
1 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2539 งบประมาณ กสส. งบ กสส. ฉางปูน ลานตาก 

เครื�องชั�ง งบรวม 2,096,000.-

บาท

ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

2 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2538 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

3 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2538 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล
4 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2539 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

5 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั โรงงานอดัยางกอ้น ยางพารา 1 แห่ง 200 ตนั 2545 อื�นๆ กรมวิชาการเกษตร     3,980,353 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

6 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

7 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2541 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

8 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2541 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

9 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2541 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

10 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2540 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

11 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2540 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

12 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2540 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

13 สหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาดลูกคา้ ธ.

ก.ส.ตรัง จาํกดั

ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2540 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

14 สหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาดลูกคา้ ธ.

ก.ส.ตรัง

ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2540 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

15 สหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาดลูกคา้ ธ.

ก.ส.ตรัง จาํกดั

เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2540 งบประมาณ กสส. ฉางปูน,ลานตาก เครื�องชั�ง งบ

รวม2,096,000.-บาท

ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

สํานักงานสหกรณ์จังหวดัตรัง

ประจําปีงบประมาณ 2564

สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ�งก่อสร้าง

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

16 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2541 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

17 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2541 งบประมาณ กสส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

18 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2541 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

19 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั ฉาง 1 หลงั 500 ตนั 2539 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

20 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 8000 ตารางเมตร 2539 งบประมาณ กสส. ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

21 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั โรงตากยางแผน่ดิบ/ยางเครฟ ยางพารา 1 แห่ง 200 ตารางเมตร 2544 ASPL โรงผึ�งยางแผน่ดิบ        400,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา

โรงตากยางแผน่ดิบ/ยางเครฟ ยางพารา 1 แห่ง 200 ตารางเมตร 2545 ASPL โรงผึ�งยางแผน่ดิบ        400,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

23 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

24 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์นํ�ามนั 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2552 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั โครงการก่อสร้าง

จุดรวบรวมผลผลิตปาลม์

นํ�ามนัในสถาบนัเกษตรกร

ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

25 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 50 ตนั 2552 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

26 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั ลานตาก 1 แห่ง 3290 ตารางเมตร 2541 งบประมาณ กสส. ฉางปูน ลานตาก เครื�องชั�ง งบ 

2096000

ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

27 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2548 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

28 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั เครื�องชั�ง ปาลม์นํ�ามนั 1 เครื�อง 2 ตนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

29 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั เครื�องชั�ง ปาลม์นํ�ามนั 1 เครื�อง 50 ตนั 2548 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

30 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 50 ตนั/วนั 2552 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     2,500,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

31 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2539 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

32 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุง้ก ูจาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

33 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัวน อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

34 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,400 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

35 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

36 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

37 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

38 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

39 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั     2,000,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

40 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 50 ตนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

41 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางคราม

พฒันา  จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

42 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคลา้  จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย และ

งบพฒันาจงัหวดั งบประ

ประมาณประจาํปี 2552 

วตัถุประสงคเ์พื�อต่อเติมโรง

อบรมควนัยางพารา

    2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

43 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นในเขา จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

44 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

45 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นโคกแตว้ จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

46 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งไทรทอง อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

47 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นยวนโปะ จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

48 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัเจริญ อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

49 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองหวา้ อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

50 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองเอื�อง อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

51 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไร่ควน จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

52 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเกาะปราง อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

53 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาท่ามใต ้จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

54 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนํ�าผดุ จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

55 2984 อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

56 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองบ่อ

พฒันา จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2538 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,996,100 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

57 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

58 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อ จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

59 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

60 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

61 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ� โทน จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

62 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2537 อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย     2,967,490 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

63 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บา้นควนตอ

 จาํกดั

เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 50 ตนั 2553 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั ใชง้านได้ ใหเ้ช่า

64 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 50 ตนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

65 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

66 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั โรงตากยางแผน่ดิบ/ยางเครฟ ยางพารา 1 แห่ง 200 ตารางเมตร 2545 ASPL        360,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

67 สหกรณ์การเกษตรกนัตงั จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 50 ตนั 2554 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ลานเทปาลม์ พร้อม

เครื�องชั�ง งบ 2,346,000.-บาท

ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

68 สหกรณ์การเกษตรกนัตงั จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2554 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ลานเทปาลม์พร้อม

เครื�องชั�ง งบ 2,346,000.-บาท

ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

69 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ก่อสร้างโรงรม 1 

หลงั

ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

70 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บา้นควนตอ ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 3 ตนั/วนั 2553 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     2,500,000 ใชง้านได้ ใหเ้ช่า

71 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั โกดงั 1 หลงั 141 ตารางเมตร 2552 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     1,490,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

72 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 40 ตนั 2538 งบประมาณ กสส.        200,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

73 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 0 ตนั/วนั 2556 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบยทุธศาสตร์จงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

74 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 0 ตนั 2556 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบยทุธศาสตร์จงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

75 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 3 ตนั 2556 ทุนสหกรณ์     3,000,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

76 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 3 ตนั 2556 อื�นๆ ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

77 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

โรงอบรมควนั

ยางพาราประหยดั

พลงังาน

ยางพารา 1 แห่ง 3 ตนั 2556 อื�นๆ ทุนสหกรณ์ 2.4 ลา้นบาท งบ

จงัหวดั 0.6 ลา้นบาท

    3,000,000 ใชง้าน

ไม่ได้

ไม่มีการ

นาํไปใช้

ประโยชน์

78 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์

 จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 2 ตนั 2546 ทุนสหกรณ์     2,500,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

79 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จาํกดั โกดงั 1 หลงั 100 ตารางเมตร 2522 ทุนสหกรณ์          50,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

80 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั โรงงานสกดันํ�ามนัปาลม์ อาคารโรงงานและ

ไซโลพร้อมติดตั�ง

ชุดอุปกรณ์ครบชุด

และอุปกรณ์หอ้ง

แล๊ป

ปาลม์นํ�ามนั 1 แห่ง 0 ตนัทะลาย/

ชั�วโมง

2558 อื�นๆ งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้�งอนัดามนั

 โครงการเพิ�มคุณภาพและ

แปรรูปวตัถุดิบเพื�อเพิ�มมูลค่า 

(ปาลม์)

  35,430,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

81 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี จาํกดั ลานเทปาลม์ ปาลม์ 1 แห่ง 100 ตนั/วนั 2559 ทุนสหกรณ์     1,500,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

82 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจ ต.บา้นนา 

จาํกดั

อุปกรณ์อบแหง้/อบรมควนั 

(ยางพารา)

ยางพารา 1 แห่ง 0 ตนั อื�นๆ การยางแห่งประเทศไทย ใชง้านได้ ใชต้าม

ฤดูกาล

83 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี เครื�องชั�ง ปาลม์นํ�ามนั 1 เครื�อง 100 ตนั 2559 ทุนสหกรณ์ ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

84 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั เครื�องชั�ง ปาลม์นํ�ามนั 1 เครื�อง 80 ตนั 2558 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

85 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง โกดงั อาคารเกบ็ผลผลิต

ยางอดักอ้น (อาคาร

 คสล. 1 ชั�น)

ยางพารา 1 หลงั 104 ตารางเมตร 2559 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั     6,959,009 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

86 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง โกดงั อาคารเกบ็ผลผลิต

ยางอดักอ้น (อาคาร

 คสล. 1 ชั�น)

ยางพารา 1 หลงั 85.6 ตารางเมตร 2559 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบ CEO     1,790,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

87 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั อาคาร/สาํนกังาน 1 หลงั 1000 ตารางเมตร 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั     2,000,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

88 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั เครื�องชั�ง ยางพารา 1 เครื�อง 3 ตนั 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั        137,330 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

89 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

เครื�องอดัยางกอ้น ยางพารา 1 ชุด 0 หน่วย/ชั�วโมง 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบ CEO     2,385,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

90 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

เครื�องอดัยางกอ้น ยางพารา 1 เครื�อง 0 หน่วย/ชั�วโมง 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบ CEO     2,385,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

91 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

ยางพารา 1 เครื�อง 0 ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั        795,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

92 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคลา้ จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จกัรีดยาง(12 ขอน) ยางพารา 1 เครื�อง 0 แผน่/ชั�วโมง 2559 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั        345,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

93 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองหวา้ 

จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จกัรีดยาง(6ขอน) ยางพารา 1 เครื�อง 0 แผน่/ชั�วโมง 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั        345,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

94 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

เครื�องผสมแป้ง ยางพารา 3 ชุด 0 กิโลกรัม 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั        900,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

95 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั โรงงานอดัยางกอ้น เครื�องตดัยาง ยางพารา 0 แห่ง 0 ตนั 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั        625,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

96 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั โรงงานอดัยางกอ้น ลูกกลิ�งทูโล 1 ชุด ยางพารา 0 แห่ง 0 ตนั 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั        535,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

97 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

ยางพารา 100 อนั 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั        675,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

98 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั โรงงานอดัยางกอ้น ตูเ้มนไฟฟ้า 3 เฟส 1

 ตู้

ยางพารา 0 แห่ง 0 ตนั 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั        438,700 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

99 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

เครื�องกวนแป้ง ยางพารา 2 ชุด 0 กิโลกรัม 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        492,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

100 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

พาเลทวางยางอดั

กอ้น 50 ชุด

ยางพารา 50 อนั 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        369,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

101 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์

 จาํกดั

อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

เครื�องกวนแป้ง ยางพารา 1 ชุด 0 กิโลกรัม 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        246,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

102 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์

 จาํกดั

อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

วางยางอดักอ้น 50 

ชุด

ยางพารา 1 อนั 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        369,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

103 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

โรงงานผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากแปรรูปยางพารา)

โรงงานบรรจุภณัฑ์

หมอนและที�นอน

ยางพารา

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 แห่ง 64.78 ตารางเมตร 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     4,180,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

104 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั อุปกรณ์เคลื�อนยา้ย/ชุดสายพาน

ลาํเลียง

ยางพารา 1 เครื�อง 0 หน่วย/ชั�วโมง งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

105 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง อุปกรณ์เคลื�อนยา้ย/ชุดสายพาน

ลาํเลียง

ยางพารา 1 เครื�อง 0 หน่วย/ชั�วโมง งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

106 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์เคลื�อนยา้ย/ชุดสายพาน

ลาํเลียง

สายพาน Free Roller

 coveryor

ยางพารา 1 เครื�อง 0 หน่วย/ชั�วโมง 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

107 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาเครื�องปั�นนํ�า

ยางขน้พร้อม

อุปกรณ์ติดตั�ง ขนาด

 ความเร็วรอบไม่

นอ้ยกวา่ 7,300 

1 ชุด หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

108 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั วสัด/ุค่าใชจ้่ายอื�นๆ จดัหาแผน่เหลก็ปู

พื�น ขนาดพื�นที�รวม

 1,050 ตารางเมตร

1 งาน ตาราง

เซนติเมตร

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    1,340,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

109 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั เครื�องชั�ง จดัหาเครื�องชั�ง

ดิจิตอล ขนาด 4 ตนั

1 เครื�อง 4 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

         49,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

110 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

เครื�องชั�ง ก่อสร้างตาชั�ง ขนาด

 80 ตนั

ยางพารา 1 ชุด 80 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       670,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

111 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เครื�องชั�ง จดัหาเครื�องชั�ง

พร้อมหอ้งควบคุม 

ขนาด 80 ตนั

1 แห่ง 80 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    1,320,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

112 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์

 จาํกดั

เครื�องชั�ง ก่อสร้างเครื�องชั�ง

รถบรรทุกพร้อม

อุปกรณ์ ขนาด 80 

ตนั

ยางพารา 1 แห่ง 80 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       710,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

113 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี จาํกดั เครื�องชั�ง เครื�องชั�งพาเลต 

พิกดั 5 ตนั

ยางพารา 1 เครื�อง 5 ตนั 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั โครงการ

พฒันาและเพิ�มมูลค่าแปรรูป

ยางสู่มาตรฐาน GMP

         47,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

114 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัคีรี จาํกดั เครื�องชั�ง เครื�องชั�งพาเลส 

พิกดั 5 ตนั

ยางพารา 1 เครื�อง 5 ตนั 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบจงัหวดั          50,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

115 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จาํกดั เครื�องชั�ง ยางพารา 1 เครื�อง 40 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

       500,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

116 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคลา้จาํกดั เครื�องชั�ง ตาชั�งดิจิตอล 4000 

กก.

ยางพารา 1 เครื�อง 4 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

         45,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

117 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั เครื�องชั�ง เครื�องชั�งดิจิตอล ยางพารา 1 เครื�อง 4 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

         49,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

118 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

โรงงานอดัยางกอ้น จดัหาเครื�องทาํ

ยางสกิม

1 ชุด ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

119 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั โกดงั ก่อสร้างทางเชื�อม

คอนกรีตระหวา่ง

โกดงัและโกดงัเกบ็

ยาง ขนาด 300 

ตารางเมตร

ยางพารา 1 แห่ง 2160 ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       340,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

120 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ� โทน จาํกดั โกดงั ก่อสร้างโรงตากยาง

แผน่ดิบ GAP ขนาด

 660 ตารางเมตร

ยางพารา 1 แห่ง ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    3,589,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

121 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั โกดงั ก่อสร้างโกดงั

รวบรวมและเกบ็

ยางพารา ขนาด 

2,160 ตารางเมตร

ยางพารา 1 แห่ง ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

  19,780,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

122 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั โกดงั ก่อสร้างโกดงัเกบ็

ยางแปรรูป 1,200 

ตนั ขนาด 2,400 

ตารางเมตร

ยางพารา 1 แห่ง ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

  16,890,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

123 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั โกดงั ก่อสร้างโกดงั

รวบรวมและ

ประมูลยาง ขนาด 

2,100 ตารางเมตร

ยางพารา 1 แห่ง 2100 ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

  13,440,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

124 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จาํกดั โกดงั ก่อสร้างโกดงั ขนาด

 1,200 ตารางเมตร 1

 แห่ง

ยางพารา 1 แห่ง 1200 ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    5,835,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

125 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นไชยภกัดี จาํกดั โกดงั ก่อสร้างถงัเกบ็

นํ�ามนั ขนาดบรรจุ 

1,000 ตนั พร้อม

ฐานราก

ปาลม์นํ�ามนั 1 หลงั 0 ตารางเมตร 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    4,930,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

126 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

อาคาร/สาํนกังาน ก่อสร้างอาคารรับ-

ส่งยางพร้อมพื�น

คอนกรีตเสริมเหลก็

 ขนาด 813 ตาราง

เมตร

ยางพารา 1 แห่ง 813 ตารางเมตร 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       764,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

127 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองบ่อ

พฒันา จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12ขอน)

1 คู่ 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       349,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

128 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุง้ก ูจาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง

แผน่ดิบ ขนาด 6 คู่ 

(12 ขอน)

1 ชุด 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       347,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

129 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นยวนโปะ จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 12 ขอน

1 ชุด 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       342,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

130 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองหวา้ 

จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)

1 คู่ แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       342,400 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

131 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)

1 ตวั แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       320,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

132 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ� โทน จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)

 ระบบเฟืองเฉียง

1 ชุด 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       342,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

133 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อ จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)

2 ชุด แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       578,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

134 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาเครื�องลา้งยาง

แผน่ดิบ

1 เครื�อง แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       285,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

135 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองเอื�อง 

จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)

1 ชุด 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       342,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

136 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งไทรทอง 

จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง จดัหาจกัรรีดยาง 

ขนาด 12 ขอน 3 

แรงมา้

1 ชุด 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       270,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

137 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง ยางพารา 1 เครื�อง 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส.        400,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

138 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางคราม

พฒันา  จาํกดั

เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง 5 ขอน ยางพารา 1 เครื�อง 0 แผน่/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส.        350,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

139 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จาํกดั ชุดอุปกรณ์ลา้ง/ทาํความสะอาด จดัหาเครื�องลา้งยาง

 ขนาด 1-1,000 

แผน่/ชั�วโมง

ยางพารา 1 ชุด 1000 ชิ�น/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       294,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

140 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั ชุดอุปกรณ์ลา้ง/ทาํความสะอาด ยางพารา 1 ชุด ชิ�น/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       285,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

141 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นยวนโปะ จาํกดั เครื�องกรองนํ�า จดัหาระบบกรองนํ�า

 ขนาด กาํลงัผลิต 

4-5 ลูกบาศกเ์มตร/

ชั�วโมง

ยางพารา 1 ชุด 5 ลูกบาศก์

เมตร/ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       232,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

142 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองเอื�อง 

จาํกดั

เครื�องกรองนํ�า จดัหาเครื�องกรองนํ�า

 ขนาด 4 - 5 

ลูกบาศกเ์มตร/

ชั�วโมง

ยางพารา 1 เครื�อง 5 ลูกบาศก์

เมตร/ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       230,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

143 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองหวา้ 

จาํกดั

เครื�องกรองนํ�า จดัหาเครื�องกรองนํ�า

 ขนาด 4 - 5 

ลูกบาศกเ์มตร/

ชั�วโมง

ยางพารา 1 เครื�อง 5 ลูกบาศก์

เมตร/ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       229,800 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

144 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาเครื�อง

ทดสอบดชันีความ

อ่อนตวัของยาง

1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       750,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

145 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาเครื�อง

ทดสอบความแขง็

ยางพารา 1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       177,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

146 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาเครื�อง

ทดสอบความ

ถ่วงจาํเพาะ

ยางพารา 1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       120,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

147 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาเครื�อง

ทดสอบความหนืด

ยางพารา 1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    1,050,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

148 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองครก 

จาํกดั

หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาชุดอุปกรณ์

เครื�องมือทดสอบ

นํ�ายางสดและนํ�า

ยางขน้

ยางพารา 1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

149 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั หอ้ง Lab /อุปกรณ์ ตรวจ

วิเคราะห์ (ยาง/พลาสติก)

จดัหาเครื�อง

ทดสอบแรงดึง

ยางพารา 1 ชุด ตวัอยา่ง/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    2,395,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

150 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

อุปกรณ์ทาํความสะอาด/กาํจดั/

แยกสิ�งปนเปื� อน

จดัหาเครื�องสแกน

โลหะยางกอ้น

ยางพารา 1 ชุด 0 กิโลกรัม/

ชั�วโมง

2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       695,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

151 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั ถงับรรจุนํ� ายางสด จดัหาถงัเกบ็บรรจุ

นํ� ายางสด ขนาด 13

 ตนั

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 ถงั 13 ตนั 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       120,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

152 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาแม่พิมพแ์ผน่

ปูพื�นทางเดินกนัลื�น

จากยางธรรมชาติ 

ขนาด 500x500x4 

มิลลิเมตร

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 ชุด 0 หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       280,340 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

153 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองโตน

พฒันา จาํกดั

อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาแม่พิมพล์ูก

ยางช่วยซกัผา้เป็น

รูปปลาพะยนู ขนาด

 4นิ�วx2นิ�ว

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 ชุด 0 หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       290,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

154 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาแม่พิมพ์

รองเทา้บู๊ท ขนาด 

เบอร์ 36

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 คู่ หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       960,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

155 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาแม่พิมพ์

รองเทา้บู๊ท ขนาด 

เบอร์ 38

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 คู่ หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       960,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

156 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

จดัหาแม่พิมพ์

รองเทา้บู๊ท ขนาด 

เบอร์ 40

ผลิตภณัฑ์

ยางพารา

1 คู่ หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณ กสส. งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

       960,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

157 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

เก๊ะยาง 5 ชั�น ยางพารา 24 ตวั 5 ชั�น 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

       300,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

158 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

เก๊ะยาง 6 ชั�น ยางพารา 12 ตวั 6 ชั�น 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

       400,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

159 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางคราม

พฒันา  จาํกดั

อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

เก๊ะยาง 5 ชั�น ยางพารา 6 ตวั 5 ชั�น 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

         80,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

160 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคลา้ จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

เก๊ะยาง 5 ชั�น ยางพารา 6 ตวั 5 ชั�น 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

         80,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

161 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางดี จาํกดั อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

ตะกงพร้อมแผน่

เสียบ

ยางพารา 50 ชุด 0 กิโลกรัม 2561 งบประมาณ กสส. โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตกร ปี 2561 (เงินอุดหนุน)

       600,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

162 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

เครื�องผสมแป้ง ยางพารา 2 ชุด 0 กิโลกรัม 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        900,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

163 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

ยางพารา 50 อนั 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        937,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

164 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

วางยางอดักอ้น ยางพารา 50 อนั 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        937,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

165 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

ยางพารา 45 แผน่ 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        369,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

166 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

ยางพารา 45 แผน่ 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        369,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

167 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อาคาร/สาํนกังาน อาคารแปรรูปยาง

คอมปาวด์

ยางพารา 1 หลงั 0 ตารางเมตร 2554 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั   18,995,700 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

168 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์แปรรูปยาง

คอมปาวด์

ยางพารา 2 ชุด 0 หน่วย/ชั�วโมง 2554 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั          80,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

169 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์แปรสภาพวตัถุดิบ 

(ยางพารา)

เครื�องจกัรพร้อม

แม่พิมพข์นาด 600 

ตนั

ยางพารา 1 ชุด 0 กิโลกรัม 2560 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบกลุ่มจงัหวดั     2,505,600 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

170 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

พาเลทวางยางอดั

กอ้น

ยางพารา 11 ชิ�น 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2559 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั          65,910 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี



สถานะ การใช้งานหน่วยนับ ขนาด ขนาด/ความจุจํานวน

 มูลค่า

ทรัพย์สิน ณ

 ปีที�สร้าง/

จัดหา

ปีที�ได้รับงบ แหล่งเงินทุน รายละเอยีดแหล่งเงินทุนที� ชื�อหสกรณ์ รายละเอยีดทรัพย์สิน
รายละเอยีด

ทรัพย์สิน

ใช้งานกบั

ผลผลติชนิด

ใด

171 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

พาเลทรองยาง ยางพารา 200 ชิ�น 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2561 อื�นๆ งบไทยนิยม ยั�งยืน ปี 2561 

(งบกลางปี) โครงการเพิ�ม

ศกัยภาพการรวบรวมและการ

แปรรูปยางพาราในสถาบนั

เกษตรกร

    2,000,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

172 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัตรัง จาํกดั อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/ระบบแก๊ส ติดตั�งไฟฟ้า 3 เฟส ยางพารา 1 ชุด 0 วตัต์ 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

173 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั เครื�องชั�ง ยางพารา 1 เครื�อง 0 ตนั 2549 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

174 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์สาํหรับวางของ (ชั�น

วาง/ราวตาก/พาเลท)

1 ชิ�น 0 กิโลกรัม 

(นํ�าหนกั

บรรจุ)

2552 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั        310,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

175 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั ลานเทปาลม์ ลานเทปาลม์พร้อม

เครื�องชั�ง 50 ตนั

ยางพารา 1 แห่ง 0 ตนั/วนั 2555 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     2,500,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

176 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั อุปกรณ์ผลิต/แปรรูป 

(ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา)

เครื�องอดักอ้นยาง

พร้อมสายพาน

ลาํเลียง

ยางพารา 3 ชุด 0 หน่วย/ชั�วโมง 2561 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

งบพฒันาจงัหวดั     2,237,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

177 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนํ�าผดุ จาํกดั เครื�องรีดยาง/จกัรรีดยาง ยางพารา 1 เครื�อง 0 แผน่/ชั�วโมง 2555 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

       860,000 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี

178 สหกรณ์การเกษตรวงัวิเศษ จาํกดั โรงรมซลัเฟอร์ไดออกไซด์ โรงรมยางพารา ยางพารา 1 แห่ง 0 ตนั/วนั 2555 งบประมาณจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

       392,500 ใชง้านได้ ใชต้ลอดปี


