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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับกำรสงเครำะห์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเงินหมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ 

18/05/2015 11:25  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด/ 

     อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 เงินหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนกู้ยืมแก่ผู้รับการสงเคราะห์ 
เพ่ือประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมปลูกพืชแซม 
2. กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ 
3. กิจกรรมท าการเกษตรอ่ืนนอกจากการปลูกพืชแซมหรือเลี้ยงสัตว์ 
4. กิจกรรมท าหัตถกรรม 
5. กิจกรรมรับจ้าง 
6. กิจกรรมค้าขาย 
7. กิจกรรมลดต้นทุนในการผลิต 
8. กิจกรรมการจัดการผลผลิตและหรือแปรรูปผลผลิตยางพารา 
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9. ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มาตรา 8 วรรค
สอง 
 ผู้รับการสงเคราะห์สามารถกู้ยืมเงินหมุนเวียนไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเสริมหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการผลผลิตและหรือแปรรูปผลผลิตยางพารา เช่น ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช วัสดุการเกษตร โรงเรือน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเครื่องยนต์และค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินหมุนเวียนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์ตาม พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางมีสวนสงเคราะห์ที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 
และต้องเป็นสมาชิกกลุ่มของส านักงาน 
2. มีทุนไม่เพียงพอที่จะช่วยตนเอง 
3. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและประพฤติตนเรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับตลอดมา 
4. ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของ สกย. ทุกประการ 
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยกู้เงินหมุนเวียนฯ มาก่อน หรือเคยกู้แต่ได้ส่งใช้เงินกู้ยืมเงินหมุนเวียนครบจ านวนแล้ว 
หลักประกันเงินกู้ มีดังนี้ 
(1) ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ผู้กู้ยืมต้องน าหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินกู้ 
มาเป็นหลักประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(2) การใช้บุคคลค้ าประกันวงเงินกู้เงินหมุนเวียนการอนุมัติเงินกู้ตามความจ าเป็นของกิจกรรมรายละไม่เกิน 50,000.- บาท  
กรณีสมาชิกกลุ่มชาวสวนยางท ากิจกรรมร่วมกันให้กู้ได้ตามความจ าเป็นกลุ่มละไม่เกิน 500,000.-บาท 
การคิดดอกเบี้ย และช าระหนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีงวดการช าระคืนเงินกู้ทุกสัญญาให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้เป็น
ผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันท าสัญญาเงินกู้ 
       ผู้รับการสงเคราะห์ซึ่งประสงค์จะขอเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ ให้ยื่นค าขอกู้ และเอกสารต่อ
พนักงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.) ณ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด/
อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด หลังจากการพิจารณาค าขอกู้และอนุมัติแล้ว สกย. จะแจ้งให้ผู้ขอกู้ทราบ
เพ่ือจัดท าหนังสือสัญญาเงินกู้หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ พร้อมหนังสือสัญญาค้ าประกัน ต่อไป 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขอกู้ ผู้รับการ
สงเคราะห์ยื่นค าขอกู้ต่อ
พนักงานของส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง  ณ ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางจังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์
ปฏิบัติการสงเคราะห์สวน
ยางจังหวัด และพนักงาน
ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้น
และรับค าขอกู้ 

30 นาท ี ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณาค า
ขอกู้และวิเคราะห์โครงการ 
หลักฐานค้ าประกัน 
คุณสมบัติผู้กู้ และพิจารณา
วงเงินกู้ และการช าระหนี้  
และเสนอความเห็นให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติเงินกู้เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 

15 วัน ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนุมัติ 
 

4 วัน ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้องและลง
วันที่) 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

สมุดประจ าตัว 
ผู้รับการ
สงเคราะห์ 

ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท า
สวนยาง 

1 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้อง และลง
วันที่) 

2) 

แบบพิมพ์ค าขอกู้
เงินหมุนเวียนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้รับ
การสงเคราะห์ 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

บัตรประชาชน
หรือบัตรอื่นที่
ราชการออกให้ 
ของคู่สมรสผู้รับ
การสงเคราะห์ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้องและลง
วันที่) 

4) 

ทะเบียนบ้าน  
ของคู่สมรสผู้รับ
การสงเคราะห์ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้องและลง
วันที่) 

5) 

เอกสาร
หลักทรัพย์ที่จะใช้
เป็นประกัน 

- 1 1 ฉบับ (เฉพาะในกรณีท่ีใช้
หลักทรัพย์เป็น
ประกัน และให้ลง
ลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
และลลงวันที่) 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือ
บัตรอื่นที่ราชการ
ออกให้  ของผู้ค้ า
ประกันและคู่
สมรส 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีใช้
บุคคลค้ าประกัน 
ให้ผู้เป็นเจ้าของ
บัตรลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนา
ถูกต้อง และลง
วันที่) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน

ยาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02433 2222 ต่อ 144,145   หรือ E-mail ที่ orraf2030@rubber.co.th 
หมายเหตุ - 

2) 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวน
ยางจังหวัด 
หมายเหตุ - 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอกู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ 
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2) ที่อยู่ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 
19. หมำยเหตุ 
ที่อยู่ของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัด/ อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 
 

 
 



ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัด/อ ำเภอ/ศูนย์ปฎิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัด 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดกระบี่ 
1 ถ.สุดมงคล ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร 07561 1912  โทรสาร 0 7561 1195    E-mail address : orfkar1@rubber.mail.go.th 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองกระบี่ 
1 ถ.สุดมงคล ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร 0 7561 1792 โทรสาร 0 7561 1195     E-mail address : orfkar@rubber.mail.go.th 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอคลองท่อม 
4/1 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120  
โทร 0 7569 9153 โทรสาร 0 7569 9431     E-mail address : orfklo@rubber.mail.go.th 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดกำญจนบุรี 
58/11 ม.4 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.ปากแพรก  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 
โทร. 0 3460 0231  โทรสาร 0 3460 0232     E-mail address : orfkaj@rubber.mail.go.th  
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดกำฬสินธุ์ 
6/11 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 
โทร. 0 4381 6542   โทรสาร 0 4381 6541     E-mail address : orfkal1@rubber.mail.go.th 
               

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดขอนแก่น 
150 ม.4  ต.บึงเนียม อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
โทร. 0 4330 6512-13 โทรสาร 0 4330 6514     E-mail address : orfkon1@rubber.mail.go.th 
  

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดจันทบุรี 
27/2  ม.5   ถนนรักศักดิ์ชมูล  ต. ท่าช้าง  อ. เมือง  จ.จันทบุรี  22000 
โทร.  0 3931 1296   โทรสาร  0 3932 2192     E-mail address :  orfcha1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
487/22-23 ถ.ศุภกิจ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000   
โทร. 0 3851 3602  โทรสาร 0 3851 3603     E-mail address :  orfccs1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดชุมพร 
313  ม.8  ถ.เอเชีย 41  ต.ขุนกระทิง  อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
โทร. 0 7753 4243  โทรสาร 0 7753 4244     E-mail address : orfchu1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองชุมพร 
313   ม.8  ถ.เอเชีย 41  ต.ขุนกระทิง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86190 
โทร. 0 7753 4135 โทรสาร 0 7753 4244     E-mail address : orfchu@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอท่ำแซะ 
5  ม.16  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  86140 
โทร. 0 7759 9022 โทรสาร 0 7759 9515     E-mail address : orftas@rubber.mail.go.th 
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-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอปะทิว 
28/11  ม.12  ต.ดอนยาง  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 86210 
โทร. 0 7757 8448 โทรสาร 0 7757 8448     E-mail address : orfpat@rubber.mail.go.th 
 

 
 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
53/11-12   ถ.เพชรเกษม  ต.เกาะหลัก  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000 
โทร. 0 3260 4861   โทรสาร  0 3260 4862     E-mail address : orfpaj@rubber.mail.go.th 

 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดเชียงรำย 
468/121-122  ม.3  ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร. 0 5376 7670  โทรสาร 0 5376 7671     E-mail address : orfcri1@rubber.mail.go.th 
        

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ 
2/8-9  ม.1  ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด (กม.9)  ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
โทร.0 5303 9225  โทรสาร 0 5303 9226     E-mail address : orfcmi1@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
25/3  ถ.นิเวศพิศาล ต.จองค า  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000 
โทร. 0 5361 2801   โทรสาร  0 5361 2045     E-mail address : orfmah@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดล ำพูน  
104/23   ม.2  ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ล าพูน  51000 
โทร. 0 5309 3379  โทรสาร 0 5309 3408     E-mail address : orflpu@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดล ำปำง 
399/3  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง-งาว  ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52100 
โทร. 0 5421 8292  โทรสาร 0 5421 7841     E-mail address : orflpa@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดตำก 
7/11-12  ถ.พหลโยธิน  ต.เชยีงเงิน  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
โทร. 0 5589 3232  โทรสาร 0 5589 3226      E-mail address : orftak1@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดสุโขทัย 
18/6-7  ม.1  ต.ปากแคว  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร. 0 5561 6407  โทรสาร 0 5561 6452     E-mail address : orfsuk@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดก ำแพงเพชร 
325/71-73  ถ.เทศา 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
โทร. 0 5571 4690 โทรสาร 0 5571 4691     E-mail address : orfkam@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดตรัง 
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18/3   ถ.รักษ์จันทน์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   92000 
โทร. 0 7521 2934  โทรสาร 0 7521 9132     E-mail address :  orftru1@rubber.mail.go.th 
   

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองตรัง 
18/1-2   ถ.รักษ์จันทน์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
โทร. 0 7521 8658  โทรสาร 0 7521 9132     E-mail address : orftru@rubber.mail.go.th 
                                                                                                                     

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอห้วยยอด 
104   ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 
โทร. 0 7527 2053-4 โทรสาร 0 7527 2054     E-mail address : orfhua@rubber.mail.go.th 
 

 
 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอกันตัง 
146/2  ม.4  ต.บางหมาก  อ.กันตัง  จ.ตรัง  92110 
โทร. 0 7520 4505  โทรสาร 0 7520 4505    E-mail address : orfkun@rubber.mail.go.th 

 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอย่ำนตำขำว 
115  ม.4  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  92140 
โทร. 0 7528 1261 โทรสาร  0 7528 1261     E-mail address : orfyan@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอสิเกำ 
130  ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา  ต.บ่อหิน  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150 
โทร. 0 7529 1046 โทรสาร  0 7524 8189      E-mail address : orfsik@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอปะเหลียน 
60/9  ม.2  ถ.ทุ่งยาว-แหลมสอม  ต.ทุ่งยาว  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  92180 
โทร. 0 7520 8003 โทรสาร 0 7520  8002    E-mail address : orfpal@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดตรำด 
42 ม.4   ถนนสายตราด-แหลมงอบ ต.หนองโสน  อ.เมือง  จ.ตราด   23000 
โทร. 0 3959 3224    โทรสาร. 0 3959 3322    E-mail address : orftra1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดนครพนม 
276  ม.3  บ้านภูเขาทอง  ต.หนองญาติ  อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 
โทร. 0 4251 6231   โทรสาร 0 5252 2051     E-mail address: orfnom1@rubber.mail.go.th 
  

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดนครรำชสีมำ 
332 ม.1 ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 0 4435 1534  โทรสาร  0 4435 1535     E-mail address : orfnra1@rubber.mail.go.th 
  

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดชัยภูมิ 
301/6-7   ถ.นนทนาคร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 
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โทร. 0 4481 3314  โทรสาร 0 4481 3349     E-mail address : orfchi@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 1 
114  ถ.นาพรุ-ปากพูน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
โทร. 0 7544 7186 โทรสาร 0 7544 7274     E-mail address : orfnak1@rubber.mail.go.th       
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช    
114   ถ.นาพรุ-ปากพูน  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช   80000 
โทร. 0 7544 7396 โทรสาร 0 7544 7272     E-mail address : orfnak@rubber.mail.go.th 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอท่ำศำลำ   
232/5  ถ.ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช  ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160   
โทร. 0 7552 1191 โทรสาร 0 7552 1505     E-mail address :  orftah@rubber.mail.go.th 
                        

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอร่อนพิบูลย์ 
395  ม.13  ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์  ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  80130 
โทร. 0 7544 1212 โทรสาร 0 7544 1400     E-mail address : orfron@rubber.mail.go.th 
   

 
 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 
413  ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร.0 7541 1043 โทรสาร 0 7541 1033      E-mail address : orfnak2@rubber.mail.go.th 
                                                                                                                          

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอทุ่งสง 
413  ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 
โทร. 0 7541 1032 โทรสาร 0 7541 1033     E-mail address : orftun@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอฉวำง 
260  ม.6  ถ.ฉวาง-จันดี   ต.ไสหร้า  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช   80150 
โทร. 0 7548 1130  โทรสาร  0 7548 1487      E-mail address : orfcaw@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอนำบอน 
98  ม.7  ถ.เอเชีย  ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  80220 
โทร. 0 7530 0897 โทรสาร 0 7530 0877     E-mail address : orfnab@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดนรำธิวำส  
88 ถ.ระแงะมรรคา  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
โทร. 0 7356 5775  โทรสาร 0 7356 5787     E-mail address : orfnar1@rubber.mail.go.th 
  

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองนรำธิวำส                        
88 ถ.ระแงะมรรคา  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
โทร. 0 7356 5778  โทรสาร 0 7356 5787     E-mail address : orfnar@rubber.mail.go.th 
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-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอระแงะ 
203/16   ม.1  ถ.ตันหยงมัส-มะรือโบตก  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  96130 
โทร. 0 7367 1005  โทรสาร 0 7367 1637     E-mail address : orfrah@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอสุไหงโก-ลก 
491  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 
โทร. 0 7361 1249  โทรสาร 0 7361 4086     E-mail address : orfsun@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอรือเสำะ 
7/18   ถ.รือเสาะสนองกิจ   ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส  96150 
โทร. 0 7357 1120  โทรสาร   0 7357 1888     E-mail address : orfrue@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดบึงกำฬ 
550 ม. 7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  38000 
โทร. 0 4249 2192  โทรสาร 0 4249 2194     E-mail address : orfbuk1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองบึงกำฬ 
550 ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 38000 
โทร. 0 4249 2192  โทรสาร  0 4249 2194   E-mail address :  - 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเซกำ 
320 ม.10 ต.เซกา  อ.เซกา จ.บึงกาฬ  38150 
โทรศัพท ์ 0 4248 9285   โทรสาร 0 4248 9286   E-mail address : - 
 

 
 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดบุรีรัมย์ 
90  ม.18   ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์  ต.อิสาณ   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 
โทร. 0 4466 6080 โทรสาร 0 4466 6090     E-mail address : orfbur1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดเบตง 
99/1   ม.7   ต.ยะรม  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110 
โทร. 0 7323 1004  โทรสาร 0 7323 2001     E-mail address : orfbat1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดปัตตำนี  
7/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทร. 0 7345 1547  โทรสาร 0 7345 1553     E-mail address: orfput1@rubber.mail.go.th 
                                                                                                                                            

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองปัตตำนี 
7/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทร. 0 7345 1554  โทรสาร 0 7345 1553     E-mail address : orfput@rubber.mail.go.th 
             

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอโคกโพธิ์ 
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114  ถ.เพชรเกษม  ต.มะกรูด  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  94120 
โทร. 0 7343 1234 โทรสาร 0 7343 1185     E-mail address : orfkok@rubber.mail.go.th 
   

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอสำยบุรี 
241  ถ.ท่าเสด็จ  ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี   จ.ปัตตานี  94110 
โทร. 0 7341 1121 โทรสาร 0 7341 1287     E-mail address : orfsai@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดพังงำ 
34/9  ม.3  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
โทร. 0 7648 1040 โทรสาร 0 7648 1047      E-mail address : orfpun1@rubber.mail.go.th 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองพังงำ 
34/4  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
โทร. 0 7648 1050 โทรสาร 0 7648 1047      E-mail address : orfpun@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอท้ำยเหมือง 
87  ม.7   ถ.เพชรเกษม   ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 
โทร. 0 7646 1535  โทรสาร 0 7646 1509   E-mail address : orftay@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดพัทลุง 
72  ถ.เพชรเกษม  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
โทร. 0 7461 3221  โทรสาร 0 7461 2248       E-mail address : orfpha1@rubber.mail.go.th 
                                                                                                        

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองพัทลุง  
72  ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
โทร. 0 7461 2247 โทรสาร 0 7461 1649     E-mail address : orfpha@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอบำงแก้ว                   
83  ม.13  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกสัก  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง   93160 
โทร. 0 7461 0490  โทรสาร 0 7461 0590  E-mail address : orfbag@rubber.mail.go.th 
 

 
 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอควนขนุน 
233  ม.9   ต.ควนขนุน  อ.ควนขนุน จ. พัทลุง  93110 
โทร. 0 7468 2007 โทรสาร 0 7468 1623   E-mail address : orfkua@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอป่ำบอน 
55  ม.10  ถ.เพชรเกษม  ต.ป่าบอน  อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง  93170 
โทร. 0 7484 1540  โทรสาร 0 7484 1540     E-mail address : orfpab@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดพิษณุโลก 
888  ม.1  ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
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โทร. 0 5500 9805  โทรสาร 0 5500 9806    E-mail address : orfpis1@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
52/42 ถนนเทพาพัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 
โทร. 0 5671 3032  โทรสาร 0 5671 2928     E-mail address : orfpet@rubber.mail.go.th 
  

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดพิจิตร 
27/166-167  ถ.ประชาอุทิศ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 
โทร. 0 5690 0316  โทรสาร 0 5699 0317     E-mail address : orfpij@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดพะเยำ 
345  ม.8   ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 
โทร. 0 5444 5256  โทรสาร 0 5444 5257     E-mail address : orfpay1@rubber.mail.go.th 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดแพร่ 
182  ม.2  ต.น  าช า  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 
โทร. 0 5406 9605 โทรสาร 0 5406 9606    E-mail address : orfpra1@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
127/11-12  ม.3  ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000 
โทร. 0 5542 9481  โทรสาร 0 5542 9482     E-mail address : orfuta@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดน่ำน 
642/17  ม.4  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000 
โทร. 0 5471 1224  โทรสาร 0 5471 1225     E-mail address : orfnan@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดภูเก็ต 
3/8   ม.1  ถ.ศรีสุทัศน์   ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 
โทร. 0 7621 3282 โทรสาร 0 7621 1127     E-mail address :  orfphu1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดมุกดำหำร 
166  ถ.มุกดาหาร-ค าชะอี  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 0 4267 3179  โทรสาร 0 4267 3178  E-mail address : orfmuk1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดยะลำ 
20  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
โทร. 0 7321 1698  โทรสาร 0 7321 3474     E-mail address : orfyal1@rubber.mail.go.th 
                          

 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองยะลำ 
20  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
โทร. 0 7321 2473  โทรสาร   0 7321 2473     E-mail address : orfyal@rubber.mail.go.th 
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-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอยะหำ 
1/1  ถ.สันติราษฎร์  ต.ยะหา  อ.ยะหา  จ.ยะลา  95120 
โทร. 0 7329 1538  โทรสาร 0 7329 1235     E-mail address : orfyah@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอรำมัน 
181  ถ.เมืองรามัน  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 95140 
โทร. 0 7329 5105, 0 7329 5223 โทรสาร 0 7329 5105     E-mail address : 
orfram@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอบันนังสตำ 
200  ถ.บันนังสตา-ยะหา  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา  จ.ยะลา  95130 
โทร. 0 7328 9443  โทรสาร 0 7328 9360     E-mail address : orfbun@rubber.mail.go.th 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดยโสธร 
257  ม.13  ต.ห้วยแก้ง  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  35140  
โทร. 0 4597 9805  โทรสาร 0 4597 9806    E-mail address : orfyas1@rubber.mail.go.th 
  

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
229/49-50  ม.8  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ.อ านาจเจริญ  37000 
โทร. 0 4545 2399  โทรสาร  0 4545 2399     E-mail address : orfamn@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดระนอง 
2/8 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน  อ.เมือง จ.ระนอง  85000   
โทร. 0 7787 4792  โทรสาร 0 7787 4793     E-mail address : orfran1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดระยอง 
237   ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
โทร. 0 3861 1246  โทรสาร 0 3861 1368    E-mail address :  orfray1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                             
162-164  ถ.ปัทมานนท์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000 
โทร. 0 4351 6441 โทรสาร  0 4351 8242     E-mail address : orfroi1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดเลย 
456  ม.2  ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.เมือง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 
โทร. 0 4281 2448 โทรสาร 0 4281 2448     E-mail address : orfloe1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองเลย 
300/6  ถ.เลย-เชียงคาน  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 
โทร. 0 4281 5438  โทรสาร   0 4281 5439   E-mail address :  - 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอวังสะพุง 
99/9  ม.10  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130 
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โทร. 0 4203 9822  โทรสาร   0 4203 9823   E-mail address :  - 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดศรีสะเกษ     
54 หมู่ 6  ต.หนองครก  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 0 4561 7828  โทรสาร 0 4561 7858   E-mail address : orfsis1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสกลนคร 
105/36-37   ถ.ไอ.ที.ยู   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0 4271 3041 โทรสาร 0 4271 5140     E-mail address : orfsak1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสงขลำ เขต 1 
17  ถ.กาญจนวนิช  ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90250 
โทร. 0 7443 9051  โทรสาร 0 7443 9052  E-mail address : orfson1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอหำดใหญ่   
17  ถ.กาญจนวนิช   ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90250 
โทร. 0 7421 0707 โทรสาร 0 7421 0925    E-mail address : orfhad@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองสงขลำ 
570   ถ.กาญจนวนิช   ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100 
โทร. 0 7433 3935  โทรสาร 0 7433 3219     E-mail address : orfson@rubber.co.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอสะเดำ 
4/7  ม.2   ต.ส านักขาม  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90320 
โทร. 0 7430 1123  โทรสาร  0 7430 1314     E-mail address : orfsad@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอรัตภูมิ 
429  ม.1  ถ.ยนตรการก าธร  ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180 
โทร. 0 7438 9115  โทรสาร 0 7438 9194  E-mail address : orfrat@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอคลองหอยโข่ง 
111-113  ม.4  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90230 
โทร. 0 7424 2739  โทรสาร  0 7424 2739    E-mail address :  - 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสงขลำ เขต 2 
54/2  ม.3  ต.ฉาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา  90160 
โทร. 0 7437 1311 , 0 7437 1667 , 0 7437 1532  โทรสาร 0 7434 1700  
E-mail address : orfson2@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอนำทวี 
54/2  ม.3  ถ.สงขลา-นาทวี   ต. ฉาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา   90160 
โทร. 0 7437 1557  โทรสาร  0 7437 1557     E-mail address: orfnat@rubber.mail.go.th 
 

mailto:orfsis1@rubber.mail.go.th
mailto:orfsak1@rubber.mail.go.th
mailto:orfson1@rubber.mail.go.th
mailto:orfhad@rubber.mail.go.th
mailto:orfson@rubber.co.th
mailto:orfsad@rubber.mail.go.th
mailto:orfrat@rubber.mail.go.th
mailto:orfson2@rubber.mail.go.th
mailto:orfnat@rubber.mail.go.th


-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอจะนะ 
8/2  ถ.สงขลา-นาทวี  ต.บ้านนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130 
โทร. 0 7420 7064  โทรสาร  0 7420 7065     E-mail address : orfjan@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเทพำ 
704  ม.1   ถ.ปากน  า-เทพา  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  90150 
โทร. 0 7437 6289  โทรสาร 0 7437 6517  E-mail address : orftap@rubber.mail.go.th 
 

 
-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอสะบ้ำย้อย 
73   ถ.สะบ้าย้อย-ล าไพล  ต.สะบ้าย้อย  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา  90120 
โทร.  0 7437 7201  โทรสาร 0 7437 7201  E-mail address : orfsab@rubber.mail.go.th 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสตูล 
100  ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 
โทร. 0 7471 1164  โทรสาร 0 7472 2225 
E-mail address : orfsat1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองสตูล 
100  ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ    ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 
โทร. 0 7471 1378  โทรสาร 0 7471 1378  E-mail address : orfsat@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอละงู 
273  ม.1 ถ.สายละงู-ทุ่งหว้า  ต.ก าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล  91110 
โทร. 0 7470 1250  โทรสาร 0 7470 1251  E-mail address : orflan@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
86 ม.2  ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
โทร. 0 7728 3621 โทรสาร 0 7727 3220     E-mail address : orfsur1@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 
86 ม.2  ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 
โทร. 0 7727 3944  โทรสาร 0 7727 3898     E-mail address : orfsur@rubber.mail.go.th 
                                                                                                                                                                                                        

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอบ้ำนนำสำร 
21  ถ.คลองหา  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120 
โทร. 0 7734 1128 โทรสาร 0 7734 4912     E-mail address : orfban@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอเวียงสระ 
632   ถ.นาสาร-บ้านส้อง  ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  84190 
โทร. 0 7736 3199  โทรสาร 0 7736 1287     E-mail address : orfwei@rubber.mail.go.th 
                                                                                                                             

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอคีรีรัฐนิคม 
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12/2  ม.1  ต.บ้านท าเนียบ  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  84180 
โทร. 0 7739 3287 โทรสาร 0 7739 3227     E-mail address : orfkir@rubber.mail.go.th 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอไชยำ 
103/6-7   ม.5  ต.ป่าเว  อ.ไชยา  จ.สุราษฎรธ์านี  84110 
โทร. 0 7795 3139 โทรสาร 0 7795 3140  E-mail address :  - 
 

-ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงอ ำเภอพระแสง 
306  ม.1  ต.อิปัน  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  84210 
โทร. 0 7736 9229  โทรสาร 0 7736 9229  E-mail address :  - 
 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ 
425  ม.1 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000 
โทร. 0 4404 1080 โทรสาร 0 4404 1078     E-mail address : orfrin1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดหนองคำย 
277 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย  43000 
โทร. 0 4201 2657 โทรสาร 0 4201 2656     E-mail address : orfnon1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดหนองบัวล ำภู  
1114  ม.2  ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-เลย  ต.ล าภู  อ.เมือง  จ.หนองบัวล าภู  39000 
โทร. 0 4231 3027  โทรสาร  0 4231 3026   E-mail address : orfnub1@rubber.mail.go.th 
  

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดอุดรธำนี 
124  ม.11  ถ.อุดร-สามพร้าว  ต.สามพร้าว   อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
โทร. 0 4234 9157-8  โทรสาร 0 4234 9159     E-mail address : orfdon1@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดอุทัยธำนี 
535-536  ม.3  ถ.อุทัย-หนองฉาง  ต.น  าซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี  61000 
โทร. 0 5657 1600  โทรสาร 0 5651 3863     E-mail address : orfuti1@rubber.mail.go.th 
 

-ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดนครสวรรค์ 
888/32-33  ม.14  ถ.สายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 
โทร. 0 5687 2064  โทรสาร 0 5687 2065    E-mail address : orfnsa@rubber.mail.go.th 
 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดอุบลรำชธำนี 
405  ม.3  ถ.แจ้งสนิท  ต.แจระแม  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 
โทร. 0 4584 1631  โทรสาร 0 4584 1634    E-mail address : orfbol1@rubber.mail.go.th                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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