
ที่ สหกรณ์ ประเภททรัพย์สิน
รายการ
ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ปีที่
สร้าง/
จัดหา

จ านว
น

หน่ว
ยนับ

ขนาด
/

ความ
จุ/
ก าลัง หน่วยวัด มูลค่าทรัพย์สิน

แหล่ง
เงินทุน

รายละเอียด
แหล่งเงินทุน จ านวนเงินทุน

ที่ตั้งของ
ทรัพย์สิน
สหกรณ์ จังหวัด อ าเภอ ต าบล โทรศัพท์ โทรสาร

สถานะปัจจุ
บัน

การใช้
ประโยชน์

1 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด

เคร่ืองอบ
ลด
ความชื้น นายมนตรี ไกรเมฆ 2528 1

เคร่ือ
ง 30 ตัน/วัน 1,600,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
สนับสนุน
อุปกรณ์
การตลาดเครื่
องอบลด 1,600,000.00 435 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

2 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายมนตรี ไกรเมฆ 2528 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 350,000.00 อื่นๆ

โครงการ
อุปกรณ์
การตลาด
เคร่ืองชั่งขนาด
 40 ตัน ปี 350,000.00 435 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

3 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายมนตรี ไกรเมฆ 2547 1 แห่ง 2000 ตารางเมตร 327,380.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2547 327,380.00 435 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

4 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด โรงสี นายมนตรี ไกรเมฆ 2545 1 แห่ง 40 ตัน/วัน 8,775,000.00 ASPL

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์ตลาด
กลางโรงสีข้าว 
ขนาดก าลัง 8,775,000.00

435/1 หมู่ที่
 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 761178 761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

5 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายมนตรี ไกรเมฆ 2547 1 หลัง 300 ตัน 402,672.00 ทุนสหกรณ์

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาด 
(ฉางข้าว) 402,672.00 435 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

6 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายมนตรี ไกรเมฆ 2540 1 หลัง 300 ตัน 284,528.00 ทุนสหกรณ์

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาดฉาง
ข้าวขนาด 300 284,528.00 435 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

อุปกรณก์ารตลาด

ส านักงานสหกณจ์ังหวัดเพชรบรูณ์



7 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายมนตรี ไกรเมฆ 2528 1 หลัง 300 ตัน 76,075.00 อื่นๆ

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาดฉาง
ข้าวตลาดกลาง 76,075.00 435 หมู่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

8 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายมนตรี ไกรเมฆ 2547 1 หลัง 200 ตัน 453,400.00 อื่นๆ

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาดฉาง
ข้าวในโรงสี ปี 453,400.00 435/1 หมู่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

9 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายมนตรี ไกรเมฆ 2547 1 หลัง 300 ตัน 680,230.00 อื่นๆ

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาดฉาง
ข้าวในโรงสี ปี 680,230.00 435/1 หมู่ 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

10 สหกรณ์การเกษตรชนแดน อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายมนตรี ไกรเมฆ 2547 1 แห่ง 2700 ตารางเมตร 569,836.00 อื่นๆ

โครงการ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์
การตลาดลาน
ตากผลผลิต 569,836.00

435/1 หมู่ที่
 7 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน

056-
761178 056-761178 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

11 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน อุปกรณ์การตลาด ลานตาก ผู้จัดการสหกรณ์ 2540 1 แห่ง 1250 ตารางเมตร 280,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลิตผล
การเกษตร
ประจ าต าบล 280,000.00

260 หมู่ที่ 2
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ บึงสามพัน

ซับสมอ
ทอด 731033 731033 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

12 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน อุปกรณ์การตลาด ฉาง ผู้จัดการสหกรณ์ 2540 1 หลัง 500 ตัน 1,487,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลิตผล
การเกษตร
ประจ าต าบล 1,487,000.00

260 หมู่ที่ 2
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ บึงสามพัน

ซับสมอ
ทอด 731033 731033 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

13 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง ผู้จัดการสหกรณ์ 2540 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 450,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลิตผล
การเกษตร
ประจ าต าบล 450,000.00

260 หมู่ที่ 2
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก บึงสามพัน

ซับสมอ
ทอด 731033 731033 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

14 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายพิภัทร บุตรดี 2549 1 แห่ง #### ตารางเมตร 7,970,000.00
กองทุน 
กพส.

ก่อสร้างลาน
ตาก พ.ศ. 2548 7,970,000.00

112 ถนน 
สระบุรี-
หล่มสัก 
หมู่ที่ 8 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี



15 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายบุญหนา คุ้มบัวลา 2550 1 หลัง 800 ตัน 287,682.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2550 287,682.00 441 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

16 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายภิพัทร บุตรดี 2536 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 385,837.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลางผลผลิต
ประจ าต าบล 
พ.ศ. 2536 385,837.00

112 หมู่ 8 
ถนนสระบุรี
 - หล่มสัก เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่ 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

17 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายบุญหนา คุ้มบัวลา 2546 1 แห่ง 1760 ตารางเมตร 792,000.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2546 792,000.00 441 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

18 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายบุญหนา คุ้มบัวลา 2546 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 400,000.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ. 2546 400,000.00 441 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

19 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายเสน บุญขันธ์ 2536 1 หลัง 800 ตัน 397,547.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลางผลผลิต
ประจ าต าบล
พ.ศ.2536 397,547.00

112 ถนน 
สระบุรี-
หล่มสัก 
หมู่ที่ 8 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่ 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

20 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายเสน บุญขันธ์ 2550 1 หลัง 1600 ตัน 2,003,278.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ. 2550 2,003,278.00

112 ถนน 
สระบุรี-
หล่มสัก 
หมู่ที่ 8 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่ 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

21 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายบุญหนา คุ้มบัวลา 2536 1 แห่ง 9600 ตารางเมตร 500,000.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ. 2536 500,000.00

112 ถนน 
สระบุรี-
หล่มสัก 
หมู่ที่ 8 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง 797207 797207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

22 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายอ านาจ ยศมา 2549 1 แห่ง 9600 ตารางเมตร 500,000.00
กองทุน 
กพส.

ก่อสร้างลาน
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร
 พ.ศ. 2549 500,000.00

36 หมู่ที่ 12
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด 56799344 56799344 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี



23 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายอ านาจ ยศมา 2536 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 400,000.00

งบประมาณ
 กสส.

ตลาดกลาง
ผลผลิตประจ า
ต าบล พ.ศ. 
2536 400,000.00

36 หมู่ที่ 12
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด 56799344 56799344 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

24 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายอ านาจ ยศมา 2536 2 หลัง 800 ตัน 900,000.00
งบประมาณ
 กสส.

ตลาดกลาง
ผลผลิตประจ า
ต าบล พ.ศ. 
2536 900,000.00

36 หมู่ที่ 12
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด 56799344 56799344 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

25 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายกิตติชัย ทรายฮวด 2538 1 หลัง 500 ตัน 2,500,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลางผลิตผล 
พ.ศ.2538 2,096,000.00

61 หมู่ 1 
ต าบลห้วย
โป่ง เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ห้วยโป่ง

056-
789580 056-789580 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

26 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นางเงิน เพียเดช 2539 1 หลัง 500 ตัน 321,729.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณื 321,729.00

32 หมู่ 13 
ต าบลหนอง
ไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่

056-
562417 056-562417 ใช้งานได้ ให้เช่า

27 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นางเงิน เพียเดช 2542 3 หลัง 500 ตัน 1,242,274.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 1,242,274.00

77 หมู่ 12 
ต าบลท่าแดง เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
915575 056-915575 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

28 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นางเงิน เพียเดช 2547 1 แห่ง 1600 ตารางเมตร 412,717.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 4,127,170.00 77 หมู่ 12 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
915575 056-915575 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

29 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นางเงิน เพียเดช 2539 1 แห่ง 1600 ตารางเมตร 465,700.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 465,700.00 32 หมู่ 13 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่

056-
562417 056-562417 ใช้งานได้ ให้เช่า

30 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายกิตติชัย ทรายฮวด 2538 1 แห่ง 1600 ตารางเมตร 2,500,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลางผลิตผล 
พ.ศ.2538 2,096,000.00 61 หมู่ 1 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ห้วยโป่ง

056-
789580 056-789580 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล



31 สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก อุปกรณ์การตลาด ลานตาก
นางละอองดาว บุญ
เรือง 2531 2 แห่ง 1400 ตารางเมตร 40,678.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ. 2531 40,678.00

92/1 ถน
นคชเสนีย์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก 701439 56709113 ใช้งานได้ ให้เช่า

32 สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก อุปกรณ์การตลาด ฉาง
นางละอองดาว บุญ
เรือง 2523 4 หลัง 3000 ตัน 1,161,747.00 เงิน คชก.

สร้างฉางข้าว
สหกรณ์
การเกษตร
หล่มสัก จ ากัด
 พ.ศ. 2523 1,161,747.00

92/1 ถน
นคชเสนีย์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก 701439 56701439 ใช้งานได้ ให้เช่า

33 สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง
นางละอองดาว บุญ
เรือง 2539 1

เคร่ือ
ง 40 ตัน 2,096,000.00

งบประมาณ
 กสส.

จัดต้ังตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

92/1 ถน
นคชเสนีย์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก 701439 56709113 ใช้งานได้ ให้เช่า

34 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายฐากูร ศรีบุญเรือง 2538 1 หลัง 400 ตัน 2,090,000.00
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
โครงการ ปี 
2538 2,090,000.00 10 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า 709214 709214 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

35 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายฐากูร ศรีบุญเรือง 2538 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 2,090,000.00

งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ ปี 
2538 2,090,000.00 10 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า 709214 709214 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

36 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายฐากูร ศรีบุญเรือง 2538 1 แห่ง 3200 ตารางเมตร 2,090,000.00
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
กรมส่งเสริม
สหกรณ์
โครงการปี 
2538 2,090,000.00 10 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า 709214 709214 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

37 สหกรณ์การเกษตรท่าพลพัฒนา อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายบุญเลิศ เบ้าพิลา 2539 1 หลัง 500 ตัน 200,000.00 อื่นๆ
งบกองสลาก 
พ.ศ.2538 200,000.00

257 หมู่ที่ 
21 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ท่าพล

056-
564462 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

38 สหกรณ์การเกษตรท่าพลพัฒนา อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายบุญเลิศ เบ้าพิลา 2538 1 หลัง 500 ตัน 346,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

257 หมู่ที่ 
21 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ท่าพล

056-
564462 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล



39 สหกรณ์การเกษตรท่าพลพัฒนา อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายบุญเลิศ เบ้าพิลา 2538 1 แห่ง 3200 ตารางเมตร 1,300,000.00
งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

257 หมู่ที่ 
21 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ท่าพล

056-
564462-3 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

40 สหกรณ์การเกษตรท่าพลพัฒนา อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายบุญเลิศ เบ้าพิลา 2538 1
เคร่ือ
ง 40 ตัน 450,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

257 หมู่ที่ 
21 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ท่าพล

056-
564462-3 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

41 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2540 1
เคร่ือ
ง 50 ตัน 150,000.00

งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ
ก่อสร้างตลาด 3,142,865.56 110 หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

42 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2540 1 แห่ง 4074 ตารางเมตร 1,655,000.00
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ
ก่อสร้างตลาด 3,142,865.56 110 หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

43 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2539 1 หลัง 500 ตัน 353,000.00 ทุนสหกรณ์
ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2539 353,000.00 110 หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

44 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด โรงสี นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2537 1 แห่ง 60 ตัน/วัน 1,700,000.00
กองทุน 
กพส.

รับโอนจาก 
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร
เพชรบูรณ์ โดย
กู้เงินจาก ########## 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

45 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2540 1 หลัง 500 ตัน 340,000.00
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ
ก่อสร้างตลาด 3,142,865.56 110 หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

46 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด

เคร่ืองอบ
ลด
ความชื้น นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2548 6

เคร่ือ
ง 50 ตัน/วัน 1,905,233.00 ทุนสหกรณ์

ใช้ทุนสหกรณ์
ในการติดต้ัง
เคร่ืองอบลด
ความชื้นที่
ได้รับโอนจาก 1,905,233.00 5 หมู่ที่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง

056-
721388 056-720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี



47 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2538 1
เคร่ือ
ง 50 ตัน 150,000.00

งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ
ก่อสร้างตลาด 2,345,365.35 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

48 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด โรงสี นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2541 1 แห่ง 40 ตัน/วัน 8,775,000.00 ASPL

โครงการเงินกู้
เพื่อปรับ
โครงสร้างภาค
เกษตรปี 2541 8,775,000.00 110 หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

49 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2546 4 หลัง 500 ตัน 2,655,827.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2546 
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างฉาง
พร้อมโรงคลุม 2,655,827.00 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

50 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2551 1 แห่ง 1062 ตารางเมตร 352,894.00
กองทุน 
กพส.

โครงการ
ก่อสร้างเตา
แกลบ 
เคร่ืองอบลด
ความชื้นและ 3,000,000.00 5 หมู่ที่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

51 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2537 2 หลัง 500 ตัน 200,000.00 อื่นๆ

รับโอนจาก
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร
เพชรบูรณ์ โดย
กู้เงินจาก ########## 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

52 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด

เคร่ืองอบ
ลด
ความชื้น นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2537 1

เคร่ือ
ง 30 ตัน/วัน 1,301,100.00

กองทุน 
กพส.

รับโอนจาก
ชุมนุมสหกรณ์ 
โดยกู้
เงินกองทุน
สงเคราะห์ ########## 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง

0 
56720388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

53 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2538 1 แห่ง 3810 ตารางเมตร 48,483.00
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการ
ก่อสร้างตลาด 2,345,365.35 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง

0 
56720388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

54 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด

เคร่ืองอบ
ลด
ความชื้น นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2553 1

เคร่ือ
ง 30 ตัน/วัน 1,905,233.00 อื่นๆ

รับโอนจาก
สหกรณ์
การเกษตรท่า
พล จ ากัด พ.ศ.
 2553 1,905,233.00 5 หมู่ที่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง

056-
721388 056-720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี



55 สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายนิพนธ์ ค าเอื้อย 2538 1 หลัง 500 ตัน 375,678.58
งบประมาณ
 กสส.

เงินอุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริม
สหกรณ์
โครงการ 2,345,365.35 5 หมู่ 3 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง 56721388 56720271 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

56
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นางลาวัลน์ มังคะแสน 2540 1 แห่ง 800 ตารางเมตร 1,645,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

255 หมู่ที่ 
11 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ าชุน 56824277 56824277 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

57
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง

นางวิไลลักษณ์ แพง
วงษ์ 2540 1

เคร่ือ
ง 80 ตัน 925,822.40

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

330 หมู่ที่ 1
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ วังชมภู

05656808
2-3 56568083 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

58
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง นายแสงรุ่ง รุ่งเร่ืองศรี 2542 1

เคร่ือ
ง 80 ตัน 834,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00 104 หมู่ที 6 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สามแยก 5.66E+08 565671148 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

59
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายแสงรุ่ง รุ่งเร่ืองศรี 2542 1 หลัง 500 ตัน 2,930,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00 104 หมู่ที่ 6 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สามแยก 56568083 56568083 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

60
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง

นางวิไลลักษณ์ แพง
วงษ์ 2540 1 หลัง 500 ตัน 1,277,126.30 อื่นๆ

โครงการ
กองทุน
ปูนซีเมนต์
สร้างยุ้งฉาง
กลาง เพื่อ 1,300,000.00

330 หมู่ที่ 1
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ วังชมภู

05656808
2-3 56568083 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

61
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก

นางวิไลลักษณ์ แพง
วงษ์ 2540 1 แห่ง 800 ตารางเมตร 1,713,947.75 อื่นๆ

โครงการ
กองทุน
ปูนซีเมนต์
สร้างยุ้งฉาง
กลาง เพื่อ 1,300,000.00

330 หมู่ที่ 1
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ วังชมภู

05656808
2-3 56568083 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

62
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นางลาวัลย์ มังคะแสน 2540 1 หลัง 500 ตัน 1,050,233.17

งบประมาณ
 กสส.

โครงการตลาด
กลาง
ข้าวเปลือก
ประจ าต าบล
ของสหกรณ์ 2,096,000.00

255 หมู่ 11
 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ าชุน 56824277 56824277 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล



63
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ลานตาก นายทองใหม่ ไกลลุน 2539 1 แห่ง 3500 ตารางเมตร 950,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลผลิต
ประจ าต าบล 
พ.ศ.2539 950,000.00

หมู่ 3 
ต าบลวังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง

056-
758242 056-758242 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

64
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด ฉาง นายทองใหม่ ไกลลุน 2539 1 หลัง 500 ตัน 450,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลผลิต
ประจ าต าบล 
พ.ศ. 2539 450,000.00

หมู่ 3 
ต าบลวังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง

056-
758242 056-758242 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

65
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง

นายประเสริฐศักด์ิ 
ทิพย์เนตร 2539 1

เคร่ือ
ง 40 ตัน 690,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
ก่อสร้างตลาด
กลางผลผลิต
ประจ าต าบล 
พ.ศ.2539 690,000.00

หมู่ 3 
ต าบลวังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง

056-
758242 056-758242 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

66
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.เพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด

โรงงาน
ปรับปรุง
เมล็ดพันธุ์

นายประเสริฐศักด์ิ 
ทิพย์เนตร 2542 1 แห่ง 10 ตัน/วัน 12,800,000.00

งบประมาณ
 กสส.

โครงการ
ปรับปรุง
คุณภาพเมล็ด
พันธุ์ พ.ศ.2542 ##########

หมู่ 3 
ต าบลวังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง

056-
758242 056-758242 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล

67 สหกรณ์โคนมซับไม้แดง อุปกรณ์การตลาด

ศูนย์
รวบรวม
น้ านมดิบ นายอุดร ทองอินทร์ 2542 1 แห่ง 9 ตัน/วัน 600,000.00 MIYAZAWA

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
ตลาดกลาง 600,000.00

64/1 ถนน
สระบุรี-
หล่มสัก 
หมู่ที่ 3 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน

ซับสมอ
ทอด

056-
731104 056-731104 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

68 สหกรณ์โคนมศรีเทพ อุปกรณ์การตลาด

โรงผสม
อาหาร
สัตว์ นางนิโลบล มั่นกตัญญู 2544 1 แห่ง 2 ตัน/ชั่วโมง 639,930.00 อื่นๆ

กองทุนเพื่อ
การลงทุนทาง
สังคม (SIF) 
พ.ศ. 2544 639,930.00

109 ถนนศรี
เทพ-หนอง
ม่วง หมู่ที่ 12 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด

0 5679 
9207 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

69 สหกรณ์โคนมศรีเทพ อุปกรณ์การตลาด

ศูนย์
รวบรวม
น้ านมดิบ นางนิโลบล มั่นกตัญญู 2550 1 แห่ง 20 ตัน/วัน 1,900,000.00 อื่นๆ

ส านัก
นายกรัฐมนตรี 
โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
รวบรวมน้ านม 1,900,000.00

109 ถนนศรี
เทพ-หนอง
ม่วง หมู่ที่ 12 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด

0 5679 
9090 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

70 สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ อุปกรณ์การตลาด

ศูนย์
รวบรวม
น้ านมดิบ 2545 1 แห่ง 1 ตัน/วัน 520,000.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2545 0

99/9 หมู่ที่ 
10 เพชรบูรณ์

เมือง
เพชรบูรณ์ สะเดียง

0 5674 
1298 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี



71 สหกรณ์การเกษตรท่าแดง อุปกรณ์การตลาด ลานตาก
นางธัญรัศม์ หาญ
พงษ์พันธ์ 2533 1 แห่ง 3200 ตารางเมตร 300,000.00 อื่นๆ

งบประมาณ
ของกรมการ
ค้าภายใน 
โครงการ
กองทุน 300,000.00 181 หมู่ที่ 7 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
713981 056-713981 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

72 สหกรณ์การเกษตรท่าแดง อุปกรณ์การตลาด โรงสี
นางธัญรัศม์ หาญ
พงษ์พันธ์ 2545 1 แห่ง 6 ตัน/วัน 280,000.00 อื่นๆ

งบองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 
โครงการโรงสี
ชุมชน พ.ศ. 280,000.00

181 หมู่ที่ 7
 ต าบลท่า
แดง เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
713981 056-713981 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

73 สหกรณ์การเกษตรท่าแดง อุปกรณ์การตลาด เคร่ืองชั่ง
นางธัญรัศม์ หาญ
พงษ์พันธ์ 2542 1

เคร่ือ
ง 50 ตัน 537,049.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 537,049.00

181 หมู่ที่ 7
 ต าบลท่า
แดง เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
713981 056-713981 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

74 สหกรณ์การเกษตรท่าแดง อุปกรณ์การตลาด ฉาง
นางธัญรัศม์ หาญ
พงษ์พันธ์ 2545 1 หลัง 300 ตัน 117,706.00 ทุนสหกรณ์

ทุนสหกรณ์ 
พ.ศ.2545 117,706.00

181 หมู่ที่ 7
 ต าบลท่า
แดง อ าเภอ
หนองไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
713981 056-713981 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

75 สหกรณ์การเกษตรท่าแดง อุปกรณ์การตลาด ฉาง
นางธัญรัศม์ หาญ
พงษ์พันธ์ 2532 1 หลัง 500 ตัน 1,784,000.00 อื่นๆ

งบประมาณ
กรมส่งเสริม
การเกษตร 
โครงการ
ก่อสร้างตลาด
กลาง พ.ศ.2532 1,784,000.00

181 หมู่ที่ 7
 ต าบลท่า
แดง อ าเภอ
หนองไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง

056-
713981 056-713981 ใช้งานได้ ใช้ตลอดปี

76
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ศรีมงคล อุปกรณ์การตลาด ลานตาก คณะกรรมการสหกรณ์ 2546 1 แห่ง 3200 ตารางเมตร 553,000.00 อื่นๆ sml พ.ศ.2546 553,000.00

ถนนศรี
มงคล-วัง
พิกุล หมู่ที่ 2 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ศรีมงคล 8.97E+08 ใช้งานได้

ใช้ตาม
ฤดูกาล


