหารกุง การใหอาหารกุง การทําขาวเกร�ยบหอยนางรม 

การติด ปูนพวงหอยนางรม การทําแปนปูนติดหอยนางรม ระยะเวลา

1-3  ช่ัวโมง (โดยประมาณ)

หมายเหตุ  :  มีคาใชจายในการจัดกิจกรรม ข�้นอยูกับกิจกรรมและอุปกรณท่ีใช

• กิจกรรมศึกษาดูงาน •  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชนท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให

 เกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี

ไมมี
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

สามารถมาไดตลอดท้ังป เนนฤดูหนาวและฤดูรอน

จะมีชวงฤดูฝนท่ีจะเปนปญหาเร�่องการออกพ้ืนท่ี 

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี 5/1 หมู 3 ถนนโครงการชลประทานน้ําเค็ม ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร�  22120  

โทร.039-480411  /  E-mai : kungkrabaen@outlook.com  

(กรณีท่ีไมไดอยูในเขตอําเภอเมือง) หางจากอําเภอเมือง 28-30 กิโลเมตร (โดยประมาณ)

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

การเกษตร
มะขาม จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรมะขาม จํากัด

หกรณการเกษตรมะขาม จํากัด ไดจัดต้ังข�้นโดยการควบสหกรณหาทุนตางๆ ท่ีมีอยู

ในทองท่ี อําเภอมะขาม และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 

ประเภทสหกรณการเกษตร เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2513

จ�ดเดนของสหกรณ

สวัสดิการสมาช�ก
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จํานวน 2 หอง   

- หองเล็ก บรรจ�ได  40 คน   

- หองใหญ  บรรจ�ได  100 คน  

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

1 แหง ขนาด  2,628  ตารางเมตร

- หองน้ําหญิง จํานวน 28 หอง

- หองน้ําชาย จํานวน 12 หอง  โถปสสาวะ 43 โถ

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 229/2  หมู 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลมะขาม  

 อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร�

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวณัฐปภัสร  จํารูญ

• เบอรโทรศัพท 039-389095

• Facebook สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด

• E-mail skmakam@hotmail.com

กิจกรรมของสหกรณ

ฟงบรรยายสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ

รับเปนเจาภาพทอดกฐ�นวัดท่ีใชสถานท่ีประชุมกลุมและกฐ�นตก

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี



สหกรณ

ชมรมชาวสวน
มะมวง จังหวัดฉะเช�งเทรา จํากัด
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สหกรณชมรมชาวสวนมะมวง
จังหวัดฉะเช�งเทรา จํากัด

มรมชาวสวนจังหวัดฉะเช�งเทรา  กอต้ังข�น้ในป พ.ศ. 2541  และเร�ม่มีการรวมตัวกัน
อยางจร�งจังและเร�่มการผลิตมะมวงสงออกไปยังประเทศญ่ีปุน ชมรมชาวสวน

จังหวัดฉะเช�งเทรา จ�งจดทะเบียนเปนสหกรณชมรมชาวสวนมะมวง จังหวัดฉะเช�งเทรา 
จํากัด ในป พ.ศ. 2549  มีสมาช�กใน 7 อาํเภอประกอบดวย  อาํเภอพนมสารคาม  อาํเภอ
แปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต อาํเภอทาตะเกียบ อาํเภอราชสาสน อาํเภอบางคลา
และอําเภอคลองเข�่อน  มีพ้ืนท่ีปลูกมะมวงสายพันธ
น้ําดอกไมเบอร 4 เข�ยวเสวย และสีทอง กวา 20,000  ไร  
 ปจจ�บัน สหกรณชาวสวนมะมวงฯ      เปนศูนยกลาง
การรวบรวมและคัดเลือกมะมวงในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเช�งเทรา
เพ่ือสงออกไปยังตางประเทศ  โดยสหกรณฯ มุงเนน
การผลิตมะมวงใหมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคาง เพราะตระหนักถึงสุขอนามัยของผูบร�โภคเปน
อนัดับหน่ึง  จ�งพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ
ถึงแหลงผลิต ตลอดจนว�ธ�การผลิต การใสปุย และสาร
เคมี ซ�ง่ผูบร�โภคสามารถตรวจสอบแหลงผลิตไดจาก
สต๊ิกเกอรท่ีมีเลขหมายรหัสสมาช�กท่ีติดบนผลมะมวง 

จ�ดเดนของสหกรณ

 เปนแหลงผลิตมะมวงหลายพันธุท่ี
ไดคุณภาพ มาตรฐานสงออก

ช
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 เดือน กิจกรรมเดน

 มกราคม - มีนาคม ชมข้ันตอนการผลิตมะมวง 

  และชมสวนของสมาช�ก

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง พรอมแผนท่ี

 เลขท่ี 97/5 หมูท่ี 1 ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม 

 จ.ฉะเช�งเทรา 24120

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวจ�นตนา ภูสวัสด์ิ (ผูชวยผูจัดการ)

• เบอรโทรศัพท 038-088148, 090-9680793

• Facebook สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงฉะเช�งเทรา จํากัด 

• Website  www.coopthai.com/mango

• E-mail  mangoccs@gmail.com

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 ศูนยการเร�ยนรูมะมวงจังหวัดฉะเช�งเทรา เพ่ือชมกระบวนการผลิต

 มะมวงคุณภาพสงออก

• กิจกรรมสันทนาการ

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ

 พัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ

ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ศูนยการเร�ยนรูของสหกรณ และสวนของสมาช�ก

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 - หองประชุมรองรับได 40 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 บร�เวณโรงเร�อนหนาสํานักงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 มีบร�เวณโรงเร�อนหนาสํานักงาน โดยสหกรณสามารถส่ังอาหาร

 ใหผูเขาศึกษาดูงานได

• รานขายของท่ีระลึก

 รานบานน้ําดอกไม จําหนายมะมวงแปรรูป

 และผลสดในชวงท่ีมีผลผลิต

• ท่ีจอดรถ

 จอดรถบัสในลานได 3-5 คัน และรถยนตบร�เวณใกลเคียง

 ประมาณ 30 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําชาย 2 หอง และหองน้ําหญิง 2 หอง

ไมมี

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

โคนม
บานบึง จํากัด
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สหกรณ
โคนมบานบึง จํากัด

หกรณโคนมบานบึง  จํากัด   จัดต้ังโดยการพัฒนาจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบของ
กรมปศุสัตว ซ�ง่เปนผลสืบเน่ืองมาจากโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวาง

กลุมประเทศสมาช�กสมาคมอาเซ�ยนกับรัฐบาลออสเตรเลีย ไดจัดต้ังเปนสถานท่ีจัดต้ัง
ศูนยเร�่มดําเนินการรวบรวมน้ํานมดิบเม่ือวันท่ี 1 เมษายน  2527 ตอมาป 2531 ศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบแหงน้ีไดทําธุรกิจเจร�ญกาวหนาข�้น คณะกรรมการและสมาช�กทุกคน
รวมกันพัฒนา จ�งไดดําเนินการจดทะเบียนเปนสหกรณเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2531  
โดยจดทะเบียนช�่อ  “สหกรณโคนมบานบึง  จํากัด” มีแผนดําเนินงานครอบคลุมทุกอําเภอ
ในจังหวัดชลบุร� ดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณเต็มรูปแบบ คือสมาช�กเปน
เจาของสหกรณ  สมาช�กเปนท้ังผูผลิต 
ผูแปรรูป และผูจําหนายเองท้ังหมด 
รวมท้ังการจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ  เชน 
อาหารสัตว  นมผงเล้ียงลูกโค  แรธาตุ  
ยารักษาโรค และอื่นๆ  มาบร�การสมาช�ก
และเกษตรกรท่ัวไป

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

1. ไอศกร�มนมสด

2. นมอัดเม็ด

3. นมพาสเจอรไรสชนิดถุง

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1 หอง 20 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. การเล้ียงโคนม

2. การจัดการฟารมโคนม

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

 1. รวมกิจกรรมสมาคมชาวไรออย

 2. รวมกิจกรรมวันเด็ก

 3. รวมกิจกรรมกับโรงเร�ยน
• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ

1. มีฟารมโคนมมาตรฐานกรมปศุสัตว

2. มีศูนยรวบรวมนมมาตรฐานกรมปศุสัตว

3. มีโรงงานมาตรฐาน

4. มีผลิตภัณฑนม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 1-2 ช่ัวโมง

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ีต้ัง 24/15 หมู 1 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร�

• เบอรโทรศัพท  038-056248

• Facebook  สหกรณโคนมบานบึง จํากัด

• ID line  pao.cpd

• E-mail  banbungdairy@gmail.com

• ช�่อผูประสานงาน  คุณพิมจันทร คําปน

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

การเกษตร
ธรรมชาติวัดญาณฯ จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ธรรมชาติวัดญาณฯ  จํากัด

อต้ังเม่ือป 2548
ปจจ�บันมีสมาช�ก 78 ราย

จ�ดเดนของสหกรณ

สมาช�กทําการเกษตร

ไมใชสารเคมี

ก
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง พรอมแผนท่ี

 107/1 ม.11  ต.หวยใหญ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร� 

• เบอรโทรศัพท 091 194 5666

• ช�่อผูประสานงาน  นางดวงพรรณ  ทองทรัพย

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 การแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ ตามบานของสมาช�กในสหกรณ เชน 

 - การทําน้ํายาซักผา

 - การทําน้ําปนผักปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพ

 - การรักษา และคงสภาพดิน

 - สบูจากน้ํามันมะพราว

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 โรงจอดรถหนาบาน 

• หองน้ํา

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 โรงจอดรถหนาบาน 

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 สามารถเย่ียมชมไดตลอดท้ังป กิจกรรมฝกอบรม 

 การทําผลิตภัณฑตางๆ เชน

 - การทําน้ํายาซักผา

 - การทําน้ําปนผักปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพ

 - การรักษา และคงสภาพดิน

 - สบูจากน้ํามันมะพราว

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

 คณะประชุมท่ีสนใจสามารถติดตอและคุยรายละเอียดกับ

 ทางสหกรณ เพ่ือจัดเตร�ยมวัสดุอุปกรณ พรอมท้ัง

 ความตองการอ่ืนๆ ของคณะประชุมท่ีเขาเย่ียมชมได



สหกรณ

การเกษตร
เขาสมิง จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเขาสมิง จํากัด

หกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 59 ม.8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 

จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2519 มีพ้ืนท่ีดําเนินงานใน อ.เขาสมิง มีสมาช�ก รวม

ท้ังส้ิน 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

และแหลงผลิตผลไมท่ีสําคัญ

ของจังหวัดตราด
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หองประชุม สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จํานวน 2 หอง 

- หองขนาด 15 -20 คน 1 หอง 

- หองขนาด 80 -100 คน 1 หอง 

อาคารรวบรวมผลผลิต จํานวน 400 ราย

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

หองประชุม สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

รถยนตสวนบุคคล จํานวน 50 - 80 คัน และรถบัส จํานวน 10 คัน

20 หอง แยก ชาย หญิง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

สวนผลไมของสมาช�ก

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

59 ม.8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

• ช�่อผูประสานงาน นางนกนอย เข็มทอง

• เบอรโทรศัพท 098-5356616

• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

เมษายน-กรกฎาคม เย่ียมชมสวนผลไมและการ

 รวบรวมผลไม เชน ทุเร�ยน มังคุด 

 เงาะ สละ ลองกอง เปนตน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และแหลงผลิตผลไม ท่ีสําคัญของจังหวัดตราด

 เชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ สละ ลองกอง เปนตน

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
เมืองตราด จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเมืองตราด จํากัด

หกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 112 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง 

จ.ตราด จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 มีพ้ืนท่ีดําเนินงานใน อ.เมืองตราด มี

สมาช�ก รวมท้ังส้ิน 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�น ท้ังธุรกิจรับฝากเง�น 
ธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และ
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-มีนาคม  ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน 

 Solar Farm และกลุมอาช�พ

เมษายน-กรกฎาคม  เย่ียมชมสวนผลไมและการศึกษาดูงาน 

 Solar Farm และกลุมอาช�พ

สิงหาคม-ธันวาคม ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน 

 Solar Farm และกลุมอาช�พ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด จํานวน 1 หอง

 ผูเขาประชุม 60 - 80 ทาน

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 รถยนตสวนตัว จํานวน 30 คัน รถบัส 4 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําในสถานีบร�การน้ํามัน จํานวน 8 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 112 ม.2 

 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด Solar Farm  ต.ทากุม อ.เมือง จ.ตราด

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด จํานวน 1 หอง

 ผูเขาประชุม 60 - 80 ทาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 112 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

• ช�่อผูประสานงาน นายชวลิต  หนูแกว 

 ตําแหนงผูจัดการสหกรณ

• เบอรโทรศัพท 086-0157103

• Facebook https://www.facebook.com/muangtrat.coop

• E-mail skmakam@hotmail.com

กิจกรรมของสหกรณ

ธุรกิจทางดานการเง�น การศึกษาดูงาน กลุมอาช�พ 

และสวนผลไม

การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานท่ีต้ัง Solar Farm

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชนท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให

 เกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

การเกษตร
ชาวสวนไมเค็ด จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ชาวสวนไมเค็ด จํากัด

หกรณมีสมาช�กท้ังหมด 260 คน มีทุนดําเนินงาน 18,617,868.34 บาท ทุนสํารอง 
665,881.47 บาท โดยสหกรณมีธุรกิจ 3 ประเภท 1. ธุรกิจสินเช�อ่ 2. ธุรกิจจัดหา

สินคามาจําหนาย 3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด ไดมีการ
รวบรวมผลผลิตของสมาช�ก (ยอดชะอม) จากสมาช�ก
สหกรณ เพ่ือลดปญหาจากการกดราคาจากพอคา
คนกลาง ในพ้ืนท่ีและสมาช�กสามารถชําระหน้ีไดตามท่ี
สหกรณกําหนด
 สมาช�กสหกรณโดยสวนใหญมีสวนทุเร�ยนเปนของ
ตนเอง เพ่ือจําหนายใหกับบุคคลภายนอกในราคาท่ีสูง
เน่ืองจากรสชาติและคุณภาพท่ีไมเหมือนใคร มีความโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะของทุเร�ยนปราจ�นบุร�

ส
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 เดือน กิจกรรมเดน

 กุมภาพันธ วันดอกทุเร�ยนบาน

 เมษายน - มิถุนายน การตัดยอดชะอมมาประกอบ

  อาหาร/ข้ันตอนการชําก่ิงพันธุไม

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง พรอมแผนท่ี

 127/8 หมู 2 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจ�นบุร�

 จังหวัดปราจ�นบุร�

• ช�่อผูประสานงาน นายบรรเจ�ด  ชาญยงค

• เบอรโทรศัพท 088-3638289

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 วันดอกทุเร�ยนบาน

 เก็บยอดชะอมเพ่ือมาปรุงอาหาร

 ข้ันตอนการเพาะชําก่ิงไมพันธุ

• กิจกรรมสันทนาการ

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ

 พัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ

ผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 สวนชะอมของสมาช�ก

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 ภายในสหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด จํานวน 50 ทาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 - สวนทุเร�ยนแปลงใหญของสมาช�ก

 - แปลงชําก่ิงไม

 - สวนชะอมของสมาช�ก

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด จํานวน 50 ทาน

• รานขายของท่ีระลึก

 พวงกุญแจจากลูกทุเร�ยน

• ท่ีจอดรถ

 สหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด

• หองน้ํา

 1 หองน้ํา

ไมมี

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

นิคม
ชุมแสงจันทร จํากัด
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สหกรณนิคม
ชุมแสงจันทร จํากัด

หกรณนิคมชุมแสงจันทร  จํากัด เปนสหกรณประเภทนิคม จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2521 ดําเนินธุรกิจและบร�การสมาช�กหลายดาน เชน รวบรวมยางพารา 

ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจสินเช�อ่ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ( อาหารปลา ปุย ยาเคมี 
อปุกรณยาง ) สนับสนุนเล้ียงปลาทับทิมในกระชัง  รวบรวมผลไม (เมลอน สับปะรด)

จ�ดเดนของสหกรณ

- มีกรรมการและบุคลากรท่ีเขมแข็ง ซ�่อสัตย และ
สามัคคี

- สนับสนุนอาช�พใหสมาช�ก เชน เล้ียงปลาทับทิมใน
กระชัง การปลูกเมลอน 

- ชวยเหลือสมาช�กทุกดาน เชน บรรจ�ภัณฑ อุปกรณ
การเกษตร สวัสดิการตางๆ เชน คางานศพ 
เย่ียมเยือนสมาช�ก

ส
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กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี• กิจกรรมสันทนาการ

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการ

 พัฒนา)

 - เล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเร�ยน

 - มอบทุนการศึกษาเด็กนักเร�ยน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 อางเก็บน้ําประแสร

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 - หองประชุม จํานวน 3 หอง

 - หองท่ี 1 จํานวน 20 คน  (หองแอร)

 - หองท่ี 2 จํานวน 100 คน (หองแอร)

 - หองท่ี 3 จํานวน 200 คน (หองพัดลม)

 - หองท่ี 4 จํานวน 700 คน (โกดังรวบรวมยางพารา)

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 - อาคารรวบรวมยางพารา จํานวน 700 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 - เมลอน

 - ทุเร�ยน

 - มังคุด

 - เงาะ

 - สับปะรด

 - ทุเร�ยนทอด

• ท่ีจอดรถ

 - จอดไดประมาณ 200 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ํามี 4 จ�ด 

 - ในสํานักงาน 2 หอง

 - หองน้ําปมน้ํามัน 4 หอง

 - หองน้ําในอาคาใหม ช้ันบน 2 หอง ช้ันลาง 2 หอง

ไมมี

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. ดูแปลงเมลอน 

 2. ดูการเล้ียงปลาทับทิมในกระชัง

 3. ดูสวนผลไมเชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ

 4. ดูการรวบรวมยางพาราแผนดิบ

 5. การทําน้ําจ�้มเมลอน

 6. การทําน้ําเมลอนชอต

 7. การรวบรวมตลาดชุมชน
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 เดือน กิจกรรมเดน

 มกราคม - มีนาคม ชมกระชังปลาทับทิม

 เมษายน - มิถุนายน ชมสวนผลไม เชน ทุเร�ยน เงาะ 

  มังคุด เมลอน  ชมกระชังปลาทับทิม

  ชมรวบรวมยางพารา

 กรกฎาคม - ธันวาคม ชมสวนผลไม เชนเมลอน 

  ชมกระชังปลาทับทิม 

  ชมรวบรวมยางพารา

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง พรอมแผนท่ี

 สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด ท่ีอยู 16 หมู 1 ต.ชุมแสง

 อ.วังจันทร  จ.ระยอง 21210 เบอรโทร ติดตอ 087-8343313

• ช�่อผูประสานงาน นางสาว สุรางค  แสงอุทัย

• เบอรโทรศัพท 085-0845970

• ID line 0850845970

• E-mail  surang11@hotmail.com

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม



สหกรณ

นิคม
วังไทร จํากัด
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สหกรณ
นิคมวังไทร จํากัด

หกรณนิคมวังไทร จํากัด  ไดรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511  
เปนสหกรณประเภท “นิคม” เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2521 ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,145 
คน มีคณะกรรมการท้ังหมด 15 คน  มีเจาหนาท่ีประจํา 12 คน มีแผนดําเนินงานอยู

ในตําบลพลงตาเอีย่ม  ตําบลวังจันทร อาํเภอวังจันทร สวนใหญสมาช�กประกอบอาช�พทําสวนผลไม
ตามฤดูกาล เชน ทุเร�ยน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ  บางสวนมีการปลูกสวนยางพารา เปาหมายการ
ดําเนินงานของสหกรณในระยะแรกคือ 
  1 ดําเนินการใหไดมาซ�ง่สิทธ�การครอบครองท่ีดินท่ีทํากินของมวลสมาช�ก 
  2 จัดหาเง�นทุนใหแกสมาช�กท่ีขาดแคลน
  3 จัดหาปจจัยการผลิตและเคร�อ่งอปุโภคบร�โภคท่ีสมาช�กตองการมาจําหนาย 
  4 สงเสร�มการออม โดยการรับฝากเง�นจากสมาช�ก 
 ปจจ�บันสหกรณไดดําเนินธุรกิจหลายประเภทท่ีสําคัญ คือ
   1 ธุรกิจเครดิต คือการใหเง�นกูแกสมาช�ก ปจจ�บันสหกรณมีลูกหน้ีเง�นกู 230 ลานบาท
   2 ธุรกิจการรับฝากเง�น ปจจ�บันมีเง�นรับฝากจากสมาช�ก 95 ลานบาท
   3  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย    มีท้ังปจจัยการผลิตทางการเกษตร และสินคาอปุโภคบร�โภค
   4 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาช�ก  สหกรณรวบรวมยางพารา และผลไม (ทุเร�ยน)
  ผลกําไรในปท่ีผานมา ปบัญช�ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2561 สหกรณมีกําไรสุทธ� 8,185,203.85 บาท

ส
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กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 เย่ียมชมสวนผลไมและช�มผลไมตามฤดูกาล

• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ

สมาช�กสหกรณสวนใหญทําสวนผลไม เชน ทุเร�ยน 
มังคุด  โดยเฉพาะผลไมทุเร�ยนซ�่งมีรสชาติอรอยเปน
ท่ีช�้นช�่อของผลไมอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 
สามารถสงออกไปยังตางประเทศได

ไมมี

•  กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ

 2. กิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา

 3. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา และเล้ียงอาหารเด็กนักเร�ยน

  ในวันสําคัญ เชน วันสหกรณแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ท่ีสํานักงานสหกรณนิคมวังไทร จํากัด และสวนผลไมของสมาช�ก

 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 มี 1 หอง สามารถบรรจ�ผูเขารวมสัมมนาได 80 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

 

• ท่ีจอดรถ

 รถยนตขนาดเล็กจอดได 30 คัน

 รถตูจอดได 10 คัน

 รถบัสจอดได 3 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําชาย 5 หอง หองน้ําหญิง 5 หอง

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 เดือน กิจกรรมเดน

 เมษายน - มิถุนายน เย่ียมชมเย่ียมชมสวน และบุฟเฟตผลไม

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง พรอมแผนท่ี

 151 หมู 3 ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 21210

• ช�่อผูประสานงาน นายเรวัตร  แสงวาร�นทร

• เบอรโทรศัพท 086-415-3187

• E-mail  wangsai 2521@hotmail.com

เร�่องนารูเก่ียวกับ

การจัดคณะมาประชุม




