ขอมูลสินคาและบริการหลักของสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง
ประจําปงบประมาณ 2564
ธุรกิจสหกรณ
ลําดับ

ชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ประเททสหกรณ

รับฝากเงิน

สินเชื่อ

จัดหาสินคา/
อุปกรณมาจําหนาย

การรวบรวม

การแปรรูป

ใหบริการอื่นๆ

สินคา/ปจจัย
การผลิต

สินคา/อุปโภคบริโภค

1

ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางเครือขายปะเหลียน จํากัด

สหกรณการเกษตร

2

ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร

3

ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร

4

ชุมนุมสหกรณอุตสาหกรรมการยางตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร

5

สหกรณกองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บานควนตอ จํากัด

สหกรณการเกษตร



6

สหกรณกองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด

สหกรณการเกษตร











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

7

สหกรณกองทุนสวนยางควนตุงกู จํากัด

สหกรณการเกษตร











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

8

สหกรณกองทุนสวนยางทุงใหญพัฒนา จํากัด

สหกรณการเกษตร







ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

9

สหกรณกองทุนสวนยางทุงใหญ จํากัด

สหกรณการเกษตร









10

สหกรณกองทุนสวนยางไทรบวง จํากัด

สหกรณการเกษตร









11

สหกรณกองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จํากัด

สหกรณการเกษตร

12

สหกรณกองทุนสวนยางบานเกาะปราง จํากัด

สหกรณการเกษตร





13

สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด

สหกรณการเกษตร





14

สหกรณกองทุนสวนยางบานโคกแตว จํากัด

สหกรณการเกษตร





15

สหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด

สหกรณการเกษตร









16

สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงตอ จํากัด

สหกรณการเกษตร









17

สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงไทรทอง จํากัด

สหกรณการเกษตร





18

สหกรณกองทุนสวนยางบานนาทามใต จํากัด

สหกรณการเกษตร





19

สหกรณกองทุนสวนยางบานน้ําผุด จํากัด

สหกรณการเกษตร





20

สหกรณกองทุนสวนยางบานในเขา จํากัด

สหกรณการเกษตร





21

สหกรณกองทุนสวนยางบานบางครามพัฒนา จํากัด

สหกรณการเกษตร







22

สหกรณกองทุนสวนยางบานบางดี จํากัด

สหกรณการเกษตร











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

23

สหกรณกองทุนสวนยางบานยวนโปะ จํากัด

สหกรณการเกษตร











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

25

สหกรณกองทุนสวนยางบานไรควน จํากัด

สหกรณการเกษตร





26

สหกรณกองทุนสวนยางบานวังเจริญ จํากัด

สหกรณการเกษตร

27

สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด

สหกรณการเกษตร

28

สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองบอพัฒนา จํากัด

สหกรณการเกษตร

29

สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองศรีจันทร จํากัด

สหกรณการเกษตร

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค
















ปจจัยการผลิต


ปจจัยการผลิต












ปจจัยการผลิต

































ปจจัยการผลิต
ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต



สินคา/จําหนาย
น้ํามัน

สินคาอื่นๆ

ธุรกิจสหกรณ
ลําดับ

ชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ประเททสหกรณ

30

สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองหวา จํากัด

สหกรณการเกษตร

31

สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองเอื้อง จํากัด

32

สหกรณกองทุนสวนยางปากคม จํากัด

33

สหกรณกองทุนสวนยางโพธิ์โทน จํากัด

สหกรณการเกษตร

34

สหกรณกองทุนสวนยางรวมใจ ต.บานนา จํากัด

สหกรณการเกษตร

35

สหกรณกองทุนสวนยางวังคีรี จํากัด

สหกรณการเกษตร

36

สหกรณกองทุนสวนยางวังวน จํากัด

37

สหกรณกองทุนสวนยางหนองคลา จํากัด

38

สหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด

สหกรณการเกษตร







39

สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด

สหกรณการเกษตร







40

สหกรณการเกษตรทุงยาว จํากัด

สหกรณการเกษตร

41

สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด

สหกรณการเกษตร

42

สหกรณการเกษตรบานปากอ จํากัด

สหกรณการเกษตร

43

สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด

สหกรณการเกษตร

44

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร

45

สหกรณการเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร







46

สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร







47

สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด

สหกรณการเกษตร











48

สหกรณการเกษตรรัษฎา จํากัด

สหกรณการเกษตร









49

สหกรณการเกษตรวังเจริญ จํากัด

สหกรณการเกษตร







50

สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด

สหกรณการเกษตร







51

สหกรณการเกษตรสุโสะ จํากัด

สหกรณการเกษตร





52

สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด

สหกรณการเกษตร





53

สหกรณการเกษตรหาดสําราญ จํากัด

สหกรณการเกษตร



54

สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด

สหกรณการเกษตร

55

สหกรณชาวสวนยางรัษฎานุสรณ จํากัด

สหกรณการเกษตร

56

สหกรณเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด

57

สหกรณออมทรัพย ร.15 พัน. 4 จํากัด

สหกรณออมทรัพย





58

สหกรณออมทรัพยกวางไพศาล จํากัด

สหกรณออมทรัพย





59

สหกรณออมทรัพยกํานันผูใหญบานอําเภอกันตัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





60

สหกรณออมทรัพยกํานันผูใหญบานอําเภอหวยยอด จํากัด

สหกรณออมทรัพย





สินคา/ปจจัย
การผลิต

รับฝากเงิน

สินเชื่อ

จัดหาสินคา/
อุปกรณมาจําหนาย

การรวบรวม

การแปรรูป











ปจจัยการผลิต

สหกรณการเกษตร







ปจจัยการผลิต

สหกรณการเกษตร







ปจจัยการผลิต







ปจจัยการผลิต









สหกรณการเกษตร





สหกรณการเกษตร
















ใหบริการอื่นๆ



สินคา/อุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

สินคา/จําหนาย
น้ํามัน

จําหนายน้ํามัน




ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค







ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค







ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค





ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

จําหนายน้ํามัน

ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค

จําหนายน้ํามัน



ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค





ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค





ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค



ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค



ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค





ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค











ปจจัยการผลิต

สินคาอุปโภคบริโภค







ปจจัยการผลิต







สหกรณประมง





จําหนายน้ํามัน
จําหนายน้ํามัน

จําหนายน้ํามัน
จําหนายน้ํามัน

สินคาอื่นๆ

ธุรกิจสหกรณ
ลําดับ

ชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ประเททสหกรณ

รับฝากเงิน

สินเชื่อ

61

สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





62

สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





63

สหกรณออมทรัพยโตโยตาเมืองตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





64

สหกรณออมทรัพยนักสหกรณตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





65

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





66

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย





67

สหกรณออมทรัพยองคการบริหารสวนตําบลตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพย

68

สหกรณเคหสถานบานมั่นคงกันตัง จํากัด

สหกรณบริการ

69

สหกรณบริการครูอําเภอยานตาขาว จํากัด

สหกรณบริการ

70

สหกรณบริการพนักงานแปลนทอยส จํากัด

สหกรณบริการ

71

สหกรณบริการโรงพยาบาลตรัง จํากัด

สหกรณบริการ

72

สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคตรัง จํากัด

สหกรณบริการ

74

สหกรณรถยนตโดยสารตรัง จํากัด

สหกรณบริการ

75

สหกรณอิสลามอัล-ฟจร จํากัด

สหกรณบริการ



76

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน



77

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธตรัง จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

จัดหาสินคา/
อุปกรณมาจําหนาย

การรวบรวม

การแปรรูป

ใหบริการอื่นๆ

สินคา/ปจจัย
การผลิต

สินคา/อุปโภคบริโภค









สินคาอุปโภคบริโภค







สินคา/จําหนาย
น้ํามัน

สินคาอื่นๆ

