
ขอมูลอุปกรณการตลาดของสหกรณภายในจังหวัดนครพนม

ขอมูล  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ชื่อเจาหนาที่ รายการอุปกรณ จํานวน ขนาด/กําลัง หนวย ปที่สราง งบประมาณ งบประมาณ บริษัท สถานะการใชงาน การใช เปาหมาย ปญหา หมายเหตุ

ของสหกรณ โทรศัพท ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่สหกรณครอบครอง การผลิต - (พ.ศ.) จาก กอสราง ที่สราง/ซื้อ ใชได/ใชไมได ประโยชน การใชงาน อุปสรรค

ที่รับผิดชอบ โทรสาร (ปจจุบัน) - - - - - - ขอ

1 สหกรณการเกษตรศรีสงคราม จํากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2538 กรมสงเสริม 2,096,000          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรศรีสงคราม จํากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2538 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรศรีสงคราม จํากัด นายสมจิตร ไชยชาญ 0-4259-9073 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2538 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,11,20

2 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครพนม จํากัด นายปริมัศวร ทองโพธิ์กลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ลานตาก 1 800.00       ตร.ม. 2541 กรมสงเสริมฯ 2,096,000          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครพนม จํากัด นายปริมัศวร ทองโพธิ์กลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2541 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครพนม จํากัด นายปริมัศวร ทองโพธิ์กลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00 ตัน/วัน 2539 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,20

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครพนม จํากัด นายปริมัศวร ทองโพธิ์กลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โรงสี 1 2.00 ตัน/วัน 2559 จังหวัด 470,000           ใชได 1 ใช ใชตอไป

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครพนม จํากัด นายปริมัศวร ทองโพธิ์กลาง 0-4251-3704 นาทราย เมือง นครพนม โรงสี 1 80.00 ตัน/วัน 2560 กลุมจังหวัด 77,950,000       ใชได 1 ใช ใชตอไป

3 สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม โรงสีขาวระบบปด 1 40.00         ตัน/วัน 2544 ASPL 877,500           กมลอินดัสทรีฯ ใชได 1 ไมไดใช ใชตอไป 1,5,12,15

สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม ไซโล 2 250.00       ตัน 2545 ASPL 3,690,000         กมลอินดัสทรีฯ ใชได 1 ไมไดใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตัน 2540 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 6,8

สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2540 กรมสงเสริมฯ 2,096,000          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน  -

กองทุนปูนซีเมนต

เพื่อสรางตลาด

กลาง  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด นางอุษณีย     พูลสุข 0-4254-1153 พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30 ตัน/วัน 2539 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ใชได 1 ไมไดใช ใชตอไป 3,20

4 สหกรณการเกษตรโพนสวรรค จํากัด นางสาวพรพันธุ  แพงสกล 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค นครพนม ลานตาก 1 800.00       ตร.ม. 2540

กองทุนปูนซีเมนต

เพื่อสรางตลาด

กลาง 2,304,200          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรโพนสวรรค จํากัด นางสาวพรพันธุ  แพงสกล 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรโพนสวรรค จํากัด นางสาวพรพันธุ  แพงสกล 0-4259-5069 โพนจาน โพนสวรรค นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2540 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,11,20

5 สหกรณการเกษตรน้ําฝนนาทม จํากัด นางสาวไพเราะ  ภูดีทิพย 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2539 กรมสงเสริมฯ 2,096,000          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรน้ําฝนนาทม จํากัด นางสาวไพเราะ  ภูดีทิพย 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2539 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรน้ําฝนนาทม จํากัด นางสาวไพเราะ  ภูดีทิพย 0-4251-9168 นาทม นาทม นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2539 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,11,20

6 สหกรณการเกษตรบานแพง จํากัด นายอมรทรัพย  ชุมปญญา 0-4259-1286 บานแพง บานแพง นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2538 กรมสงเสริมฯ ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,20

สหกรณการเกษตรบานแพง จํากัด นายอมรทรัพย  ชุมปญญา 0-4259-1286 บานแพง บานแพง นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2540 กรมสงเสริมฯ 2,096,000          - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรบานแพง จํากัด นายอมรทรัพย  ชุมปญญา 0-4259-1286 บานแพง บานแพง นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2540 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรบานแพง จํากัด นายอมรทรัพย  ชุมปญญา 0-4259-1286 บานแพง บานแพง นครพนม โรงสี 1 1.00          ตัน 2559 จังหวัด 390,000           ใชได 3 ไมไดใช ไมใช

7 สหกรณพัฒนาชนบทโคกหินแฮ จํากัด น.ส.อัญชราพร  บัวชุม 0-9841-4906 โคกหินแฮ เรณูนคร นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน 2518 1,813,000         ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

8 สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 นาหวา นาหวา นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2537 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5 สหกรณเลิกกิจการ 

สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 นาหวา นาหวา นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2537 กรมสงเสริมฯ 2,096,000          - ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5 อยูระหวางใหสหกรณอื่น

สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 นาหวา นาหวา นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน ทุนสหกรณ  - ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5 ขอใชประโยชน

สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 โพนสวาง นาหวา นครพนม โรงสีขาวระบบปด 1 24.00         ตัน/วัน 2543 มิยาซาวา 6,100,000         กมลอินดัสทรีฯ ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 1,5

สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 โพนสวาง นาหวา นครพนม โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุฯ 1 2.00          ตัน/ชม. 2541 มิยาซาวา 13,000,000       กมลอินดัสทรีฯ ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 1,5

สหกรณการเกษตรนาหวา จํากัด นายประกอบกิจ  โพธิ์ศรี 0-4259-7256 โพนสวาง นาหวา นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2539 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 3,20

9 สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม โรงผลิตปุยชีวภาพ 1 2544 กรมสงเสริมฯ  - ใชได 1 ใช ใชตอไป

สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2541 กรมสงเสริมฯ ใชได 1 ใช ใชตอไป 5 เชาลานตากรับซื้อไมยูคา

สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ฉางไม 2 500.00       ตัน 2,096,000         ใชได 1 ใช ใชตอไป 5 เก็บสุราแชพื้นเมือง (อุ)

สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2541 กรมสงเสริม ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2539 กรมสงเสริม 1,301,000         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,20

สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด นายธนเดช   ยะสะกะ 0-4257-9113 โพนทอง เรณูนคร นครพนม โรงสี 1 1.00          ตัน/วัน 2559 จังหวัด 390,000           ใชได 1 ใช ใชตอไป

10 สหกรณการเกษตรทาอุเทน จํากัด นายสุเมธ  ประพัสรางค 0-4258-1237 โนนตาล ทาอุเทน นครพนม โรงสีขาวระบบปด 1 40.00         ตัน/วัน 2545 ASPL 877,500           กมลอินดัสทรีฯ ใชได 1 ไมไดใช ใชตอไป 1,5

สหกรณการเกษตรทาอุเทน จํากัด นายสุเมธ  ประพัสรางค 0-4258-1237 ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2539 กรมสงเสริมฯ ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรทาอุเทน จํากัด นายสุเมธ  ประพัสรางค 0-4258-1237 ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2539 กรมสงเสริมฯ 2,096,000         ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรทาอุเทน จํากัด นายสุเมธ  ประพัสรางค 0-4258-1237 ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน 2518 ทุนสหกรณ ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรทาอุเทน จํากัด นายสุเมธ  ประพัสรางค 0-4258-1237 ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2542 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 5

ที่ตั้งอุปกรณการตลาด
ที่ ชื่อสหกรณ



ชื่อเจาหนาที่ รายการอุปกรณ จํานวน ขนาด/กําลัง หนวย ปที่สราง งบประมาณ งบประมาณ บริษัท สถานะการใชงาน การใช เปาหมาย ปญหา หมายเหตุ

ของสหกรณ โทรศัพท ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่สหกรณครอบครอง การผลิต - (พ.ศ.) จาก กอสราง ที่สราง/ซื้อ ใชได/ใชไมได ประโยชน การใชงาน อุปสรรค

ที่รับผิดชอบ โทรสาร (ปจจุบัน) - - - - - - ขอ

ที่ตั้งอุปกรณการตลาด
ที่ ชื่อสหกรณ

11 สหกรณการเกษตรปลาปาก จํากัด นายประภาส  คําเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ลานตาก 1 3,292.00     ตร.ม. 2538 กรมสงเสริมฯ ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5,8      สหกรณเลิกกิจการ 

สหกรณการเกษตรปลาปาก จํากัด นายประภาส  คําเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2538 กรมสงเสริมฯ 2,096,000         ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5    เปนกรรมสิทธิ์ของ ธกส. แลว

สหกรณการเกษตรปลาปาก จํากัด นายประภาส  คําเห็น 0-4258-9023 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ฉางไม 1 500.00       ตัน 2518 ใชได 1 ไมไดใช ไมใช 5

12 สหกรณการเกษตรนาแก จํากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม โรงสีขาวระบบปด 1 40.00         ตันตอวัน 2544 ASPL 877,500           ไรซฯ ใชได 1 ไมไดใช ใชตอไป 1,5

สหกรณการเกษตรนาแก จํากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ลานตาก 1 2,290.00     ตร.ม. 2539 กรมสงเสริมฯ ใชได 1 ใช ใชตอไป 5,8

สหกรณการเกษตรนาแก จํากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ฉางปูน 1 500.00       ตัน 2539 กรมสงเสริมฯ 2,096,000         ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรนาแก จํากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม ฉางไม 3 500.00       ตัน 2518 เงินกูกรมฯ ใชได 1 ใช ใชตอไป 5

สหกรณการเกษตรนาแก จํากัด นายเหลา  สูญราช 0-4257-1163 นาแก นาแก นครพนม เครื่องอบฯ (น้ํามัน) 1 30.00         ตัน/วัน 2538 กรมสงเสริมฯ 1,301,100         ไรซฯ ขายทอดตลาด 3 ไมไดใช ไมใช 3,20


	นครพนม

