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14788 ชุมนุมสหกรณเครือขายโคเน้ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หนองสูง                11                     -                     -                     -   

7813 สหกรณ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร นิคมคําสรอย               310                   235                   75                   -   

12448 สหกรณกองทุนสวนยางคําชะอี จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร คําชะอี               308                   174                 134                   -   

7706 สหกรณกองทุนสวนยางบานนายาง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล               256                   156                 100                   -   

14510 สหกรณกองทุนสวนยางพาราดงมอน จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร               302                   163                 139                   -   

11871 สหกรณกองทุนสวนยางพาราหนองบัว จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดงหลวง               188                   125                   63                   -   

7812 สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอนิคมคําสรอย จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร นิคมคําสรอย               261                   158                 103                   -   

682 สหกรณการเกษตรคําชะอี จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร คําชะอี            1,840                   821               1,019                   66 

14734 สหกรณการเกษตรจัดที่ดินปาดงภูสีฐาน จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร คําชะอี               130                    43                   87                   -   

10709 สหกรณการเกษตรชุมชนบานวังไฮ จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หนองสูง               922                   479                 443                   40 

683 สหกรณการเกษตรดงหลวง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดงหลวง            2,508                1,280               1,228                   -   

13027 สหกรณการเกษตรตําบลนาโสก จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร               327                   200                 127                   -   

14030 สหกรณการเกษตรนาทาม-นาสมบูรณ จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล                50                    30                   20                   -   

1823 สหกรณการเกษตรนิคมฯ คําสรอย จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร นิคมคําสรอย            1,450                   728                 722                   -   

13295 สหกรณการเกษตรบานแกงโนนคํา จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร               162                    76                   86                   -   

1705 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร               250                   195                   55                   -   

1538 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.มุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร           32,424               22,939               9,485                   -   

10710 สหกรณการเกษตรเสนไหมใบหมอนกกแดง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร นิคมคําสรอย                39                      8                   31                   -   

680 สหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หนองสูง            7,016                4,185               2,831               3,109 

1123 สหกรณการเกษตรหวยบางทราย จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดงหลวง            1,087                   553                 534                   -   

25146 สหกรณปลูกพืชปลอดภัยมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร                35                    32                     3                   -   

9482 สหกรณแปรรูปผลผลิตการเกษตรอําเภอหนองสูง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หนองสูง                63                    31                   32                   -   

2440 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานโคก จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล               198                   125                   73                   -   

ขอมูลจํานวนสหกรณและสมาชิกสหกรณ ในจังหวัดมุกดาหาร
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2265 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานดอนตาล จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล                66                    37                   29                   -   

2338 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานนาโพธ์ิ จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล               202                   125                   77                   -   

2269 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานนาสีนวน จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร เมืองมุกดาหาร               188                    94                   94                   -   

2262 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานบางทรายนอย จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หวานใหญ                31                    15                   16                   -   

2261 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานโพธ์ิไทร จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล               115                    63                   52                   -   

10694 สหกรณยางพาราชุมชนตําบลหนองแคน จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดงหลวง               362                   204                 158                   -   

14511 สหกรณยางพาราดงหมู จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร หวานใหญ               120                    81                   39                   -   

11004 สหกรณยางพารานามวง จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร ดอนตาล               215                   126                   89                   -   

15190 สหกรณยางพารานาอุดม จํากัด ดําเนินการ สหกรณการเกษตร นิคมคําสรอย               200                   102                   98                   -   

1126 สหกรณการเกษตรโนนยาง จํากัด เลิกสหกรณ สหกรณการเกษตร หนองสูง               344                   198                 146                   -   

3872 สหกรณนิคมดงเย็น จํากัด ดําเนินการ สหกรณนิคม เมืองมุกดาหาร            2,452                1,443               1,009                   -   

3871 สหกรณนิคมดอนตาล จํากัด ดําเนินการ สหกรณนิคม ดอนตาล            6,535                3,159               3,376                   23 

3874 สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด ดําเนินการ สหกรณนิคม ดอนตาล            2,355                1,215               1,140                   -   

4008 สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร            3,673                1,722               1,951                 162 

10156 สหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร                59                    24                   35                 495 

11392 สหกรณออมทรัพยเจาหนาที่สหกรณมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย หนองสูง                69                    54                   15                   -   

4140 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร            1,032                   990                   42                   -   

4451 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร               861                   198                 663                   -   

4602

สหกรณออมทรัพยสมาชิกอาสารักษาดินแดนและขาราชการ

อําเภอคําชะอี จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย คําชะอี               101                    64                   37                   -   

4452 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร               914                   288                 626                 107 

4043 สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย เมืองมุกดาหาร               360                   169                 191                   -   

13585 สหกรณเครดิตยูเน่ียนคําหนองดวน จํากัด ดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเน่ียน นิคมคําสรอย                75                    33                   42                   -   

11676 สหกรณเครดิตยูเน่ียนหนองปลาซิว จํากัด ดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเน่ียน คําชะอี               799                   295                 504                   -   


