
ภาคเหนือ



สหกรณ

การเกษตร
ดอยสะก็ดพัฒนา จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด

หกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดต้ังอยูเลขท่ี 2/2 ถ.เช�ยงใหม-เช�ยงราย  

หมู 3 ต.เช�งดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เช�ยงใหม 50220  มีจํานวนสมาช�กกวา 350 ครัว

เร�อน พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ 12,000 ไร  ท่ีมีพ้ืนท่ีเฉพาะอยูในเขตโครงการหลวงปาเม่ียง ตําบล

เทพเสด็จ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม ต้ังอยูหางจากตัวเมืองเช�ยงใหม ประมาณ 

35 กิโลเมตร มีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูงระดับน้ําทะเล ต้ังแต  900-1,500 เมตร สภาพอากาศ

เย็นช�้นเหมาะแกการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ในเร�่องรสชาติท่ี

เขมขน หอมนุม ชวนด่ืม ซ�่งสหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดไดใหการสงเสร�ม 

สนับสนุน ทําการรวบรวม และแปรรูป

กาแฟ โดยใหการเอาใจใสดูแลสมาช�ก

ผูผลิตใหมีคุณภาพช�ว�ตท่ีดี รวมกัน

รักษาคุณภาพกาแฟ เอาใจใสในความ

ปลอดภัยของผูบร�โภค  และชวยอนุรักษา

ส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี

ไมมี

 ศึกษาดูงานชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ   ซ�่งเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือ

สืบสานวัฒนธรรมไตล้ือคงคูอยูกับชุมชนไปตลอด  เปนการถายทอด และ

เผยแพรวัฒนธรรมไตล้ือใหเปนท่ีประจักษแกบุคคลท่ัวไป ประกอบดวย

 1. ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ    

 2. ตุกตาไมบานนายโถ  

จ�ดเดนของสหกรณ

1. อยูติดถนนเช�ยงใหม – เช�ยงราย ปมน้ํามัน

บางจาก กอนข�้นเขาสูเช�ยงราย

2. แหลงเพาะปลูกกาแฟพันธุอาราบีกา อยูในพ้ืนท่ี

ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เช�ยงใหม

3. กาแฟมีรสชาตินุม หอมหวน ชวนด่ืม

4. ดานการบร�การของบาร�สตา
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ณ  ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ   

จํานวนท่ีรองรับไดประมาณ  30  คน

-  สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

 ผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟ

-  ของท่ีระลึกจากศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ

-  ตุกตาไม จากตุกตาไมบานนายโถ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

-  สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

-  ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ 

 รองรับไดรถตู จํานวน   6  คัน

-  สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด จํานวน 4 หอง

-  ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ จํานวน 2 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1. สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด    

2. ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตล้ือบานใบบุญ ต.ลวงเหนือ

3. ตุกตาไมบานนายโถ ต.ลวงเหนือ

-  หองประชุม จํานวน 1 หอง จํานวนท่ีรองรับไดประมาณ  30  คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

ไมมี

ไมมี

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

 ต้ังอยูเลขท่ี  2/2 หมู 3 ถนนเช�ยงใหม – เช�ยงราย ตําบลเช�งดอย  

 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม  50220   

 โทร.053-495078 , 081-9938487

• ช�่อผูประสานงาน นายประหยัด เสนนอง  ผูจัดการ  

 หร�อ น.ส.อัจฉพรรณี  สุระเดช เจาหนาท่ีธุรการ-ไอที

 เบอรโทรศัพท 053-495078 , 081-9938487 , 097-9248157

• เบอรโทรศัพท 0979248157

• ID line 081-9604963

• Facebook www.facebook.com/doisaketpattacoop  

 สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด

• Website http://www.doisaketpattanacoop.com/

• E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th



สหกรณ

นิคม
แมแตง จํากัด
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สหกรณ
นิคมแมแตง จํากัด

หกรณนิคมแมแตง จํากัด ไดดําเนินการรับสมัครสมาช�ก จากบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจาก

นิคมสหกรณแมแตง กรมสงเสร�มสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหบุคคลท่ีไดรับ

เลือกเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ ท่ีจัดสรรใหราษฎรทํากิน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน

เพ่ือการประกอบอาช�พ พ.ศ.2511 มีพ้ืนท่ีดําเนินการต้ังอยูในเขตตําบลข�้เหล็ก ตําบลสันมหาพน 

ตําบลแมแตง ตําบลอินทข�ล อําเภอ

แมแตง จังหวัดเช�ยงใหม สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี 135 หมูท่ี 9 ตําบลข�้เหล็ก อําเภอ

แมแตง จังหวัดเช�ยงใหม หางจาก

อําเภอเมืองเช�ยงใหม ประมาณ 50 

กิโลเมตร
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จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณไดเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

พันธุดี ของกรมสงเสร�มสหกรณต้ังแตป 2554 จนถึง

ปจจ�บัน สหกรณสงเสร�มสมาช�กทางดานถ่ัวเหลือง

โดยเนนการตลาดนําการผลิต ป 2561 

 - สหกรณไดสงเสร�มถ่ัวเหลืองแปลงใหญ ไดรับ

รางวัลชนะเลิศสหกรณดีเดนระดับชาติ ดานนิคม

สหกรณ ป 2559  

 -  สหกรณไดรับรางวัลลําดับท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ

พอเพียงในสหกรณ ป 2560

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

- กลุมสินคาเกษตรอินทร�ย ถ่ัวเหลือง ขาว ผลิตภัณฑดานอินทร�ย 

- กลุมทําน้ําเสาวรส

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

หองประชุม 1 หอง สามารถรองรับผูเขารวมประชุม ไดประมาณ 60 ทาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- สํานักงานกลุม เกษตรอินทร�ย บานดอนเจ�ยง

- สํานักงานกลุม เกษตรอินทร�ย บานทาขาม

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน 

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี

ไมมี

ไมมีไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานกลุมเกษตรอินทร�ย สหกรณนิคมแมแตง จํากัด

- การทําปุยหมักข�้หมู  

- การทําอาหารสัตวอินทร�ย

- การทําน้ําหมักจากฟารมปศุสัตว

- ศึกษาดูงานการเล้ียงไกประดูหางดํา
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ี 135 หมู 9 ต.ข�้เหล็ก อ.แมแตง จ.เช�ยงใหม 50150

• ช�่อผูประสานงาน นายไพศาล  หวยสวัสด์ิ

• เบอรโทรศัพท 053-047077

• Facebook สหกรณนิคมแมแตง จํากัด 

• ID line 081-9604963

• E-mail  coopnikommaetang@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

 ใชเวลา ประมาณ 8 ช่ัวโมง

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

 เย่ียมชมกลุมการผลิตสินคาอินทร�ย

 o การปลูกผักอินทร�ย

 o การทําปุยหมัก

 o การทําอาหารสัตวอินทร�ย

 o การทําน้ําหมักจากฟารมปศุสัตว



สหกรณ
ไฟฟา
โครงการหลวง
แมกําปอง จํากัด
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สหกรณไฟฟา
โครงการหลวงแมกําปอง จํากัด

ดเร�่มตนของโรงไฟฟา มีมาต้ังแตป 2524 จากแนวคิดท่ีวา "ท่ีน่ีมีน้ําพอท่ีจะผลิต

 ไฟฟาได" ทําใหแกนนําชาวบานและผูนําทางศาสนาใหความสนใจ ถึงกับไปดูตัวอยาง

โรงไฟฟาพลังน้ําท่ีอําเภอฝาง และอําเภอดอยสะเก็ด เม่ือนําขอมูลมาหาร�อกันภายใน

ชุมชนจ�งไดลงมติวาจะผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ํา จากน้ันจ�งแจงขอทําโครงการตอกรม

พัฒนาพลังงานฯ

  ในป 2529 "สหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง" จ�งถูกจัดต้ังข�้น เพ่ือทํา

หนาท่ีดูแลจัดการโรงไฟฟา บร�หารจัดการรายไดจากการขายไฟฟาในชุมชน การปนผลสู

สมาช�ก การจัดการเง�นกองทุนสหกรณเพ่ือใชในสาธารณประโยชนของชุมชน

 สหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง จํากัด จัดต้ังสหกรณเม่ือวันท่ี 21 

เมษายน 2529 เปนสหกรณประเภท บร�การ ต้ังอยูท่ี 78/1 หมู 3 ต.หวยแกว 

อ.แมออน จ.เช�ยงใหม 50130 ปจจ�บันมีสมาช�ก 

182 ราย สหกรณดําเนินธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสินเช�่อ 

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจสงเสร�มการ

ทองเท่ียวเช�งอนุรักษ และธุรกิจบร�การกระแสไฟฟา 

จ�
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ศูนยเร�ยนรูชุมชน ประมาณ 100 คน สํารองจองอาหารกอน

 (อาหารบุฟเฟ ,ขันโตก หร�ออ่ืน ๆ)

• รานขายของท่ีระลึก

 1. กาแฟสด (เมล็ดกาแฟ และกาแฟบด)

 2. เส้ือชุดพ้ืนเมือง

 3. ใบชาแหง

 4. หมอนใบชา 

• ท่ีจอดรถ

 1. ศูนยเร�ยนรูชุมชน

 2. วัดแมกําปอง

• หองน้ํา

- ศูนยเร�ยนรูชุมชน 2 หอง

 รานอาหารตาง ๆ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. ศูนยโครงการหลวงตีนตก

 2. เดอะใจแอนท  รานกาแฟบนตนไม

• ท่ีพัก

 ท่ีพักโฮมสเตย จํานวน 17 หลัง และบานพักอ่ืนๆ

 (ตองสํารองจองท่ีพักลวงหนา)

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุมศูนยเร�ยนรูชุมชน สามารถรองรับได ประมาณ 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 หองประชุมศูนยโครงการหลวงตีนตก จากสหกรณใชเวลาเดินทาง

 ประมาณ 30 นาที

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. โรงไฟฟาพลังน้ํา

2. รานคาสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

1. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรสใหกับสหกรณในวาระตางๆ เชน

 งานวันสหกรณแหงชาติ งานประชุม

2. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรส ไอศกร�มนมสด ใหโรงเร�ยนตางๆ

 ในจังหวัดเช�ยงราย ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณนักเร�ยน

• กิจกรรมสันทนาการ

1. เดินปา เพ่ือชมนกชมไม 

2. เดินชมตนน้ํา และชมน้ําตก

3. ชมสวนกาแฟ และสวนปาเม่ียง

4. ชมพิพิธภัณฑคนปาเม่ียง

จ�ดเดนของสหกรณ

1. สหกรณฯ ต้ังอยูท่ีหมูบานแมกําปอง(หมูบานเล็กในปาใหญ) ซ�่งอยูทามกลางหุบเขา แวดลอมดวยไรชา กาแฟ และธรรมชาติแหง

แมกไมนานาพันธุ เปนแหลงทองเท่ียวเช�งเกษตรอนุรักษ ดวยอุณหภูมิเฉล่ีย 10-18 องศา ตลอดท้ังป กับความสูง 1,300 เมตร 

เหนือระดับน้ําทะเล 

2. ใกลตัวเมืองเช�ยงใหม เดินทางจากตัวเมืองถึงสหกรณ โดยระยะทางประมาณ  51 กิโลเมตร 

3. มีที่พักโฮมสเตยเช�งอนุรักษ มีรานอาหาร รานกาแฟ ดื่มด่ำทามกลางธรรมชาติ น้ำตก และอากาศที่บร�สุทธ�์

4. พื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกกาแฟ เมี่ยง และพืชผักตาง ๆ

5. ไดรับการสนับสนุน และชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-พฤษภาคม เดินปา ดูตนน้ํา ดูน้ําตก ชมสวนกาแฟ 

 ชมสวนปาเม่ียง

มิถุนายน-กันยายน ชมสวนกาแฟ ชมสวนปาเม่ียง

ตุลาคม-ธันวาคม เดินปา ดูตนน้ํา ดูน้ําตก ชมสวนกาแฟ

 ชมสวนปาเม่ียง

• สถานท่ีต้ัง

78/1 หมู 3 ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เช�ยงใหม 50130

สหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง จํากัด อยูในหมูบานแมกําปอง 

ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เช�ยงใหม

– หากเปนรถยนตและมอเตอรไซค : จากตัวเมืองเช�ยงใหม ใชเสน 1141 ขาม

ถนนซุปเปอรไฮเวย เช�ยงใหม – ลําปาง และ ถนนสมโภชเช�ยงใหม 700 ป จาก

น้ันตรงตอไปยังเสน 1317 และตอดวย 3005 แลวว�่งข�้นไปทางตําบลหวย

แกว ทางศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระยะทางรวมประมาณ 55 

กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงกวาๆ หร�อถาออกจากตัวเมือง

เช�ยงใหม ทางฝงชางเผือกและตลาดวโรรส ใหออกเสน 118 ถนนเช�ยงใหม 

– ดอยสะเก็ด แลวเล้ียวขวาเขาเสน 3005

• ช�่อผูประสานงาน นายสมจ�ตร บุญเลิศ

• เบอรโทรศัพท 095-5890335



สหกรณ

การเกษตร
ดอยสะเก็ด จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรดอยสะเก็ด จํากัด

หกรณการเกษตรดอยสะเก็ด  จํากัด  สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี  480/1  หมูท่ี  3   ตําบล

เช�งดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม  จดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตร

ดอยสะเก็ด  จํากัด เม่ือวันท่ี  14  เมษายน  2514  โดยการควบรวมสหกรณไมจํากัดสินใช 

จํานวน 28 สหกรณเขาดวยกัน มีสมาช�กแรกต้ังจํานวน  854  คน ปจจ�บันมีพ้ืนท่ีดําเนิน

งานจํานวน 12  ตําบล มีสมาช�กท้ังหมด 2,931 คน รวม 39 กลุม ณ  30  มิถุนายน  

2561 

จ�ดเดนของสหกรณ

1.  สภาพภูมิศาสตรเหมาะสม  การเดินทางสะดวก  สามารถ

เดินทางตอไปจังหวัดเช�ยงรายได   

2. สามารถดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จมีกําไรทุกป   

3. สมาช�กเขมแข็งและพ่ึงตนเองได

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รับรองไดจํานวน 120 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 บานไทล้ือ,  ราน OTOP ใจนางผลิตภัณฑไมมะมวง  

• ท่ีจอดรถ

 เน้ือท่ี 1 ไร จอดรถใหญได  7 คัน รถเล็กได   80   คัน

• หองน้ํา

 จํานวน 30 หอง แยกหองน้ําชาย–หญิง.

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจาก

  พระราชดําร�รัชกาลท่ี  9      

 2. ผลิตภัณฑเซรามิก            

 3. งานทอผาบานไทล้ือ

• ท่ีพัก

 1. วังธารร�สอรท        

 2. ศูนยพืชสวนดอยสะเก็ด     

 3. สวนทว�ชล    

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง รับรองผูเขารวมสัมมนา จํานวน  300  คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. กิจกรรมทอผาบานไทล้ือ      

 2. กิจกรรมทําท่ีนอนยัดนุน      

 3. กิจกรรมการทํากระเทียมดอง     

 4. กิจกรรมการทําแคบหมู       

 5. กิจกรรมการผลิตหมวกคาวบอย     

 6. ผลิตภัณฑเส้ือผาจากผาฝาย     

 7. ผลิตภัณฑเซรามิก              

 8. ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจาก

  พระราชดําร� รัชกาลท่ี  9   

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม สะพานแขวนเข�่อนแมกวงดอยสะเก็ด

 มีตลอดป

กุมภาพันธ งานซะปะของดีดอยสะเก็ด

เมษายน งานไทล้ือ, งานปใหมเมือง

• สถานท่ีต้ัง

480/1 หมูท่ี  3 ตําบลเช�งดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม 50220 

โทรศัพท, โทรสาร 053-495033, 053-495063, 093-5370361, 086-4475957

• ช�่อผูประสานงาน นายอาทร   งวนหอม

• เบอรโทรศัพท 084 - 8851472

• Facebook สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด  

• ID line: Doisaketcoop-credit 

• Website www. facebook.com/doisaketcoop

• E-mail. Doisaketcoop@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
สะเมิง จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรสะเมิง จํากัด

ําเภอสะเมิง  เดิมมีฐานะเปนก่ิงอําเภอสะเมิง ข�้นกับอําเภอแมร�ม จังหวัดเช�ยงใหม และ

ตอมาไดยกฐานะข�น้เปนอาํเภอสะเมิง  ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ  51  กิโลเมตร  

ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80 มีอาช�พในทางเกษตรกร พืชท่ีสําคัญ ไดแก  

กระเทียม  กระหล่ําปลี  ถ่ัวตาง ๆ และผลไมเมืองหนาว เชน  สตรอเบอร�่  ล้ินจ�่  เปนตน  

และดวยอําเภอสะเมิงเปนอําเภอซ�่งต้ังใหม  อยูหางไกลตัวเมือง พ้ืนท่ีเปนภูเขาสูง การ

คมนาคมลําบาก  การขาดเง�นทุนในการประกอบอาช�พ  การตลาด  และการขนสงจ�งเปน

ปญหาสําคัญของเกษตรกรดวยเหตุน้ีในป พ.ศ. 2521 จ�งไดมีการจัดต้ังสหกรณการ

เกษตรข�้น

จ�ดเดนของสหกรณ

อ

- มีการรวบรวมสตรอเบอร�่ , แปรรูปไวนสตรอเบอร�่

- สมาคมใหความรวมรวมมือ และศรัทธาในตัวสหกรณเปนอยางดี

- กิจกรรมของสหกรณท่ีรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 20 – 30  คน  ณ สถานท่ีดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 - ไวนสตรอเบอร�่

 - สตรอเบอร�่อบแหง

 - แปรรูปกลวย

• ท่ีจอดรถ

 10 – 15 คัน

• หองน้ํา

 - เปนของชุมชน

 - ของสหกรณมีหญิง 3 หอง  ชาย  3  หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 - ดูสวนสตรอเบอร�่

 - น้ําพุรอนโปงกราว

• ท่ีพัก

 - เช�่อมโยงเคร�อขายภายในหมูบาน  

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 - 20-30 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 - ในกลุมของเกษตรกร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - น้ําพุรอนโปงกราว  ตําบลสะเมิงเหนือ

 - สวนสตรอเบอร�่บอแกว ตําบลบอแกว

 - หมูบานปกาเกอะญอ  ตําบลสะเมิงใต  (บานแมลานคํา)

 - วัดพุทธบาทปากลวย  ตําบลสะเมิงใต

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 - รวมงานสตรอเบอร�่ของดีอําเภอสะเมิง

 - การแปรรูปกลวย

• กิจกรรมสันทนาการ

 - เก็บสตรอเบอร�่

 - แปรรูปกลวย



4 ไมซ เพ่ือชุมชน

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-กุมภาพันธ ดูสวนสตรอเบอร�่

มีนาคม-พฤศจ�กายน ดูหมูบานปกาเกอะญอ , ดูชาง

ธันวาคม ดูสวนสตรอเบอร�่

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรสะเมิง  จํากัด  ท่ีอยู  78 หมู 4 ต.สะเมิงใต 

อ.สะเมิง จ.เช�ยงใหม 50250

โทรศัพท 053-487043 

เย่ียมชมสหกรณการเกษตรสะเมิง ในการผลิตไวน สตรอเบอร�่

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวธวัลรัตน  ศิร�กุลอนันตญา  

ตําแหนงผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 089-8519573

• Facebook https://www.facebook.com/coopsamoeng 



สหกรณ

การเกษตร
หมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด
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สหกรณการเกษตร
หมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด

ดยเร�่มแรกโครงการหมูบานสหกรณ  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเช�ยงใหม เปนโครงการ

ตามพระราชดําร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจ�บัน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน ไมมีท่ีดินเปนของตนเอง ใหถือครองท่ีดินเพ่ือ

อยูอาศัย และทําการเกษตรในรูปแบบหมูบานสหกรณการเกษตร โดยเกษตรกรสมาช�ก

โครงการจะไมไดรับกรรมสิทธ�์ในท่ีดิน ท่ีดินท่ีเกษตรกรไดรับยังคงเปนของโครงการอยู 

แตสามารถตกทอดถึงลูกหลานได เร�่มดําเนินการตามโครงการเม่ือประมาณปลายป พ.ศ. 

2518 โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาช�ว�ตชนบท ไดขอใชพ้ืนท่ีปาแมออนจากกรมปาไม 

ประมาณ 22,296.25 ไร นํามาจัดสรรใหราษฎรเขาทําประโยชนตอมา เม่ือโครงการดําเนิน

มาได 5 ป เกษตรกรสมาช�กโครงการได

รวมตัวกันจัดต้ังสหกรณการเกษตรข�้น 

วัตถุประสงคเพ่ือ“ชวยเหลือตนเอง และ

ชวยเหลือซ�่งกันและกัน”  โดยนายทะเบียน

ไดรับการจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 

2524 โดยใชช�่อวา “สหกรณการเกษตร

หมูบานสหกรณ สันกําแพง  จํากัด ”

โ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 บร�เวณลานกิจกรรมน้ําพุรอนสันกําแพง

• รานขายของท่ีระลึก

 1. รานขายสมุนไพร

 2. รานขายกระเปาพ้ืนเมืองและชุดพ้ืนเมือง

 3. รานขายผาไหม

 4. รานขายเคร�่องนวดแผนโบราณ

• ท่ีจอดรถ

 1. บร�เวณลานจอดหนาน้ําพุรอน

 2. บร�เวณลานจอดดานใน

• หองน้ํา

 15 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. น้ําพุรอนสันกําแพง

 2. ถ้ําเมืองออน

• ท่ีพัก

 บานพักน้ําพุรอนสันกําแพง 18 หลัง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 หองประชุมกิจการน้ําพุรอนสันกําแพง

 สามารถรองรับได 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 ลานกิจกรรมน้ําพุรอนสันกําแพงสามารถรองรับคนเขารวม

 ไดมากกวา 100 คน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1.ธรรมชาติบําบัด

 2. สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. ทําไขเค็มน้ําแร

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. รวมสนับสนุนกิจกรรมในดานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ

ไมมี

1. ใกลแหลงทองเท่ียว และตลาด

2. สมาช�กใหความรวมมือและทําธุรกิจกับทางสหกรณเปนอยางดี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม กางเตนนอนอาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

กุมภาพันธ กางเตนนอนอาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

มีนาคม อาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

เมษายน เท่ียวพักผอนชมดอกไมถายรูป

พฤษภาคม เท่ียวพักผอนชมดอกไมถายรูป

มิถุนายน เท่ียวพักผอนชมดอกไมถายรูป

กรกฎาคม อาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

สิงหาคม อาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

กันยายน อาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

ตุลาคม กางเตนนอนอาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

พฤศจ�กายน กางเตนนอนอาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

ธันวาคม กางเตนนอนอาบน้ําแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

• สถานท่ีต้ัง

115/1  ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเช�ยงใหม 50130 

• ช�่อผูประสานงาน คุณนัทธมน  อุตตโม ตําแหนงผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 089-6346141

• Facebook Nattamon

• ID line 089-6346141

• E-mail sahakorn1234@hotmail.com



สหกรณ

โคนม
เช�ยงราย จํากัด
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สหกรณ
โคนมเช�ยงราย จํากัด

หกรณโคนมเช�ยงราย จํากัด มีสมาช�ก ท้ังส้ิน 54 ราย เล้ียงโคนม จํานวน 40 ฟารม  

มีจํานวนปร�มาณน้ํานมดิบ  5.6 ตัน/วัน รวบรวมผลผลิต และ แปรรูปนมพาสเจอร

ไรส โครงการอาหารเสร�ม (นม) โรงเร�ยน และแปรรูปผลิตภัณฑ MILK CURD ไอศกร�ม       

นมกรอบ ช�ส

จ�ดเดนของสหกรณ

-  รับซ�้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรโดยตรง

-  แปรรูปผลผลิตน้ํานมดิบ

-  มีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส  อัตรากําลัง 

การผลิต 24 ตัน/วัน
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- อาคารโลง  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 

จัดเกาอ้ีน่ังประชุมไดประมาณ  25 ท่ีน่ัง

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

พ้ืนท่ีโลงกวาง บร�เวณหนาอาคารโรงงาน 

รองรับไดประมาณ  25 - 30 คน 

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- บร�เวณรอบอาคารโรงงาน  สามารถจอดรถยนต ได 10-20 คัน

- หองน้ําหญิง จํานวน  2  หอง

- หองน้ําชาย จํานวน  1 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซ

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

- ศึกษาการรวบรวมน้ํานมดิบจากเกษตรกร

- การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํานมโค

- แปรรูปผลิตภัณฑน้ํานมโคดวยตัวเอง

1. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรสใหกับสหกรณในวาระตางๆ เชน

 งานวันสหกรณแหงชาติ งานประชุม

2. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรส ไอศกร�มนมสด ใหโรงเร�ยนตางๆ

 ในจังหวัดเช�ยงราย ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณนักเร�ยน

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมีไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

104  หมู 8 ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เช�ยงราย  57250 

• ช�่อผูประสานงาน นางศร�วรรณ  ช�่นชูชน

• เบอรโทรศัพท 081-2879171 

• ID line 081-9604963

• E-mail  Milkcr.dairy@gmail.com 

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม แปรรูปผลิตภัณฑ



สหกรณ

ประมง
พาน จํากัด
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จ�ดเดนของสหกรณ

 จําหนายปลานิลสด และปลานิลแปรรูป ในพ้ืนท่ี

อําเภอพาน มีน้ําดี อากาศดี และปลาไมมีกล่ินคาว

สหกรณ
ประมงพาน จํากัด

1. จัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาช�ก  2. บร�การจับปลาใหกับสมาช�ก

3. บร�การดานการรับฝากเง�น 4. บร�การดานสินเช�่อใหกับสมาช�ก

5. บร�การอบรมและใหความรูทางว�ชาการแกสมาช�ก

6. รานคาสหกรณ  และการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลานิล
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 จํานวนท่ีรับรองในหองประชุมสหกรณประมงพาน จํากัด 

 จํานวน  20 - 50  ทาน

•  รานขายของท่ีระลึก

 - กลุมสินคาเกษตรอินทร�ย ถ่ัวเหลือง ขาว ผลิตภัณฑดานอินทร�ย 

 - กลุมทําน้ําเสาวรส

•  ท่ีจอดรถ

 มีพ้ืนท่ีจอด  จํานวน   5- 10   คัน

•  หองน้ํา

 มีหองน้ํา จํานวน 2  จ�ด  ในอาคาร  หองน้ําชาย  3  หอง  

 หองน้ําหญิง 1 หอง นอกอาคาร  มีหองน้ําชายจํานวน 2 หอง  

 หองน้ําหญิง 2 หอง  

•  จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 การบร�การจัดการ  ในการเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร

 บอปลาสมาช�กสหกรณฯ  ร.ต. จ�รัฏฐกิตต์ิ  คุยเภียภูมิ

•  ท่ีพัก

 1. มีหองพักเปนอาคาร  1 หลัง

 2.  มีหองพัก  1  หอง

•  หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 ณ  สํานักงานสหกรณประมงพาน  จํากัด

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชนท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให

 เกิดการพัฒนา)

 สงเสร�มใหมีการอบรมใหความรูแกสมาช�กในเร�่องการแปรรูป

 ผลิตภัณฑจากปลานิล

ไมมี

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 ดูงานบอปลาของสมาช�กสหกรณ   การเล้ียงปลา  และการจับปลา

• กิจกรรมสันทนาการ
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 242   หมูท่ี  4  ต.สันติสุข  อําเภอพาน  จังหวัดเช�ยงราย  57120

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวขวัญจ�ตร  ออนหวาน

• เบอรโทรศัพท 0870550408 

• ID line kwunjit.9

• E-mail  pramongphan123@gmial.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม การบร�หารจัดการ แบบครบวงจร ท่ีบอปลาสมาช�ก



สหกรณ

การเกษตร
เช�ยงแสน จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเช�ยงแสน จํากัด

หกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด จดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ ป 2511 เม่ือวันท่ี 

1 พฤศจ�กายน 2514 ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,550 คน สหกรณดําเนินธุรกิจเพ่ือ

ชวยเหลือสมาช�ก  4  ดาน ไดแก ธุรกิจสินเช�่อ, ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย, ธุรกิจ

รวบรวม และธุรกิจแปรรูป และผลิตสินคา ปจจ�บันสหกรณมีทุนดําเนินงาน จํานวน 469 

ลานบาท

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณมีจ�ดเดนในดานการแปรรูปขาวเปลือกเปน

ขาวสาร โดยขาวเปลือกท่ีสหกรณทําการผลิต จะเปน

ชนิดพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข.15 โดย

สหกรณจะใหสมาช�กผลิตขาวระบบ GAP นําเขาแปรรูปท่ี

โรงสีดวยระบบ GMP และขาวสารของสหกรณ เคย

ไดรับรางวัลชนะเลิศแหงประเทศไทย เม่ือป พ.ศ.2547

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได ไมเกิน 80 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. ขาวสารหอมมะลิ

 2.สมุนไพร 3 รส

 3. ผลไมตามฤดูกาลจากสวนของเกษตรกร

• ท่ีจอดรถ

 รองรับรถยนตไดไมเกิน 50 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําชาย ภายในอาคาร 3 หอง ภายนอกอาคาร 5 หอง

 หองน้ําหญิง ภายในอาคาร 3 หอง ภายนอกอาคาร 5 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด

 2.ชุมชนบานทาขันทอง อ.เช�ยงแสน

• ท่ีพัก

 1. โฮมสเตยบานทาขันทอง รองรับไดไมเกิน 80 คน

 2. รุงตะวัน ร�สอรท รองรับไดไมเกิน 30 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได ไมเกิน 80 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

•  กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. กิจกรรมดูงาน พักผอน มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน

 - น่ังรถราง เท่ียวชมเมืองโบราณ

 - ทานอาหารพ้ืนบานของเช�ยงแสน

2. กิจกรรมทํานา ชมสวน ชวนทานเมลอน

•  กิจกรรมสันทนาการ

1. กิจกรรมดูงาน พักผอน มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน

2. กิจกรรมทํานา ชมสวน ชวนทานเมลอน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 สหกรณรวมกับชุมชนบานทาขันทอง โดยนําคณะดูงานเขาไปดู

 ว�ถีช�ว�ตของชุมชนบานทาขันทอง ซ�่งคณะดูงานสามารถเขาพักท่ี

 โฮมสเตยของชุมชน และรับประทานอาหารทองถ่ินของชุมชนได 

 ทําใหชุมชนมีรายได และคุณภาพช�ว�ตท่ีดีข�้น

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-มิถุนายน กิจกรรมดูงาน พักผอน 

 มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน

กรกฎาคม-สิงหาคม กิจกรรมดูงาน พักผอน 

 มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน, กิจกรรมทํานา 

 ชมสวน ชวนทานเมลอน

กันยายน กิจกรรมดูงาน พักผอน 

 มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน

ตุลาคม-พฤศจ�กายน กิจกรรมดูงาน พักผอน 

 มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน, กิจกรรมทํานา 

 ชมสวน ชวนทานเมลอน

ธันวาคม กิจกรรมดูงาน พักผอน 

 มาตะตอนยอนท่ีเจ�ยงแสน

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด 

เลขท่ี 169 หมู 13 ต.ปาสัก อ.เช�ยงแสน จ.เช�ยงราย 

57150

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวศร�ไพร สุขใจมุข

• เบอรโทรศัพท 06-3204-6985, 053-955-791

• Facebook…สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด

• E-mail  cscoop41@hotmail.co.th



สหกรณ

การเกษตร
เมืองเช�ยงราย จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด

สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร 

จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2517  เลขทะเบียน 42/2517  ปจจ�บันมีสมาช�ก 

8,000 ครอบครัว

จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด มีการบร�หารงานแยกเปน 5 สาขา และ 1 

สํานักงานใหญ ซ�่งการวางระบบบัญช�แบบแยกบร�หารงาน แตละสาขาจะมีงบการเง�นของแตละสาขา

สามารถดูผลประกอบการตามสาขา  หร�อตามประเภทธุรกิจได  มีการบร�หารงานท่ีชัดเจน โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได สหกรณฯ มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ และฝาย

บร�หาร  โดยมีท้ังผูตรวจสอบกิจการซ�่งไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ  และยังมีฝายตรวจ

สอบภายใน  ซ�่งเปนเจาหนาท่ีสหกรณท่ีผานประสบการณการทํางานในสหกรณฯ มานาน อีกท้ังมี

ความเช�่ยวชาญในการตรวจสอบหาขอบกพรองตาง ๆ ในสหกรณฯ   และสหกรณการเกษตร

เมืองเช�ยงราย จํากัด เปนสหกรณท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) เปนของ

สหกรณฯ เอง  ซ�่งครอบคลุมการทํางานท้ังระบบทุกสวนของสหกรณฯ 

 และยังเปนแหลงเร�ยนรูของสหกรณในเร�่องของการผลิตน้ําด่ืม ท่ีมีความสะอาด 

ใชเคร�่องจักร ท่ีทันสมัย ผลิตน้ําด่ืมใหกับสมาช�ก  และบุคคลท่ัวไป ท่ีมาใชบร�การ  

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1.  หองประชุมขนาดเล็กบรรจ�คนได 30 คน

 2.  หองประชุมขนาดกลาง บรรจ�คนไดประมาณ 150 คน

 3.  หองประชุมขนาดใหญ บรรจ�คนไดประมาณ 400 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. รานขายของฝาก  ของท่ีระลึก  อยูตรงขามโรงเร�ยนบานดู  

  อ.เมือง  จังหวัดเช�ยงราย

 2. รานนันทวรรณของฝาก   อยูทางไปสนามบินแมฟาหลวง  

  จังหวัดเช�ยงราย

• ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ีจอดรถยนตไดประมาณ 100 - 150 คัน

• หองน้ํา

 มีหองน้ําไวใหบร�การ 5 จ�ดบร�การ 

- ภายในอาคาร 3 จ�ด

- ภายนอกอาคาร 2 จ�ด

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

1.  โรงงานน้ําด่ืมเกลียวทิพย ซ�ง่ต้ังอยูท่ีสหกรณการเกษตร

 เมืองเช�ยงราย จํากัด  สาขานางแล

2.  โรงตัดแตงสับปะรดภูแล ซ�ง่ต้ังอยูท่ีสหกรณการเกษตร

 เมืองเช�ยงราย จํากัด  สาขานางแล

3.  แปลงปลูกสับปะรดของสมาช�ก  ซ�ง่ต้ังอยูท่ีตําบลนางแล

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1 หองประชุมขนาดเล็กบรรจ�คนได 30 คน

 2 หองประชุมขนาดกลาง บรรจ�คนไดประมาณ 150 คน

 3 หองประชุมขนาดใหญ บรรจ�คนไดประมาณ 400 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

1. ศึกษาดูงานมการผลิตน้ําด่ืม “เกลียวทิพย” 

2. ศึกษาดูงานการตัดแตงสับปะรดภูแล การคัดแยก การตัดแตง 

 ทําความสะอาด และการบรรจ�หีบหอ

3. เย่ียมชมแปลงปลูกสับปะรดท่ีไดมาตรฐาน GAP 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. สหกรณไดรวมบร�จาคน้ําด่ืมใหแกหนวยงานราชการ  หร�อ

  ชุมชนตาง ๆ  ท่ีอยูในเขตบร�การของสหกรณ  เพ่ือใชในงาน

  กิจกรรมของชุมชน

 2. สหกรณไดรวมงานกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชนท่ีสหกรณฯ  

  ต้ังอยู  อาทิเชน  รวมบร�จาคถวยรางวัลใหกับงานมหกรรม

  ของดีตําบลนางแล  ในการประกวดพืชผลทางการเกษตร

• กิจกรรมสันทนาการ

1. เย่ียมชมพิพิธภัณฑบานดํา

2. เย่ียมชมวัดหวยปลาก้ังและกราบไหวสักการะพบโชคธรรมเจดีย

 ท่ี วัดหวยปลาก้ัง

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เย่ียมชมสวนสับปะรดไดตลอดท้ังป

เน่ืองจากสับปะรดภูแล จะมีผลผลิตท้ังป

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด สาขานางแล 

เลขท่ี 16 ม.3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เช�ยงราย 57100 

โทรศัพท 053-702176   

• ช�่อผูประสานงาน นายบุญตรง  เทพอุดม

• เบอรโทรศัพท 090 – 3167855



สหกรณ

การเกษตร
เมืองพาน จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเมืองพาน จํากัด

หกรณการเกษตรเมืองพานจํากัด เกิดจากการควบเขาดวยกันของสหกรณ

ประเภทหาทุน  เดิมรวมกันกับสหกรณการเกษตรเมืองพาน จํากัด  อําเภอพาน  

จังหวัดเช�ยงราย  จดทะเบียนเม่ือวันท่ี  1  ธันวาคม 2517 โดยการควบรวมสหกรณตางๆ 

ในเขตอําเภอพาน จํานวน  36 สหกรณ  มีสมาช�กตอนควบรวม จํานวน 3,826  คน มีทุน

ดําเนินงาน 9,763,509.46 บาท มีเขตดําเนินงานทองท่ีอําเภอพาน จํานวน 15 ตําบล 

เม่ือป พ.ศ. 2529 ไดรับโลพระราชทานสหกรณดีเดนเม่ือป 2529 ประเภทสหกรณ

การเกษตร จากพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 

 ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2560  สหกรณ มีสมาช�ก จํานวน 5,247 คน

มีวัตถุประสงคสําคัญ  คือ  ใหบร�การสินเช�่อ  รวมกันซ�้อ รวมกันขาย และสงเสร�มอาช�พ

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณมีบร�การรับเง�นฝากจากสมาช�ก  โดยใหอัตราดอกเบ้ียเง�นรับฝากท่ีสูงกวาธนาคารพาณิชย  และไมมีการหักภาษีดอกเบ้ียจากเง�น

รับฝาก  มีการปลอยสินเช�่อ,และปุยท่ีสหกรณผลิตเอง ตราแกวเกา ใหกับสมาช�กโดยตรง และมีการนําสินคามาจําหนายตามความตองการ

ของสมาช�ก  รวมถึงมีปมน้ํามันไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลท่ัวไป  และท่ีสํานักงานสาขาแมเย็น  นอกจากจะมีสินคามาจําหนาย  และมีปมน้ํามัน

ไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลท่ัวไปแลว  ยังมีการรับซ�้อขาวเปลือกตามฤดูกาล  และยังมีโรงสีไวแปรรูปขาวท่ีรวบรวมจากฤดูนาป  ไวจําหนาย

ใหกับลูกคาอีกดวย

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ในชุมชนมีฐานอาหารชุมชนไวรองรับนักทองเท่ียว 

 โดยรายการอาหารและวัตถุดิบของชุมชน สามารถรองรับ

 นักทองเท่ียวไดเปนจํานวนมาก

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 ***มีท่ีจอดรถไวบร�การ  ***จอดไดเฉพาะรถยนต รถตู 

• หองน้ํา

 มีหองน้ําไวบร�การนักทองเท่ียว ตามจ�ดท่ีนักทองเทียวแวะชมทุกท่ี

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ชุมชนทองเท่ียวบานปาสักใต ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัด 

 ภูมิปญญาลานนาทองถ่ิน  และยังมีกิจกรรมตาง ๆ ใหไดเร�ยนรูอีกมากมาย

• ท่ีพัก

 ภูพานร�สอรท & สปอรตคลับ 

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

-  ชมการสาธ�ตว�ธ�การตีมีดของหมูบานปาสักใต

-  พาชมปางควาย บานดงเจร�ญ ตําบลหัวงม

 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 - มอบทุนการศึกษาใหกับนักเร�ยน

 - สนับสนุนการทําโรงทาน , ชวยเหลือสมาช�กท่ีประสบภัยพิบัติ

  จากธรรมชาติ

• กิจกรรมสันทนาการ

-  ข�่ควายชมทุง

-  รวมถายรูปดอกบัวยักษ ท่ีสวนฟาใสว�คตอเร�ย

-  หลบรอนท่ี น้ําตกปูแกง (อุทยานแหงชาติดอยหลวง)

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

กุมภาพันธ

มีนาคม 

เมษายน

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรเมืองพาน  จํากัด  981  หมู  2  ถนน

พหลโยธ�น  ตําบลเมืองพาน  อําเภอพาน  จังหวัด

เช�ยงราย  57120  โทร 053-721296  โทรสาร  

053-635223   

• ช�่อผูประสานงาน นายสุรสิทธ�์  กันทา

• เบอรโทรศัพท 089-633477

• E-mail Kolanaya.aom@gtmail.com

กิจกรรมทุกอยางในชุมชนบาน

ปาสัก หลังจากฤดูทํานา



สหกรณ

การเกษตร
แมจัน จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรแมจัน จํากัด

หกรณการเกษตรแมจัน จํากัด กอต้ังและจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2513 และ

เร�ม่ดําเนินงานวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2514 ต้ังอยูเลขท่ี 47 หมู 8 ตําบลแมจัน อาํเภอ

แมจัน จังหวัดเช�ยงราย มีสมาช�ก ณ. 27 มีนาคม 2562 จํานวน 5,854 คน ทุนเร�อนหุน 316 

ลานบาท เง�นรับฝาก 295 ลานบาท คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 15 คน การดําเนิน

ธุรกิจสหกรณ ประกอบดวย ธุรกิจสินเช�อ่ ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจรวบรวมธุรกิจ จัดหา

ปจจัยการผลิต ธุรกิจเมล็ดพันธุขาว สถานีบร�การน้ํามัน บร�การหองพัก และหองประชุม

จ�ดเดนของสหกรณ

1. ความตอเน่ืองการเปนสมาช�ก จากรุนสูรุน , การประชุมกลุมอยางสม่ําเสมอ

2. การดําเนินธุรกิจของสหกรณท่ีโดดเดน และสงผลตอความเปนอยูของสมาช�ก เชน การจัดหาปจจัยการผลิต การรวบรวมขาว

3. มีตลาดนัดเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดี

4. เปนศูนยกระจายสินคาสหกรณ

5. เปนศูนยการเร�ยนรูดานการสหกรณ

6. โครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพและการผลิตเมล็ดพันธุขาว

7. โครงการสงเสร�มและสนับสนุนปจจัยการผลิต

8. เอ้ืออาทรตอชุมชนตามหลักและว�ธ�การสหกรณ โดยการมอบทุนตางๆ อาทิ ทุนเอ้ืออาทรผูชราและผูยากไร,ทุนอาหารกลางวันใหกับ 

โรงเร�ยนตางๆ ,ทุนการศึกษาของบุตรสมาช�กท่ีเร�ยนดี เปนตน

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับผูเขารวมประชุมและรับประทานอาหารได สูงสุด 200 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 สินคาผลิตภัณฑชุมชน  , ขาวสารเจามะลิ 105 

 ขาวไรซเบอรร�่ อ่ืนฯ

• ท่ีจอดรถ

 จํานวน รถตู ได 10 คัน

 จํานวน รถบัสได 4 คัน

• หองน้ํา

 หองน้ําสะอาด ชาย จํานวน  5 หอง

 หองน้ําสะอาด หญิง จํานวน  5 หอง 

 หองน้ําผูพิการ จํานวน  1 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. ดูการบร�หารการจัดการดานขยะและเย่ียมชมฐานบร�หารจัดการของ

  ชุมชนบานโพธนาราม

 2. ศึกษาเร�ยนรูการสหกรณของศูนยเร�ยนรูสหกรณการเกษตร

  แมจัน จํากัด

• ท่ีพัก

 1. สหกรณมีหองพักรับรอง หองพักเกลียวจันรองรับไดจํานวน 50 ทาน

 2. มีท่ีพักโรงแรมและร�สอรท อยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงจํานวย หลายแหง

 3. มีโฮมสเตยของชุมชนบานโพธนาราม รองรับไดจํานวน 100 คน 

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. มีหองประชุมรองรับผูเขารวมประชุมได สูงสุด 300 คน

 2. มีอาคารเอนกประสงคติดเคร�่องปรับอากาศของชุมชนบาน

  โพธนารามไดสูงสุด 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. สหกรณมีลานสําหรับจัดกิจกรรมประชุมนอกอาคารโดยรองรับ

  ผูประชุมได จํานวน 300 คน

 2. ลานอาคารอเนกประสงคชุมชนบานโพธนาราม

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. กิจกรรม ชมหมูบานทองเท่ียวโอทอปนวัตว�ถี บานโพธนาราม 

  และชมกิจกรรมตามฐานตางๆ

 2. กิจกรรม ชมศูนยเร�ยนรูการสหกรณ 

  สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. กิจกรรมการรวมมอบของขวัญวันเด็กแกโรงเร�ยนตางๆ

 2. กิจกรรมเอ้ืออาทรตอชุมชนตามหลักและว�ธ�การสหกรณขอท่ี 7

 3. รวมกิจกรรมงานกีฬาของชุมชนตางๆ 

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. รับชมการแสดงอาทิ การฟอนเช�ยงราย ,การฟอนเล็บ ของชุมชน

 2. รับชมการแสดง ของ เยาวชนบุตรหลานสมาช�กสหกรณ
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม ศูนยเร�ยนรูการสหกรณ,

 ทองเท่ียวหมูบานโอทอปนวัตว�ถีชุมชน

 บานโพธนาราม 

• สถานท่ีต้ัง

47 หมู 8 บานศาลา  ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  

จังหวัดเช�ยงราย 57110

โทร 053-153696, 053-65319   

• ช�่อผูประสานงาน นายสมมิตร  นันชัย

• เบอรโทรศัพท 053-153696, 053653193

• Facebook  สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด 

• Website  www.coop-maechan.com



สหกรณ

การเกษตร
แมสาย จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรแมสาย จํากัด

หกรณการเกษตรแมสาย  จํากัด  เกิดจากการควบเขาดวยกันของสหกรณประเภท

หาทุน  เดิมรวมกันกับสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด อําเภอแมจัน จังหวัดเช�ยงราย  

หลังจากน้ันไดแยกออกจากสหกรณการเกษตรแมจัน  จํากัด  แลวจดทะเบียนควบสหกรณ

หาทุนเขาดวยกันจํานวน  18  สหกรณ  และไดจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณ

การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ  เม่ือวันท่ี 1พฤศจ�กายน 2514  ทะเบียนเลขท่ี  

396/11756 เร�่มดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 6 มีนาคม 2515 เปนตนมา จํานวนสมาช�กแรก

ต้ัง  318 คน ทุนเร�อนหุนแรกต้ัง 169,300  บาท ผลการดําเนินงานปแรก  มีปร�มาณธุรกิจ 

1,446,915.34  บาท มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ ใหบร�การสินเช�่อ รวมกันซ�้อ รวมกันขาย 

และสงเสร�มอาช�พ

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณมีบร�การรับเง�นฝากจากสมาช�ก  โดยใหอัตราดอกเบี้ยเง�นรับฝากที่สูงกวาธนาคารพาณิชย  และไมมีการหักภาษีดอกเบี้ยจากเง�น

รับฝาก  มีการปลอยสินเช�่อใหกับสมาช�ก  มีการนำสินคามาจำหนายตามความตองการของสมาช�ก  รวมถึงมีปมน้ำมันไวบร�การใหสมาช�ก

และบุคคลทั่วไป  และที่สำนักงานสาขาศร�เมืองชุม  นอกจากจะมีสินคามาจำหนาย  และมีปมน้ำมันไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลทั่วไปแลว  ยัง

มีการรับซ�้อขาวเปลือกตามฤดูกาล  และยังมีโรงสีไวแปรรูปขาวที่รวบรวมจากฤดูนาป  ไวจำหนายใหกับลูกคาอีกดวย

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ในชุมชนมีฐานอาหารชุมชนไวรองรับนักทองเท่ียว โดยรายการ

 อาหารและวัตถุดิบของชุมชน สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดเปน

 จํานวนมาก

• รานขายของท่ีระลึก

 จ�ดขายของท่ีระลึกท่ีโรงงานกระดาษสาจ�นนาลักษณ จะเปน

 ผลิตภัณฑตาง ๆ  เก่ียวกับกระดาษสา  และจ�ดจําหนายของฝาก

 ตามฐานกิจกรรม  เชน  บานเทียนก็จะขายเทียน  

 บานมีดก็จะขายมีด

• ท่ีจอดรถ

 ท่ีจอดรถไวบร�การ ท่ีโรงงานกระดาษสาจ�นนาลักษณ  แตถาเปน

 รถบัสจะจอดไวท่ีสนามโรงเร�ยนบานปางหา  หางจากโรงงาน

 กระดาษสาจ�นนาลักษณ ประมาณ  50  เมตร แลวจะมีรถบร�การ

 นักทองเท่ียวของหมูบานพาทัวรตามแหลงทองเท่ียวของชุมชน

• หองน้ํา

 มีหองน้ําไวบร�การนักทองเท่ียว ตามจ�ดท่ีนักทองเทียวแวะชมทุกท่ี

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ชุมชนทองเท่ียวบานปางหา ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเช�ยงราย 

 เปนแหลงทองเท่ียวเช�งเกษตรและประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปญญา

 ลานนาทองถ่ิน  และยังมีกิจกรรมตาง ๆ ใหไดเร�ยนรูอีกมากมาย

• ท่ีพัก

 ในหมูบานปางหายังมีบานพักแบบโฮมสเตย รองรับนักทองเท่ียวอยู  8  

 หลัง สามารถรองรับนักทองเท่ียวได  4 – 20  คน  และยังมีโรงแรม

 เคร�อขายท่ีรองรับนักทองเท่ียวไดอีก เชน  โรงแรมศิลามณีร�สอรท

 แอนดสปา  โรงแรมภูตะวัน 

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 ในโรงงานจ�นนาลักษณ มีอาคารตอนรับท่ีจะใชเปนสถานท่ีตอนรับ

 นักทองเท่ียว รองรับไดสูงสุดถึง 150  คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม กิจกรรมทุกอยางในชุมชนบานปางหา

 สามารถรับนักทองเท่ียวไดตลอดท้ังป

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

-  ชมการสาธ�ตว�ธ�ทํากระดาษสา  และเร�่องราวของการผลิตกระดาษสา

 จากตนสา

-  ชมการหลอเทียนท่ีบานเทียน

-  ศึกษาการตีมีดแบบโบราณดวยว�ธ�ของชาวลานนา

• กิจกรรมสันทนาการ

 -  ทํากระดาษสาหน่ึงเดียวในโลก

-  ปางหาหนาใส  ใยไหมทองคํา

-  แวะช�มขนมพ้ืนบานชาวไทล้ือ  บานขนมล็อคนา

-  แชเทาสมุนไพร

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 -  ทํากลองกระดาษสา

 -  ทําถุงกระดาษสา

 -  ร�ไซดเคิลอนุรักษโลก

 -  สักการะพระพุทธรูป สิงหสานชนะมาร พระท่ีสานดวยไมไผท้ังองค

  และว�หารท่ีทําจากไมท้ังหลัง  ณ วัดหิรัญญาวาส

 

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด 616 หมู 8 ถนนพหลโยธ�น    

 ต.แมสาย  อ.แมสาย  จ.เช�ยงราย  57130  

 โทร 053-642231  โทรสาร  053-642265

• ช�่อผูประสานงาน   นางพัสสนันท  สุขสิงหคลี

• เบอรโทรศัพท  081-5953353

• Facebook  coopmaesai@gmail.com  

• ID line   passanan_suk

• Website www.sahakornthai.com/maesai/index.php./th/

• E-mail     Sakakorn-maesai@hotmail.com

ไมมี



สหกรณ

ชา
ดอยตุง จํากัด
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สหกรณ
ชาดอยตุง จํากัด

ปนสหกรณท่ีมีรูปแบบ ใหสินเช�อ่กับสมาช�กและรวบรวม ใบชา เพ่ือนํามาแปรรูปเปนเคร�อ่ง

ด่ืมชาสําเร็จรูป และจําหนาย 

จ�ดเดนของสหกรณ

เ

รับซ�้อชาอินทร�ยของเกษตรกรสมาช�ก โดยมีการตรวจสอบกอน 

เพ่ือ ใหไดชาอินทร�ยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปราศจากสารเคมี ตลอด

จนเปนศูนยเร�ยนรูการเพ่ิมประสิทธ�ภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ของอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเช�ยงราย
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

 ผลิตภัณฑชาอินทร�ย, สบูสมุนไพร  

• ท่ีจอดรถ

 รองรับรถยนตไดไมเกิน 10 คัน

• หองน้ํา

 จํานวน 3 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 จ�ดศึกษาแปรรูปผลิตภัณฑชา แปลงชาอินทร�ยโกโกและ

 สวน  4000 ไร โครงการพัฒนาดอยตุงไรผลไม 

• ท่ีพัก

 บัวบานร�สอรท  ปุณยมันตราร�สอรท  

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได ไมเกิน 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-พฤษภาคม เก็บโกโก, สวนสมุนไพร, ผลไมผสมผสาน

มิถุนายน-ธันวาคม เก็บชา, เก็บโกโก, สวนสมุนไพร, แปรรูปชา

 ชวงฤดูฝนเขาชมไรชาอาจไมไดรับ

 ความสะดวก

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 -  ศึกษากรรมว�ธ�แปรรูปใบชา

 -  ศึกษาลงพ้ืนท่ีแปลงชา ณ โครงการพัฒนาดอยตุง

  จํานวน 4,000 ไร 

 -  ศึกษาลงพ้ืนท่ีแปลงโกโก โดยมีว�ทยากรใหความรู

  ท้ังการปลูกและการดูแล การเก็บใบชา การเก็บโกโก

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. การเก็บชา

 2. การเก็บโกโก

ไมมี

ไมมี

ไมมี

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณชาดอยตุง จํากัด เลขท่ี 109 หมู 17 ต.แมฟาหลวง 

อ.แมฟาหลวง จ.เช�ยงราย

• ช�่อผูประสานงาน นายสุนันตทา  แซบู  นายคมสัน สุยะใหญ

• เบอรโทรศัพท 086-9112589, 052-6288982

• Facebook คนหา สวนชาดอยตุง Organic Tea

• ID line suanchadoitung, sukurenosang

• E-mail suanchadoitung@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินทาวังผา จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินทาวังผา จํากัด

ปนสหกรณประเภทการเกษตร มีสมาช�ก จํานวน 1,216 คน มีคณะกรรมการบร�หาร

งาน จํานวน 15 คน สงเสร�มและรวบรวมผลิตทางการเกษตรจากสมาช�กเกษตรกร

และเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน อาทิเชน ฟกเข�ยว ฟกทอง กะหล่ําปลี พร�ก มะเข�อเทศ นํา

สงตลาดปลายทางโดยทําสัญญาลวงหนา เชน เทสโกโลตัส ตลาดไท บร�ษัทไทยอิมพอรต 

เอกฟอรด ฯ 

จ�ดเดนของสหกรณ

เ

เปนสหกรณการเกษตรท่ีสงเสร�ม แนะนําสมาช�กเกษตรกร ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนาน เก่ียวกับการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยมี

แบรนดของสหกรณ คือ “ผักปลอดภัยลุมน้ํายาง” และ

ดําเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาช�ก เกษตรกรมาแปรรูป 

และคัดสรรในโรงคัดระบบ GMP (Codex) นําสงตลาดปลาย

ทาง( เทสโกโลตัสและบร�ษัทอ่ืน ๆ ) และเปนโรงคัดพืชผักผลไม

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข (386) แหงแรกของจังหวัดนาน
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 ใชบร�เวณโรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไมสหกรณการเกษตร

 ปฏิรูปท่ีดินทาวังผา จํากัด

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ี 120 ตารางเมตร สามารถรองรับรถบัส รถตู 

 และรถอ่ืน ๆ ได รวม จํานวน 20 คัน

• หองน้ํา

 มีจํานวนหองน้ํารองรับ จํานวน 3 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. แปลงสาธ�ตการปลูกพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล 

 2. โรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไมระบบ GMP

• ท่ีพัก

 1. ภูพิพัฒนร�สอรท 

 2. วัดบานกง   

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 40 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 โรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไม รูปแบบการสาธ�ตการแปรรูป/

 การทําสารช�วภัณฑ จํานวนผูเขารวมประชุมท่ีรองรับได 50 คน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาดูงานแปลงสาธ�ตการปลูกพืชผัก

  ปลอดภัยตามฤดูการผลิต และแปลงพืชผักของ

  สมาช�กเกษตรกรในชุมชนท่ีไดรับการรับรอง

  มาตรฐานการผลิตท่ีดีในแปลงผลิต (GAP)

 กิจกรรมท่ี 2 : ศึกษาดูงานระบบโรงคัดแยกท่ีไดรับการรับรอง

  มาตรฐานระบบ GMP (Codex)

  

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 กิจกรรมสงเสร�มและใหองคความรูการลดการใชสารเคมีโดยการ

 สาธ�ตการใชและทําสารช�วภัณฑ ใหกับเยาวชนและเกษตรกร และ

 ชาวบานในชุมชนตําบลยม และตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา 

 จังหวัดนาน

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว แปลงสาธ�ตฟกทอง /สาธ�ตแปรรูปฟกทอง

กุมภาพันธ แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา /แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว แปลงสาธ�ตฟกทอง/  สาธ�ตแปรรูปฟกทอง

มีนาคม -

เมษายน -

พฤษภาคม แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมัส/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง

มิถุนายน แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมัส/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง

กรกฎาคม แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมั/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง

สิงหาคม แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว

กันยายน แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว

ตุลาคม แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว

พฤศจ�กายน แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตขาวโพดเหนียวมวง

ธันวาคม แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตขาวโพดเหนียวมวง

• สถานท่ีต้ัง

สํานักงานสหกรณ 302 ม.1 ต.ยม อ.ทาวังผา จ.นาน

โรงคัดแยกฯ 93 ม.3 ต.จอมพระ อ.ทาวังผา จ.นาน

เบอรโทรศัพท.054-70575

• ช�่อผูประสานงาน นายพนมเทียน  พินิจทะ

• เบอรโทรศัพท 081-9937270

• Facebook สหกรณการเกษตรปฏิรูปท่ีดินทาวังผา จํากัด   

• Website http://www.sahakornthai.com/landwangthapha/index.php/contact

• E-mail. mail  SPK.wangpha@gmail.com



สหกรณ

การเกษตร
พรหมพิราม จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรพรหมพิราม  จํากัด

กิดข�้นจากการรวบรวมของ 3 สหกรณฯ เดิมในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ไดแก สหกรณ

การเกษตรพรหมพิรามหน่ึง จํากัด สหกรณการเกษตรพรหมพิรามสอง จํากัด และ

สหกรณการประมงพิษณุ จํากัด ดวยว�สัยทัศน “เปนสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุขาว

ช้ันนําของพิษณุโลก มีการจัดการท่ีทันสมัย เพ่ือ มวลสมาช�กอยางย่ังยืน” ใหบร�การ

ดานธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ปรับปรุงเมล็ดพันธุ) ธุรกิจตลาด

กลางและโรงสี ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย(การตลาด) บร�การเง�นฝาก และซ�้อหุนแก

สมาช�ก นอกจากน้ียังข�้นช�่อเร�่องการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยมีโรงงานปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ โรงคัดเมล็ดพันธุขาวเปนของตัวเอง และ

สงเสร�มสมาช�กเพาะปลูกขาวคุณภาพเพ่ือจําหนายเปน

เมล็ดพันธุ พรอมบร�การจัดหาและจําหนายเมล็ดพันธุ

ขาวแกสมาช�ก อาทิ พล.2, กข41, กข29, กข57 ,กข 49 

,ขาวดอกมะลิ 105 และปจจ�บันยังเปน 1 ใน 12 สหกรณ 

ท่ีเขารวมโครงการสงเสร�มสมาช�กสหกรณปลูกขาว

พันธุ กข43 นาปแปลงใหญ (นา+ขาว GAP และมี

โรงสี GMP)  ของกรมสงเสร�มสหกรณ ท่ีเขารวม

โครงการโดยมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด 5,014 ไร

เ

จ�ดเดนของสหกรณ

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ปรับปรุงเมล็ดพันธุ ธุรกิจตลาด

กลางและโรงสี การจัดหาสินคามา

จําหนาย พรอมท้ังระบบเง�นฝาก

ของสหกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1 หอง รองรับ 250 ราย

• รานขายของท่ีระลึก

 ขาวสารพันธุ กข 43 ตราสหกรณการเกษตรพรหมพิรามจํากัด, 

 เคร�่องจักสาน, ผาพ้ืนเมือง และไมกวาด

• ท่ีจอดรถ

 11,000 ตรม.

• หองน้ํา

 6 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. การรวบรวมและแปรรูป / การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

  ณ โรงคัดเมล็ดพันธุขาว จ�ดบร�การสหกรณฯ สาขาท่ี 1 

  หอกลอง 99 ม.4 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 2. ธุรกิจการรับฝาก/สินเช�่อ ณ สํานักงานสหกรณการเกษตร

  พรหมพิราม จํากัด เลขท่ี 89 ม.1 ต.พรหมพิราม 

  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

• ท่ีพัก

 โรงแรมทาชางร�สอรท จํานวน 10 หอง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1 หอง  รองรับ  500 ราย

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 จ�ดบร�การสหกรณฯ สาขาท่ี 1 หอกลอง จัดเปน ฐานใหความรู

 จํานวนผูเขารวมประชุม 1,000 ราย

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 -  มอบทุนการศึกษา

 -  สนับสนุนการจัดกีฬาประจําหมูบาน

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - การคัดเมล็ดพันธุขาว

 - การตรวจรับซ�้อขาว

 - การดูแลแปลงเมล็ดพันธุ

• กิจกรรมสันทนาการ

 - กิจกรรมโยนขาว

 - กิจกรรมตรวจรับซ�้อขาว
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มีนาคม ตรวจรับซ�้อขาว

เมษายน โยนขาว

กรกฎาคม ตรวจรับซ�้อขาว

สิงหาคม โยนขาว

พฤศจ�กายน ตรวจรับซ�้อขาว

ธันวาคม โยนขาว

• สถานท่ีต้ัง

89  ม.1 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

• ช�่อผูประสานงาน  นางสาวปยาพัชร   สุจรรยา

• เบอรโทรศัพท   081-7859005, 055 369 035

• Facebook  สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด

• Website www.phromphiramcoop.com

• E-mail Coop_Phromphiram@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
สบปราบ จํากัด
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หกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 28 หมู 14 ตําบลสบปราบ อําเภอ

สบปราบ จังหวัดลําปาง เกิดจากการควบสหกรณหาทุนเดิมในทองถ่ินอาํเภอสบปราบ 

จํานวน 28 สหกรณเขาดวยกันมีสมาช�ก 385 คน ไดรับการจดทะเบียนตาม พระราช

บัญญัติ สหกรณ พ.ศ. 2511 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 เลขทะเบียนเลขท่ี 197/11504 

เร�่มดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2514 เปนตนมา ในปจจ�บันน้ีมีสมาช�กท้ังหมด 4,631 คน ณ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 จํานวนสมาช�ก 44 กลุม กระจายท่ัวท้ังตําบล 46 หมูบานภายในทองท่ี

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีคณะกรรมการดําเนินการท้ังหมด 13 คน มีพนักงานฝายจัดการ

รวม 50 คน ณ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพย 988,668,155.03 บาท หน้ีสิน 723,955,074.57 บาท 

ทุนของสหกรณ 264,713,080.46 บาท

สหกรณ
การเกษตรสบปราบ จํากัด
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60 คน

60 คน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

200 คน

ขาว, ผลิตภัณฑผาทอ, ตะกรา, ไมแกะสลัก, รูปภาพ, เซรามิค

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

50 คัน

1. หญิง 20 หอง 

2. ชาย 20 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1. ตลาดเกษตรกร Sobprab Farmers Market

2 การปลูกผักปลอดภัย

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. การปลูกผักปลอดภัย

2. ตลาดเกษตรกร Sobprab Farmers Market

1.ดนตร�พ้ืนเมือง

การพัฒนากลุมอาช�พ 

 - ทอผา

 - ไมกวาด

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ

1. สหกรณดําเนินงานดวยทุนภายในของสหกรณ      

2.  สหกรณบร�การสมาช�กแบบครบวงจรดานเศรษฐกิจสังคม

และส่ิงแวดลอม

3. เปนศูนยเร�ยนรูการสหกรณ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

28 หมูท่ี 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 

โทร 0 5429 6110 , 0 5434 4637 โทรสาร 0 5434 4637

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวสมคิด อุนแกว, นางสุภาวดี หลวงใน

• เบอรโทรศัพท 089-9155323, 085-7153322

• Website sobprab.com

• E-mail  sobprab_coop@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม ผักปลอดภัย

กุมภาพันธ ผักปลอดภัย 

มิถุนายน การปลุกขาว  ผักตามฤดูกาล,

กรกฎาคม การปลูกขาว  จักสาน 

พฤศจ�กายน การเก็บเก่ียวขาว , ผักปลอดภัย

ธันวาคม การเก็บเก่ียวขาว , ผักปลอดภัย



สหกรณ

การเกษตร
บานปางมวง จํากัด
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สหกรณการเกษตร
บานปางมวง จํากัด

านปางมวง หมูท่ี 10 ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ต้ังอยูในพ้ืนท่ี

อุทยานแหงชาติแจซอน สูงจากระดับน้ําทะเล 900 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอด

ท้ังป อูณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซ�ยส พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอนบนพ้ืนท่ี

ปาไมอุดมสมบูรณ มีแมน้ําไหลผานเพ่ือใหชาวบานใชอุปโภคบร�โภค ทางเขาหมูบานเปน

ทางลูกรัง แคบ และชัน สลับกับทางลาดปูนซ�เมนต รถว�่งไดทางเดียว 

  ชาวบานท้ังหมดเปนชาวไทยภูเขาเผามูเซอ (ลาหู) สวนใหญนับถือศาสนาคร�สต 

จํานวน 90 ครอบครัว มีการประกอบอาช�พเกษตรกรรมโดยการทําสวนกาแฟ และ

แมคคาเดเมียเปนหลักกวา 560 ไร ไดผลผลิตเมล็ดกาแฟปละ 300 ตัน โดยกาแฟท่ีได

มีกล่ินหอมเปนเอกลักษณ เพราะปลูกใตตนไมใหญเหมาะกับการปลูกกาแฟ โดยภาครัฐ

ไดเขาไปชวยสงเสร�มใหทําการรวมกลุมจัดต้ังเปนสหกรณ และแปรรูปเมล็ดกาแฟ

จําหนายเองในนาม Pang Muang Co-op Coffee

  นอกจากน้ี ชาวบานยังมีประเพณีสําคัญในชวงวันข�้นปใหม ชาวเผาจะแตงชุดประจํา

เผา รวมแขงกีฬาและกิจกรรมพ้ืนบาน เชน การตีลูกขวาง เลนสะบา การแขงลอเล่ือน เลน

โยนขวงของหนุมสาว และเตนรําเฉลิมฉลองตามจังหวะดนตร�ทองถ่ิน 

บ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก

 มีกาแฟแปรรูปของสหกรณจําหนาย

• ท่ีจอดรถ

 รถเล็กจอดไดตามขางทาง

• หองน้ํา

 มีหองน้ําของบานท่ีทําโฮมสเตย

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 พ้ืนท่ีปลูกกาแฟและลานกิจกรรม

• ท่ีพัก

 มีโฮมเสตยของชาวบานในพ้ืนท่ี รองรับแขกไดไมเกิน 25 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 อาจจะใชลานสาธารณะของหมูบานแทน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 เย่ียมชมพ้ืนท่ีการปลูกกาแฟและช�มกาแฟของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ

แตงชุดประจําเผา รวมแขงกีฬาและกิจกรรมพ้ืนบาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 ปลูกปาในพ้ืนท่ีของหมูบาน

จ�ดเดนของสหกรณ

ว�ถีชุมชน คนอยูกับปา

เย่ียมชมพ้ืนท่ีการปลูกกาแฟ

และช�มกาแฟของสหกรณ

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม เย่ียมชมไดท้ังป

• สถานท่ีต้ัง

หมูบานปางมวง อําเภอแจซอน จังหวัดลําปาง 

(อยูระหวางการกอสรางและขอเลขท่ีต้ัง)

• ช�่อผูประสานงาน ศิร�นันทา  กิติคุณ (รัตน)

• เบอรโทรศัพท 061-3563157

• ID line 061-3563157



สหกรณ

การเกษตร
ประตูปา จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรประตูปา จํากัด

หกรณการเกษตรประตูปา จํากัด เปนสหกรณตําบล ปจจ�บันมีสมาช�กจํานวน 508 

คน ธุรกิจหลักท่ีทํา คือ รวบรวมผลไมลําไย  เพ่ือสงขายในตลาด Modern trade 

และตลาดท่ัวไป เฉล่ียปละ 1,000 ตัน และรวบรวมล้ินจ�่สด เฉล่ียปละ 400 ตัน

จ�ดเดนของสหกรณ

ส

สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด ต้ังอยูในชุมชนท่ีมีส่ิง

แวดลอมประกอบไปดวย แหลงเพาะปลูก โดยชุมชนปลูกผล

ไม คือ ลําไยเปนหลัก และจะมีผลไมอ่ืนปลูกแซมบาง เชน 

กลวยหอมทอง ฝร่ังกิมจ� และในชุมชนจะมีวัฒนธรรมเปน

ของตนเองคือ วัฒนธรรมคนยองประตูปา มีวัดชุมชนท่ี

สวยงาม มีว�ถีช�ว�ตชุมชนท่ียังคงรักษาประเพณีด้ังเดิม และ

มีว�ถีตลาดชุมชนใหศึกษา
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จํานวน 100 คน

 2. โรงอบลําไยแหงเปลือก จํานวน 100 คน

 3. อาคารเอนกประสงคหมูบาน จํานวน 30 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. ผลไมอบแหงประกอบดวยลําไย (เน้ือ + เปลือก)  มะมวง 

  กลวยหอมทอง และแกวมังกร

 2. ผาทอมือ , กระเปาเย็บดวยมือ

 3. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว

• ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ี จํานวน 2 ไร

• หองน้ํา

 1. จํานวน 7 หอง ท่ีสหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด

 2. จํานวน 3 หอง ท่ีจ�ดดูงานโรงงานแปรรูป

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 1. จ�ดรวบรวมลําไย สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด

 2. จ�ดสาธ�ตการเก็บเก่ียวผลลําไยในสวน

 3. โรงงานแปรรูปลําไย 2 แหง 

 4. วัดในพ้ืนท่ี 5 แหง

• ท่ีพัก  

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 2 หอง

1. 1 หอง ขนาด 50 คน

2. 1 หอง ขนาด 100 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 1. ในสวนลําไย จํานวน 50 คน

 2. โรงอบลําไยแหงเปลือก จํานวน 100 คน

 3. โรงอบลําไยแหงเน้ือ จํานวน 30 คน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. ดูสวนลําไย สาธ�ตว�ธ�การเก็บเก่ียว

 2. ดูจ�ดรวบรวมลําไยสด

 3. ดูการแปรรูปลําไย (อบแหงเปลือก)

 4. ดูการแปรรูปลําไย (อบแหงเน้ือสีทอง)

 5. ทองเท่ียวชม 5 วัด (สถาปตยกรรมโบสถ พระธาตุ หอไตร

 และหอธรรม) และว�ธ�การเตร�ยมตนสลากภัต

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 1. จัดใหมีตลาดนัดชุมชน

 2. จัดกิจกรรมปนจักรยานชมสวน

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. การควานลําไย เพ่ือทําลําไยอบแหงเน้ือสีทอง

 2. ทําน้ําพร�กลําไย น้ําลําไย

 3. เก็บลําไยในสวน

 4. ไหวพระ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

กันยายน-พฤศจ�กายน เทศกาลเก็บเก่ียวลําไย  

 เทศกาลการเตร�ยมตนสลากภัต

 ประเพณีลอยกระทง

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี 92 หมูท่ี 5 ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท 080 - 8608270 

แฟกซ 053 - 001290

• ช�่อผูประสานงาน นางมาลี  เปรมมณี 

• เบอรโทรศัพท  089-9544391



สหกรณ

นิคม
หนองบัวพัฒนา จํากัด
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สหกรณ
นิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด

หกรณนิคมหนองบัวพัฒนา  จํากัด  เปนองคกรท่ีสมาช�กเปนเจาของ ต้ังข�้นในเขต

นิคมสหกรณหนองบัว ซ�่งไดจัดสรรท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกร    แลวใหเกษตรกร

เหลาน้ันรวมตัวกันจัดต้ังเปนสหกรณข�้น ตาม พ.ร.บ.สหกรณ เปนสหกรณประเภท 

สหกรณนิคม ปจจ�บันมีท่ีต้ังสํานักงานใหญ เลขท่ี ๖๕/๗ หมูท่ี ๘  ตําบลหนองบัว อําเภอ

ศร�นคร จังหวัดสุโขทัย และสาขาปากน้ํา ต้ังอยู เลขท่ี 62 หมูท่ี ๓ ตําบลเมืองบางยม อําเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณจัดต้ังข�้น ตาม พ.ร.บ. สหกรณ และจัดสรรท่ีดินทํากินใหกับเกษตรกรสมาช�ก ภายใต 

พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพ่ือการครองช�พ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังน้ัน เกษตรกรสมาช�กจ�งมีท่ีดินทํากินท่ีเหมาะ

สมกับทําการเกษตร มีแปลงเกษตรท่ีไดรับเปนรูปแบบเสมือนการจัดรูปท่ีดิน มีถนนทางลําเลียง

เขาถึงแปลงไดทุกแปลง  ดินมีความอุดมสมบูรณและมีความเหมาะสมกับพืชหลาย ๆ อยางท่ี

เกษตรกรท่ัวไปทํา ไดแก นาขาว ออยโรงงาน  และพืชเฉพาะถ่ินท่ีปลูกไดเฉพาะท่ีน่ี เชน การทําแปลง

เมล็ดพันธุผักบุง  พร�ก  และใบยาสูบ  ระบบน้ําชลประทานเปนแบบสถานีสูบน้ําไดดิน  และแบบท่ี

เกษตรกรพ่ึงพาตนเองมีท้ังแบบใชน้ําจาก หวยหนอง คลอง บึง และสูบน้ําบาดาลมาใช  จากความ

พรอมดังกลาวทําให ในพ้ืนท่ีของสหกรณเปนแหลงเพาะปลูกแลวไดผลผลิตคุณภาพดี 

(โดยเปนตนน้ําของสายการผลิตช้ันดี)
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• กิจกรรมศึกษาดูงาน

-  โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ เพ่ือการจําหนาย  สามารถใหผูมาศึกษา

ดูงาน และทดลองสัมผัส ฝกปฏิบัติไดต้ังแต  ลงดํานา  ดูแปลงนา ตัดพันธุปน 

เก็บเก่ียว การตรวจสอบคุณภาพ ข้ันตอนกระบวนการปรับปรุงและรับรอง

คุณภาพ (เร�ยกไดวาครบทุกกระบวนการผลิตฯ ข�้นอยูกับชวงระยะเวลาท่ีผู

ศึกษาดูงานมา)

- โครงการปลูกพืชใหแข็งแรง ไดผลผลิตแข็งแรง เพ่ือผูบร�โภคแข็งแรง  สามารถ

ใหผูมาศึกษาดูงานลงมือปฏิบัติไดในทุกข้ันตอน ต้ังแต การเตร�ยมดิน การเพาะ

เมล็ดผัก การลงแปลง การดูแลรักษา การตัดผักสด ๆ จากแปลงลวน ๆ 

มาปรุงอาหารแบบใหม สด ตามส่ัง  หร�อตัด - แพ็ค เองกลับบานได 

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ี

สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

-  นําเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ิน อาทิ ตลาด ๘๐๐ ป ณ อุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย มรดกโลก ในเย็นวันศุกร เสาร อาทิตย  โดยรถโดยสาร

ท่ีเปนเอกลักษณของสุโขทัย รถคอกหมู, หร�ออุทยานประวัติศาสตรศร�สัชนาลัย

, สวนไมผล  รถไฟสายประวัติศาสตรซ�่งยังคงเอกลักษณ ยังเดินรถอยู 

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 อาหาร สามารถจัดไดครบตามจํานวนผูมารวมประชุม รายการ 

 และราคาตามรายการท่ีส่ัง

• รานขายของท่ีระลึก

 สหกรณ ฯ มีแผนงานท่ีจะดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ

 สงเสร�มอาช�พ และจะรวบรวมมาจําหนาย

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน ๑ หอง จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๐๐ คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 เปนอาคารเอนกประสงค จัดประชุมแบบจัดเกาอ้ีน่ังได จํานวน ๓๕๐ คน

กิจกรรมของสหกรณ

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

• ช�่อผูประสานงาน นายภานุพัจน  คชพันธุ

• เบอรโทรศัพท 092-6289641

• E-mail  nong.bua@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
เมืองลับแล จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรเมืองลับแล จํากัด

หกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด มีสมาช�กท้ังหมด ประมาณ 8,000 คน  ประกอบ

อาช�พหลัก  3 กลุมอาช�พ  คือ  ทํานาขาว  ปลูกหอมแดง  ทําสวนผลไม สหกรณ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ท้ังหมด 4 ประเภท คือ 1. ธุรกิจสินเช�่อ  2. ธุรกิจรับฝากเง�น 

3. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และศูนยกระจายสินคาสหกรณ เชน ขาวสาร ปจจัยทางการ

เกษตร และสินคาอุปโภคบร�โภค  4. ธุรกิจแปรรูปและสงเสร�มการเกษตร เชน  โรงงานผลิต

แปง  โรงงานผลิตเมล็ดพันธุสหกรณฯ  ธุรกิจรวบรวมขาวเปลือก  และแปรรูปขาว

สาขาสํานักงานใหญ

สาขาไผลอม
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จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณการเกษตรเมืองลับแล  จํากัด  มีจ�ดเดนท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืน  ในเร�่อง “การบร�หารงานสาขา”   เน่ืองจากสหกรณอ่ืนๆ

จะมีจ�ดบร�การสมาช�กเพียงจ�ดเดียว   สวนสหกรณฯ  มีท้ังหมด   5  สาขา  การบร�หารสาขาของสหกรณ  โดยการขยายสาขาเพ่ือ

การบร�การสมาช�กใหตรงจ�ด   เพ่ือใหสมาช�กไดรับความสะดวกสบาย ซ�่งหากนับเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สมาช�กสหกรณจะประหยัด

เวลาในการติดตอทําธุรกรรม และสามารถกลับไปทําไรทําสวนตอได สหกรณเล็งเห็นวาจะทําใหเกิดประโยชนกับสมาช�กโดยตรง  

อยากใหบร�การสมาช�กใหถึงจ�ดท่ีสมาช�กไดรับความสะดวก   ดังน้ัน  จ�งมีโครงการขยายสาขา  โดยการสรางความมีสวนรวมของ

สมาช�ก  การจะทําใหสหกรณเจร�ญและพัฒนาไปขางหนา  สหกรณตองอาศัยความรวมมือของสมาช�กเปนหลัก   และส่ิงท่ีสมาช�กจะ

ใหความรวมมือน้ันสมาช�กตองไดรับความพึงพอใจ  ไดรับความสะดวกสบายในการติดตองานสหกรณฯ และสหกรณยังตอง

บร�หารงานภายในองคกรใหเกิดประสิทธ�ภาพ และบร�หารจัดการกลุมสมาช�กโดยการจัดช้ันกลุม จัดช้ันสมาช�ก (จัดช้ันกลุมดวย

รูปแบบคณะกรรมการบร�หารกลุม)

สาขาหัวดง

สาขาตล่ิงต่ํา

สาขาชัยจ�มพล
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มีจํานวน 1  หอง

1.  อาคารอเนกประสงค สาขาชัยจ�มพล รองรับได  1-200  ทาน

มีหองประชุมท้ังหมด  3  หอง

1. หองประชุมหอมแดง รองรับได 1-20 ทาน

2. หองประชุมช้ัน  2  รองรับได 1-50 ทาน

3. หองประชุมศูนยเร�ยนรูฯ รองรับได 1-200 ทาน

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. กิจกรรมบรรยายภาพรวมสหกรณ

2. ศึกษาดูงานแตละธุรกิจของสหกรณ โดยการเย่ียมชมธุรกิจ

 ของสาขา จํานวน 5 สาขา

3. ทองเท่ียวเช�งเกษตร (ตามฤดูกาล ต้ังแตเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)

1. การจัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุน

2. กิจกรรมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

3. กิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ

4. กิจกรรมสงเสร�มเยาวชน และโรงเร�ยนตางๆ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน

 ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

เลขท่ี  206  หมู  13  ถนนอินใจมี  ต.ฝายหลวง  

อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวปร�ยาภรณ  ปนจันทร

• เบอรโทรศัพท 055-431032  โทรสาร 055-431598

• Website http://www.sahakornthai.com/mueanglaplae

• E-mail  Cooplablae@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

ระยะเวลาการเย่ียมชม   08.30  น.  -  16.30. น.

• กิจกรรมเดนในชวงเวลาน้ัน 

 1. ศึกษาการบรรยายภาพรวมของสหกรณ 

  เวลา  08.30  น. – 12.00  น.

 2. รับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

 3. เย่ียมชมสาขา 5 สาขา เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

 4. ศึกษาดูงานตามแพคเกจบุฟเฟตทุเร�ยน  

  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 

  เวลา 14.00 น. – 16.30 น.


