
ขนาดก าลัง งบประมาณ
ต าบล อ าเภอ ผลิต จาก

1 สกต. ธ.ก.ส.  สุรินทร์  จก. ตาอ็อง เมือง ฉาง 2 15,000 / 5,000 ตัน งบสหกรณ์ ใช้
ลานตาก 2 3,500 / 500 ตร.ม. งบสหกรณ์ ใช้
เคร่ืองชั่ง 3 50 ตัน งบสหกรณ์ ใช้

2 สกก.ปศุสัตวสุ์รินทร์  จก. ตาอ็อง เมือง โรงสีข้าวระบบเปิด 1 40 ตัน (เงินกู ้ ASPL) (ให้ สกต.เช่า)
ฉางปูน 1 500 ตัน (เงินกู ้ ASPL) (ให้ สกต.เช่า)
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. (เงินกู ้ ASPL) (ให้ สกต.เช่า)

3 สกป.เมืองสุรินทร์  จก. ท่าสวา่ง เมือง ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

โรงปุ๋ยหมัก 1   - ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
4 สกก.สังขะ จก. สังขะ สังขะ ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1    - ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

สกก.สังขะ  จก. ณรงค์ ศรีณรงค์ โรงสีข้าวระบบเปิด 1 24 เกวยีน งบมิยาซาวา ขาย
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบมิยาซาวา ใช้ 
เคร่ืองชั่ง 1 500 ตัน งบมิยาซาวา ใช้ 

5 สกก.ต าบลบ้านจารย์   จก. บ้านจารย์ สังขะ ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ หยุด
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ หยุด
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ หยุด

6 สกก.ทับทิมสยาม  จก. เทพรักษา สังขะ ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

รายชื่อสหกรณใ์นจังหวัดสุรนิทรท์ี่มอุีปกรณก์ารตลาด
ขอ้มลู  ณ   เดอืนตลุาคม 2557 ถึง เดอืนมถุินายน 2558

ท่ี ชื่อสหกรณ์
ที่ต้ัง

รายการอุปกรณ์การตลาด จ านวน หน่วย การใช้ประโยชน์
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7 สกก.ปราสาท  จก. กังแอน ปราสาท ลานตาก 3 3,290 ตร.ม. มิยาซาวา ใช้
ฉางปูน 3 2,500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

เคร่ืองชั่ง 3 - ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองอบลดความชื้นฯ(แกลบ) 1 ตัน / วนั งบประมาณกรมฯ ไม่ใช้

ไซโล 2 500 ตัน เงินกู ้ASPL ใช้
โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 1 โรง งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองคัดแยกข้าวสาร 1 ราง ใช้

ห้องปฏบิัติการมาตรฐานฯ 1   1 ห้อง งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองบรรจุสูญญากาศ 1 เคร่ือง ใช้

โรงสีข้าว 1 60 เกวยีน งบมิยาซาวา ใช้
8 สกก.นิคม ฯ ปราสาท  จก. ปรือ ปราสาท ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

9 สกก.บัวเชด  จก บัวเชด บัวเชด ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,200 ตร งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน ใช้

10 สกก. ล าดวน  จก. ล าดวน ล าดวน ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

11 สกก. จอมพระ  จก. จอมพระ จอมพระ ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
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เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

12 สกป.ท่าตูมหนึ่ง  จก. โพนครก ท่าตูม ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองอบลดความชื้น 1 30 ตัน / วนั งบประมาณกรมฯ ไม่ใช้

13 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง  จก. พรมเทพ ท่าตูม ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

14 สกก.รัตนบุรี  จก. รัตนบุรี รัตนบุรี ลานตาก 2 1,600 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

เคร่ืองชั่ง 2 40 ตัน. งบประมาณกรมฯ ใช้
15 สกก. ส าโรงทาบ  จก. หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้

ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

16 สกก. ชุมพลบุรี  จก. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี โรงสีข้าวระบบเปิด 1 40 เกวยีน งบมิยาซาวา ใช้
ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 2 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

เคร่ืองอบฯ 1 30 ตัน งบประมาณกรมฯ ไม่ใช้
โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 1 โรง งบประมาณกรมฯ ใช้

17 สกป.ชุมพลบุรี  จก. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,000 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้



ขนาดก าลัง งบประมาณ
ต าบล อ าเภอ ผลิต จาก

ท่ี ชื่อสหกรณ์
ที่ต้ัง

รายการอุปกรณ์การตลาด จ านวน หน่วย การใช้ประโยชน์

เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

18 สกก. สนม  จก. สนม สนม ฉาง 2 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 2 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 2 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

19 สกก. กาบเชิง  จก. กาบเชิง กาบเชิง ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

20 สกก.ท่าตูม   จก. ท่าตูม ท่าตูม ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ หยุด
ฉางปูน 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ หยุด

เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ หยุด
21 สกก.เมืองสุรินทร์  จก. ในเมือง เมือง ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

22 สกก. ศีขรภมูิ  จก. ระแงง ศีขรภมูิ ฉาง 1 500 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้
ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบประมาณกรมฯ ใช้
เคร่ืองชั่ง 1 40 ตัน งบประมาณกรมฯ ใช้

23 สก.สตรีศีขรภมูิ  จก. ระแงง ศีขรภมูิ โรงสีข้าวระบบเปิด 1 24 เกวยีน งบมิยาซาวา ช าระบัญชี
ฉาง 1 500 ตัน งบมิยาซาวา ช าระบัญชี

ลานตาก 1 3,290 ตร.ม. งบมิยาซาวา ช าระบัญชี
หมายเหตุ
สกก.                     หมายถึง         สหกรณ์การเกษตร
สกป.                     หมายถึง        สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดิน


