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ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสานักงานคลัง จ.นครศรีธรรมราช ThaiPR.net 3 ส.ค. 2559
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสานักงานคลังจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดาเนินงาน รับทราบปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 5 แสนบาท) ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนจานวน 1,358 กองทุน ได้รับอนุมัติ 916 กองทุน จานวนเงิน 137
ล้านบาท และได้หารือกับ ด.ต.อาคม สมนึก ประธานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านวังไทร ม. 11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เสนอโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อรวบรวมผลผลิตน้า
ยางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัด มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ปัญหายางล้นตลาด ยกระดับราคายางอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

ศรีตรัง เปิดโรงงาน ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของบริษัท ศรีตรังฯ สาขานราธิวาส
- ThaiPR.net 3 ส.ค. 2559 กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ศรีตรัง เปิดโรงงาน ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะฯ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของบริษัท ศรีตรังฯ สาขานราธิวาส ที่สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ 300 ล้านบาทต่อ
เดือน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด(มหาชน) สาขานาราธิวาส
เปิดโรงงาน ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านในพื้นที่ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการก่อสร้างของ ศรีตรังฯ
สาขานราธิวาส ที่เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยางแท่งโดยมีกาลังการผลิตถึง 60,000 ตันต่อปี หรือ
5,000 ตันต่อเดือน สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อกระตุ้น
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และเกิดการกระตุ้นราคายางพาราในพื้นที่ให้มีราคาสูงขึ้น
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) กล่าว
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมเปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทย
ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกาลังการผลิตยาง 4 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอันดับ1 ของโลก ศรีตรังจึงมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจยางพาราและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยขณะนี้ บริษัท ศรีตรังแอ
โกรอินดัสทรี จากัด มหาชน มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,280 ล้านบาท มีโรงงานในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 31 แห่ง อินโดนีเซีย 3 แห่งและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1 แห่ง คิดเป็นกาลังการ
ผลิตในไทยถึง 2 ล้านตันต่อปีหรือ 50% ของกาลังการผลิตในประเทศ ซึ่งถ้ารวมกับโรงงานใน
ต่างประเทศทั้งหมด จะได้ถึง 2.4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 20% ของการใช้ยางพาราของโลก สร้าง
รายได้ให้กับประเทศมากกว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 35% ของมูลค่าการส่งออกยางพารา
ของประเทศไทยถือเป็นผู้นาด้านยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก
"ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ก้าวสู่ปีที่ 30 ศรีตรังมีปณิธานที่ยึดมั่นตั้งแต่เริ่มดาเนินธุรกิจที่
จะประกอบธุรกิจด้วยความเสมอภาค สุจริต โปร่งใส ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ศรีตรังไม่หยุดนิ่งในการ

- 2 ขยายฐานการผลิตลงในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านอุสาหกรรมและเน้นการกระจาย
รายได้ต่อชาวสวนยางในทุกภาคที่มียางพาราสอดคล้องนโยบายประชารัฐ ซึ่งเมื่อต้นปี 2558 ที่
ผ่านมา กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีโครงการสร้างและก่อตั้งสาขาขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ใช้เงินลงทุน
ทั้งสิ้น 570 ล้านบาท สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนและตอบรับจากรัฐและชุมชนเป็นอย่างดี" นายวีรสิทธิ์ กล่าว
สาหรับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ติดตั้งไลน์การผลิตเบื้องต้น
เป็นการผลิตยางเครป และจะขยายเป็นการผลิตยางแท่ง ในระยะต่อไป บนพื้นที่ประมาณ 156
ไร่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/8 หมู่ 5 ตาบลลุโบะบือซา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกาลังการผลิต
5,000 ตันต่อเดือน หรือ 60,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 570 ล้านบาท โดยจะใช้เงิน
หมุนเวียนเพื่อดาเนินการผลิตยางเครป ประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน และเมื่อขยายเป็น
โรงงานผลิตยางแท่งจะมีการใช้เงินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นอีกโดยประมาณเป็น 300 ล้านบาทต่อเดือน
เพื่อการซื้อวัตถุดิบ การจ้างงาน และ การดาเนินการผลิต
ดังนั้น สาหรับศรีตรัง สาขานราธิวาสนี้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่คนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคนในพื้นที่มีความสุขมากขึ้น ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง
3 ส.ค. 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 59.19 บาท ปรับลดลง 0.45 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.09
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.66 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 57.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 59.79 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 59.21 บาท ปรับลดลง 0.38 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 59.00 บาท
ปรับลดลง 0.20 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.90 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัม
ละ 53.00 บาท ปรับลดลง 0.82 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม
119,200 กิโลกรัม น้ายางสด 51.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.21 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ
เพิ่มขึ้น 1.29 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 56.71 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.66
บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 63.32 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.31 บาทต่อ
กิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
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้ ทีอ
พระราชานุเคราะห์ฯ พืน
่ าเภอเมือง 3 ส.ค. 59
วันนี้ (2 ส.ค. 59) ทีอ
่ งค์การบริหารสว่ นตาบลทุง่ คา ตาบลทุง่ คา
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ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปั จจุบัน เพือ
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ื่ ข่าว : วิทยา ศรีมาลาผู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
ผู ้สอ
่ เชยแหล่งทีม
่ า:
ั พันธ์จังหวัดชุมพร
สานักงานประชาสม

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจาวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ข่าวเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 13:49:04 น.
ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสาคัญ ประจาวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด
บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จากัด อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน
มันสาปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.90 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ามัน น้าหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.15 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่
ราคา 7.35 บาท/กก
บริษัท แสงศิริน้ามันปาล์ม จากัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 7.50
บาท/กก
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 60.07 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 59.63
บาท/กก
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จากัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.10 บาท/กก. ราคาลดลง
จากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 12.20 บาท/กก
ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB
ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 62.00 บาท/กก.
มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่
จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60.00 บาท/กก.

- 2 เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จากัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 43.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 42.00 บาท/กก
ลองกองเบอร์หนึ่ง
จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.
ลาไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)
จุดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 40.00 บาท/กก.
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 370.00 บาท/กก.
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 210.00 บาท/กก
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.
สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2 สิงหาคม ที่ราคา 68.00
บาท/กก
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด อ เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.
--สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

