
รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

ใช้ตาม
ฤดูกาล

ราคา

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ใช้
ตลอดปี

ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

การจัดท าฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี  2560

ให้เช่า
ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด
ปีท่ี

จัดซ้ือ
แหล่งเงินทุน/โครงการ

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์)



รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

ใช้ตาม
ฤดูกาล

ราคา
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ใช้
ตลอดปี

ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

ให้เช่า
ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด
ปีท่ี

จัดซ้ือ
แหล่งเงินทุน/โครงการ

ไม่ได้
ใช้งาน



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด เคร่ืองทดสอบแรงดึง 1 ชุด 2561 2,395,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด โกดังรวบรวมและประมูลยำง 
ขนำด 2,100 ตำรำงเมตร

1 แห่ง 2,100 
ตรม.

2561 13,440,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด เคร่ืองทดสอบดัชนีควำมอ่อนตัว
ของยำง

1 ชุด 2561 750,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด เคร่ืองทดสอบควำมแข็ง 1 ชุด 2561 177,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด เคร่ืองทดสอบควำมถ่วงจ ำเพำะ 1 ชุด 2561 107,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด เคร่ืองทดสอบควำมหนืด 1 ชุด 2561 1,050,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด แม่พิมพ์รองเท้ำบู๊ท ขนำด เบอร์ 36 1 คู่ 36 นิ้ว 2561 960,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า

การจัดท าฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด



ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด แม่พิมพ์รองเท้ำบู๊ท ขนำด เบอร์ 38 1 คู่ 38 นิ้ว 2561 960,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ำกัด แม่พิมพ์รองเท้ำบู๊ท ขนำด เบอร์ 40 1 คู่ 40 นิ้ว 2561 960,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



2 สหกรณ์กองทุนสวนยำงคลองปำง 
จ ำกัด

เคร่ืองล้ำงยำง ขนำด 1-1,000 
แผ่น/ชั่วโมง

1 ชุด 1-1,000
 แผ่น/
ชม.

2561 285,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงคลองปำง 
จ ำกัด

แผ่นเหล็กปูพื้น ขนำดพื้นที่รวม 
1,050 ตำรำงเมตร

1 งำน 1,050 
ตรม.

2561 1,335,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



3 สหกรณ์กองทุนสวนยำงควนตุ้งกู จ ำกัด จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

1 เคร่ือง 6 คู่ 2561 347,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



4 สหกรณ์กองทุนสวนยำงทุ่งใหญ่พัฒนำ
 จ ำกัด

โกดังเก็บยำง ขนำด 1,200 ตำรำง
เมตร

1 แห่ง 1,200 
ตรม.

2561 5,835,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



5 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนคลองโตน
พัฒนำ จ ำกัด

เคร่ืองชั่ง ขนำด 80 ตัน 1 ชุด 80 ตัน 2561 670,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนคลองโตน
พัฒนำ จ ำกัด

อำคำรรับ-ส่งยำงพร้อมพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 813 
ตำรำงเมตร

1 แห่ง 813 ตรม. 2561 764,500 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร





ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนคลองโตน
พัฒนำ จ ำกัด

เคร่ืองสแกนโลหะยำงก้อน 1 ชุด 2561 695,500 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนคลองโตน
พัฒนำ จ ำกัด

แม่พิมพ์แผ่นปูพื้นทำงเดินกันล่ืน
จำกยำงธรรมชำติ ขนำด 500*
500*4 มม.

1 ชุด 500*
500*4 

มม.

2561 280,340 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนคลองโตน
พัฒนำ จ ำกัด

แม่พิมพ์ลูกยำงช่วยซักผ้ำเป็นรูป
ปลำพะยูน ขนำด 4*2 นิ้ว

1 ชุด 4*2 นิ้ว 2561 290,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



6 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนทุ่งต่อ 
จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

2 ชุด 6 คู่ 2561 578,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



7 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนทุ่งไทร
ทอง จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 12 ขอน
 3 แรงม้ำ

1 ชุด 3 แรงม้ำ 2561 270,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



8 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงครำม
พัฒนำ จ ำกัด

เก๊ะตำกยำง 5 ชั้น 6 ตัว 5 ชั้น 2561 80,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงครำม
พัฒนำ จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ 5 ขอน 1 เคร่ือง 2561 350,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



9 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงดี 
จ ำกัด

เก๊ะตำกยำง 6 ชั้น 12 ตัว 6 ชั้น 2561 185,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561





ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงดี 
จ ำกัด

ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ 40 ชุด 2561 275,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงดี 
จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ 6 ขอน 1 เคร่ือง 2561 898,800 เงินอุดหนุน ปี 2561 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร



10 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนยวนโปะ 
จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

1 ชุด 6 คู่ 2561 342,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนยวนโปะ 
จ ำกัด

เคร่ืองกรองน้ ำ ขนำด 4 - 5 
ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง

1 ชุด 4-5 
ลบม./
ชม.

2561 232,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



11 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนองบ่อ
พัฒนำ จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ 
(12ขอน)

6 คู่ 6 คู่ 2561 349,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



12 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนองศรี
จันทร์ จ ำกัด

เคร่ืองชั่งรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ 
ขนำด 80 ตัน

1 แห่ง 80 ตัน 2561 710,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



13 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนองหว้ำ
 จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

1 คู่  6 คู่ 2561 342,400 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนองหว้ำ
 จ ำกัด

เคร่ืองกรองน้ ำ ขนำด 4 - 5 
ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง

1 เคร่ือง 4-5 
ลบม./
ชม.

2561 229,800 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร





ช ารุด
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ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

14 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนอง
เอื้อง จ ำกัด

จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

1 ชุด 6 คู่ 2561 342,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหนอง
เอื้อง จ ำกัด

คร่ืองกรองน้ ำ ขนำด 4 - 5 
ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง

1 เคร่ือง 4-5 
ลบม./
ชม.

2561 230,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



15 สหกรณ์กองทุนสวนยำงปำกคม จ ำกัด เคร่ืองชั่งดิจิตอล ขนำด 40 ตัน 1 เคร่ือง 40 ตัน 2561 300,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



สหกรณ์กองทุนสวนยำงปำกคม จ ำกัด เก๊ะตำกยำง 5 ชั้น 24 ตัว 5 ชั้น 2561 330,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



16 สหกรณ์กองทุนสวนยำงโพธิ์โทน จ ำกัด โรงตำกยำงแผ่นดิบ GAP ขนำด 
660 ตำรำงเมตร

1 แห่ง 660 ตรม. 2561 3,589,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงโพธิ์โทน จ ำกัด จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน) ระบบเฟืองเฉียง

1 ชุด 6 คู่ 2561 342,500 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



17 สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนองคล้ำ 
จ ำกัด

เคร่ืองชั่งดิจิตอล 4000 กก. 1 เคร่ือง 4 ตัน 2561 45,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561



สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนองคล้ำ 
จ ำกัด

เก๊ะยำง 5 ชั้น 6 ตัว 5 ชั้น 2561 80,000 เงินอุดหนุน โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2562
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18 สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนองบัว จ ำกัด เคร่ืองล้ำงยำงแผ่นดิบ 1 ชุด 2561 285,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กองทุนสวนยำงหนองบัว จ ำกัด เคร่ืองชั่งดิจิตอล ขนำด 4 ตัน 1 เคร่ือง 4 ตัน 2561 49,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



19 สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ ำกัด ทำงเชื่อมคอนกรีตระหว่ำงโกดัง
และโกดังเก็บยำง ขนำด 300 
ตำรำงเมตร

1 แห่ง 300 ตรม. 2561 340,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ ำกัด โกดังเก็บยำงแปรรูป ขนำด 1,200
 ตัน

1 แห่ง 2,400 
ตรม.

2561 16,890,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ ำกัด เคร่ืองชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนำด
 80 ตัน

1 แห่ง 80 ตัน 2561 1,320,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ ำกัด โกดังรวบรวมและเก็บยำงพำรำ 
ขนำด 2,160 ตำรำงเมตร

1 แห่ง 2,160 
ตรม.

2561 19,780,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



20 สหกรณ์กำรเกษตรวังเจริญ จ ำกัด จักรรีดยำงแผ่นดิบ ขนำด 6 คู่ (12
 ขอน)

1 ตัว 6 คู่ 2561 320,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร



21 สหกรณ์กำรเกษตรวังวิเศษ จ ำกัด ถังเก็บบรรจุน้ ำยำงสด ขนำด 13 
ตัน

1 ถัง 13 ตัน 2561 120,000 งบไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำร
แปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนบำงดี 
จ ำกัด

เคร่ืองชั่ง ขนำด 80 ตัน 1 ตัว 80 ตัน 2562           504,000 งบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า

การจัดท าฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 สหกรณ์กำรเกษตรวังเจริญ จ ำกัด ตะกงยำง 20 อัน 56*120*
38

2564           306,000 งบ พรก.3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



2 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนโคกแต้ว 
จ ำกัด

เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก.3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



3 สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนทุ่งต่อ 
จ ำกัด

เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก.3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



4 สหกรณ์กองทุนสวนยำงวังคีรี จ ำกัด เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก.3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



5 สหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก.3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า

การจัดท าฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด



ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

สหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด ตู้ตำกสำคูพลังงำนแดดและไฟฟ้ำ 1 ชุด 2563             70,000 เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพในสังกัด
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน



6 สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ ำกัด เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก. 3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



7 สหกรณ์กำรเกษตรห้วยยอด จ ำกัด เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 10 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             95,000 งบ พรก. 3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



8 สหกรณ์กองทุนสวนยำงไทรบ่วง จ ำกัด เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง 3 เคร่ือง ไม่น้อย
กว่ำ 1.4
 แรงม้ำ

2564             28,500 งบ พรก. 3.1 พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปร
รูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำง
กำรเกษตร 



9 สหกรณ์กำรเกษตเมืองตรัง จ ำกัด เคร่ืองบด, เคร่ืองผสมเคร่ืองแกง 
และวัสดุอื่น ๆ

1 ชุด 2563           100,000 เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพในสังกัด
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน





ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด

10 สหกรณ์กำรเกษตรปะเหลียน จ ำกัด เตำอบ 2 ถำด แก๊สควบคุมด้วย
ไฟฟ้ำ, เคร่ืองผนึกสุญญำกำศ, 
เคร่ืองผนึกถุงสำยพำนเล่ือน

1 ชุด 2563             81,500 เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพในสังกัด
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน





ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 สหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด เคร่ืองอัดฟำง HB135-9904960 1 ชุด/
งำน

2564 395,000 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี 
2564



สหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด จอบหมุนตีดินแห้ง 
RZ180-102376

1 ชุด/
งำน

2564 69,000 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี 
2564



ช ารุด
ใช้งาน
ไม่ได้

ไม่ได้
ใช้งาน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ราคา แหล่งเงินทุน/โครงการ
ใช้

ตลอดปี
ใช้ตาม
ฤดูกาล

ให้เช่า

การจัดท าฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2564
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

การได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ข้อมูลการใช้งานในปัจจุบัน

รายการอุปกรณ์การตลาด/
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

จ านวน
หน่วย
นับ

ขนาด


