
 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง 
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.  

ณ ห้องกันตัง อาคาร 3 ชั้น 5 การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  
ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 



หัวข้อการประชุม 

 
เรื่องที่ 1  

ข้อแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติส ำหรับ
งำนถนนท้องถิ่น 

เรื่องที่ 2  

ข้อก ำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติ  

เรื่องที่ 3  

แบบแนะน ำส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่องที่ 4  

กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรผลิตน้ ำอย่ำงผสมสำรผสมเพิ่มและสำรผสมเพิ่ม
เพื่อใช้ในงำนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติส ำหรับงำนถนนท้องถิ่น 

เรื่องที่ 5  

แบบส ำรวจกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่ม/สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงที่รับ
ซื้อน้ ำยำงสดหรือแปรรูปน้ ำยำงข้นส ำหรับกำรเข้ำร่วมโครงกำร 1 หมู่บ้ำน 1 กิโลเมตร 

 
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อประชำสัมพันธ์ชี้แจงโครงกำร 1 หมู่บ้ำน 1 กิโลเมตร 
ในวันศุกร์ที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 - 16.30 น.  

ณ ห้องกันตัง อำคำร 3 ชั้น 5 กำรยำงแห่งประเทศไทย ถนนบำงขุนนนท์  
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร  

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 
09.00 – ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
   โดย นำยเยี่ยม ถำวโรฤทธิ์ รักษำกำรผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
๐๙.๑๕ – 10.๑๕ น. ปาฐกถาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายการด าเนินโครงการ 
   โดย นำยกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๐.๑๕ – 10.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.๓๐ – 11.๐๐ น. รายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร  
   โดย นำยณกรณ์ ตรรกวิรพัท  
         รองผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยด้ำนอุตสำหกรรมยำงและกำรผลิตยำง 
11.๐๐ – 12.๓0 น. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ 

  1. ข้อแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ 
  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น (Road Construction Recommendation for Natural 
  Rubber Modified Soil Cement for Row Traffic Road) 

   2. คู่มือแนะน าการก่อสร้างดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ  
   ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
   3. คู่มือออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง 
   คุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ส าหรับงานถนนท้องถิ่น 

๔. แบบแนะน าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

   โดย ผู้แทนจำกกรมทำงหลวง/ผู้แทนกรมทำงหลวงชนบท 
12.๓0 – 13.๓0 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๓0 – 1๔.๓๐ น. แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท างานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง         

คุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น 
   โดย ผู้แทนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
1๔.๓๐ – 1๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.๔๕ – 16.30 น. ตอบข้อซักถามในการด าเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

โดย ผู้แทนจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลำง  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท  
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ กำรยำงแห่งประเทศไทย 

16.30 น.   ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
 

************************************ 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่ 1 

ข้อแนะน ำกำรก่อสร้ำงถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วย 
ยำงธรรมชำตสิ ำหรับงำนถนนท้องถิน่ 

 



ข"อแนะนำการก+อสร"างถนนดินซีเมนต6ปรับปรงุคุณภาพด"วยยางธรรมชาติ     

                                                                                                        สำหรับงานถนนท"องถ่ิน 

 

 

ข#อแนะนำการก,อสร#างถนนดินซีเมนต7ปรับปรุงคุณภาพด#วยยางธรรมชาติ  

สำหรับงานถนนท#องถ่ิน 

(Road Construction Recommendations for Natural Rubber Modified  

Soil Cement for Low Traffic Road) 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

ข$อแนะนำน้ีประกอบด$วยการนำดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งหมายถึง 

สJวนผสมที่ได$จากการใช$วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ผสมกับปูนซีเมนต9ชนิดปอร9ตแลนด9 น้ำ

ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และน้ำ เพื่อใช$ในการกJอสร$างช้ันพื้นทางหรอืผิวทางจราจรดินซเีมนต9ปรับปรุงคุณภาพ

ด$วยยางธรรมชาติ สำหรับถนนท$องถ่ินหรือถนนที่มีปริมาณจราจรน$อย โดยจะกJอสร$างเป^นช้ันเดียวหรือหลายช้ัน

ไปบนชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ได$เตรียมไว$ โดยการปูหรือเกลี่ยแตJง และบดทับให$ถูกต$องตามแนว ระดับ 

ความลาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได$แสดงไว$ในแบบ เครื่องจักรที่ใช$ในการผสมจะต$องสามารถผสมวัสดุดินซีเมนต9

ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติได$อยJางมีประสิทธิภาพ เข$ากันได$สม่ำเสมอทั่วถึง ทั้งน้ีต$องผJานการตรวจสอบ

และได$รับความเห็นชอบจากนายชJางผู$ควบคุมงานกJอน 
 

เง่ือนไขการนำไปใช#งาน 

- ข$อแนะนำนี้ ใช$สำหรับงานกJอสร$างถนนท$องถิ่นด$วยวิธีการผสมที่หน$างาน (Mix in Place) โดยใช$รถ

เกลี่ย (Motor Grader) ในการผสม เหมาะสำหรับถนนที่มีปริมาณงานไมJเกิน 30,000 ตารางเมตร 

หรือความยาวถนนไมJเกิน 5 กิโลเมตร ทั้งน้ีถนนดังกลJาวควรจะมีปริมาณจราจรไมJเกิน 500 คันตJอวัน  

1. ขอบข,าย 

ดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ ใช$ในงานบูรณะหรือกJอสร$างชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจร 

ให$เป^นไปตามรูปแบบและข$อกำหนดของงาน 

2. วัสดุ 

2.1 วัสดุลูกรังชนิดทำชั้นพ้ืนทางหรือผิวทางจราจร 

วัสดุลูกรังชนิดทำช้ันพื้นทางหรือผิวทางจราจร หมายถึง วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน (Soil 

Aggregate) ซี่งนำมาเสริมบนช้ันรองพื้นทาง เพื่อใช$ในการกJอสร$างช้ันพื้นทางหรือผิวทางจราจร 

ในกรณีที่ไมJได$ระบุคุณสมบัติของวัสดุลูกรังไว$เป^นอยJางอื่น วัสดุลูกรังที่จะนำมาใช$ทำดินซีเมนต9

ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ จะต$องมีคุณสมบัติ ตามข$อ 2.1.1 – 2.1.4 หรือตามที่ผู$ออกแบบกำหนด 
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คู่มือการออกแบบส่วนผสมงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น | 

คู่มือการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) 
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น 

 

การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น จะด าเนินการออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล.-ม.204/2556 
“มาตรฐานพ้ืนทางดินซีเมนต์” โดยอนุโลม และตามคู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ดังนี้ 
1. การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 

 น าตัวอย่างวัสดุลูกรังที่จะใช้ในการออกแบบส่วนผสม มาด าเนินการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติ
ตามข้อ 1.1 – 1.5 หรือ ตามทีผู่้ออกแบบก าหนด 

1.1. ขนาดโตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร 
1.2. มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10) ไม่เกินร้อยละ 70 
1.3. มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 25 
1.4. ค่า Liquid Limit ไมเ่กินร้อยละ 40 
1.5. ค่า Plasticity Index ไมเ่กินร้อยละ 15 

 
2. การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม 

ปริมาณดินตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมไม่ควรน้อยกว่า 150 กิโลกรัม น าตัวอย่างมา
ท าให้แห้ง โดยวิธีตากแห้ง เมื่อแห้งพอเหมาะ (มีน้ าประมาณ 1-3%) แล้ว ท าการแบ่งสี่ (Quartering) หรือใช้
เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) ดังรูปที่ 1 แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1. กรณีที่ตัวอย่างวัสดุลูกรังมีขนาดก้อนที่ใหญ่สุด (Maximum Size) มีค่าเกินกว่า 19.0 
มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ให้ด าเนินการดังนี้  
น าตัวอย่างมาร่อนผ่านตะแกรงแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
• ขนาดกว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) 
• ขนาดใหญร่ะหว่าง 19.0 (3/4 นิ้ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) 
• ขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) 

ท าการชั่งหามวลของวัสดุแต่ละขนาด ที่เตรียมไว้ทั้ง 3 ขนาด จากนั้นน าตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ทิ้งไป แล้วแทนที่มวลด้วยตัวอย่างที่มีขนาดระหว่าง 19.0 (3/4 นิ้ว) ถึง
ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) ด้วยมวลที่เท่ากัน ตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่างทั้งหมดมีมวล 3,000 กรัม 
มีขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) = 900 กรัม 
มีขนาดระหว่าง 19.0 (3/4 นิ้ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) = 1,600 กรัม 
มีขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร = 500 กรัม 

จากวิธีการเตรียมตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว จะได้มวลของตัวอย่างที่เตรียมไว้ คือ 
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คู่มือการออกแบบส่วนผสมงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น | 

มีขนาดระหว่าง 19.0 ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร เป็นจ านวน 900 + 1,600 = 
2,500 กรัม 
และมีขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร = 500 กรัม 

จากนั้น ท าการคลุกตัวอย่างท่ีเตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วด าเนินการตาม ข้อ 3 
2.2. กรณีขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุด (Maximum Size) มีขนาดเล็กกว่า 19.0 

มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ให้ท าการคลุกตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วด าเนินการตามข้อ 
3 

 

  
การแบ่งสี่ (Quartering)                    เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) 

รูปที่ 1 การแบ่งตัวอย่าง 
  
 

3. การทดลองผสมท าก้อนตัวอย่าง  
3.1. การก าหนดเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสม ควรก าหนดไม่น้อยกว่า 4 

ค่า โดยพยายามก าหนดเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ให้ใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่จะท าให้ได้
ก าลังรับแรงอัดตามที่ก าหนดมากที่สุด โดยให้มีเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ทั้งที่น้อยกว่าและ
มากกว่าเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่จะท าให้ได้ก าลังรับแรงอัดที่ก าหนด เช่น ต้องการออกแบบ
ส่วนผสมดินซีเมนต์ผสมยางพาราให้สามารถรับก าลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 17.5 ksc. 
จากประสบการณ์คาดว่าใช้ซีเมนต์ 3% จะท าให้ได้ก าลังรับแรงอัดตามที่ก าหนด ดังนั้น 
อาจก าหนดเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่จะใช้ในการออกแบบ คือ 1%, 2%, 3%, 4% และ 5% 

3.2. ผสมตัวอย่างดินลูกรังกับซีเมนต์ ตามเปอร์เซ็นต์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.1 จากนั้นน ามาท า
การทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบ
สูงกว่ามาตรฐาน” เพ่ือหาปริมาณน้ าที่ Optimum Moisture Content (OMC)  

3.3. เตรียมแท่งตัวอย่างดินซีเมนต์เพ่ือทดลองก าลังรับแรงอัด โดยแต่ละเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์
ควรท าแท่งตัวอย่างไม่น้อยกว่า 25 แท่งตัวอย่าง  

3.4. ท าการบ่มแท่งตัวอย่างแต่ละแท่งในถุงพลาสติกเพ่ือรักษาความชื้นในตัวอย่างไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 7 วัน 
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1. เทส่วนผสมดินกับซีเมนต์ 2. ผสมดินกับซีเมนต์ให้เข้ากัน 

 

   

  

3. เติมน้ าหลังจากผสมดินกับซีเมนต์ให้เข้า
กันแล้ว 

4. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน 

 

  

5. เก็บตัวอย่างไปหาค่าความชื้น 6. บดอัดแท่งตัวอย่าง 
รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการท าแท่งตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 

 
3.5. หลังจากบ่มจนครบก าหนด น าแท่งตัวอย่างออกจากถุงพลาสติกแล้วน า ไปแช่น้ าเป็น

เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าแท่งตัวอย่างขึ้นจากน้ า ทิ้งไว้ให้หมาด แล้วน า ไปทดสอบ
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หาค่าก าลังรับแรงอัดตามวิธีการทดลองที่ ทล. -ท.105/2515 “วิธีการทดลองหาค่า 
Unconfined Compressive Strength ของดิน” โดยอนุโลม ซึ่งด าเนินการ ดังนี้ 

- วางแท่งตัวอย่างระหว่างแผ่นกดและแผ่นฐาน โดยให้ศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง
อยู่ตรงศูนย์กลางแผ่นกดและแผ่นฐาน 

- ค านวณหาก าลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength, UCS) 
 

UCS = 
𝑃

𝐴
 

 
 เมื่อ   UCS =  ก าลังรับแรงอัด (ksc หรือ psi) 
   P = แรงกดสูงสุด (kg หรือ lbs) 

   A = พ้ืนที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่าง (cm2 หรอื in2) (𝐴 = 𝜋𝑟2) 
   r = รัศมีของแท่งตัวอย่าง (cm หรือ in.) 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการทดลองหาค่าก าลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ผสมยางพาราโดยวิธี Unconfined 

Compressive Test 
 

3.6. เขียนกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์กับก าลังรับแรงอัดเฉลี่ย โดยความ 
สัมพันธ์ของก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยแปรผันโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ ลากเส้นตรงให้ใกล้เคียง
จุดต่าง ๆ มากท่ีสุด  

3.7. ก าหนดเปอร์เซ็นต์ ซีเมนต์เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง ในการออกแบบส่วนผสม ถือว่าจุดที่
ประสิทธิภาพของการผสม 100 % จะมีค่าก าลังอัดเท่ากับ 17.5 ksc ในการก าหนดเปอร์เซ็นต์
ซีเมนต์ส าหรับการก่อสร้างที่ท าการผสมโดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
ด้อยกว่าการผสมด้วยโรงงานผสม จึงให้ใช้ปริมาณซีเมนต์ที่ได้ก าลังอัดเท่ากับ 130%  โดยให้
ลากเส้นแนวนอนจากจุดก าลังอัด 22.8 ksc มาตัดเส้นกราฟในข้อ 3.6 แล้วลากเส้นในแนวดิ่ง
ลงมาตัดค่าเปอร์เซ็นตซี์เมนตใ์นแกนนอน จะได้ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการ 
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รูปที่ 4 แสดงการผสมน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มกับดินซีเมนต์ 

 
3.8. เมื่อได้ปริมาณซีเมนต์และปริมาณน้ าที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) แล้ว ให้

เตรียมก้อนตัวอย่าง โดยผสมน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต กับดินและซีเมนต์ปริมาณตามข้อ 3.7 โดยเพ่ิมอัตราส่วนการเติมน้ ายางพาราผสมสาร
ผสมเ พ่ิม  ตั้ งแต่  5%, 10%, 15%, 20%, 25% และ 30% โดยน้ าหนักของปริมาณน้ าที่
เหมาะสม (OMC) ทั้งนี้ต้องลดปริมาณน้ าที่เติมลงเพ่ือให้ OMC มีค่าคงที่ โดยท าก้อนตัวอย่าง
จุดละ 3 ก้อน เพ่ือทดลองหาค่าก าลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive 
Strength, UCS) เฉลี่ยในแต่ละจุด ตามรูปที่ 5 แล้ว Plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
น้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม กับค่าก าลังรับแรงอัดแกนเดียวเฉลี่ยของแต่ละจุด จากค่า UCS 
สูงสุดที่ได้จากกราฟ จะได้ค่าปริมาณการเติมน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่เหมาะสม ทั้งนี้ ค่า 
UCS สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 17.5 ksc 
 

  
รูปที่ 5 แสดงการเตรียมก้อนตัวอย่างเพ่ือน ามาทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมใน

ห้องปฏิบัติการ 
การบันทึกผล ให้บันทึกผลการทดลองตามตารางแนบ 
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2.1.1 มีขนาดคละที่ดี และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 “วิธีการทดลองหาขนาด

เม็ดของวัสดุ โดยผJานตะแกรงแบบล$าง” ต$องมีขนาดเม็ดโตสุดไมJเกิน 50 มิลลิเมตร มีสJวนที่ผJานตะแกรงขนาด 

2.00 มิลลิเมตร (เบอร9 10) ไมJเกินร$อยละ 70 และสJวนที่ผJานตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร9 200) ไมJเกิน

ร$อยละ 25 

2.1.2 มีคJา Liquid Limit เมื ่อทดลองตามวิธีการทดลองที ่ ทล.-ท. 102 “วิธีการทดลองหาคJา 

Liquid Limit (LL) ของดิน” ไมJเกินร$อยละ 40 

2.1.3 มีคJา Plasticity Index เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 “วิธีการทดลองหาคJา 

Plastic Limit (PL) และ Plasticity Index (PI) ของดิน” ไมJเกินร$อยละ 15 

2.1.4 ในกรณีที่ Liquid Limit หรือ Plasticity Index เกินกวJาคJาที่กำหนดจะต$องใช$ปูนขาว ผสม

เพื่อลดคJาดังกลJาวให$อยูJในกำหนด แตJทั้งน้ีต$องไมJน$อยกวJาร$อยละ 2 โดยน้ำหนักของวัสดุลูกรัง 

2.2 ปูนซีเมนต7 

ปูนซีเมนต9ที่ใช$ ต$องเป^นชนิดปอร9ตแลนด9ที่มีคุณสมบัติถูกต$องตามมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 

เป^นแบบบรรจุถุง ผู$รับจ$างจะต$องทำโรงเก็บปูนซีเมนต9ที่เหมาะสม เพื่อป|องกันไมJให$ปูนซีเมนต9ได$รับความช้ืน  

ปูนซีเมนต9ที่ใช$ตลอดงานตามสัญญา ต$องเป^นตราและประเภทเดียวกัน เว$นแตJจะได$รับความเห็นชอบ

จากนายชJางผู$ควบคุมงานให$เป^นอยJางอื่น 

ห$ามนำปูนซีเมนต9ที่จับตัวกันเป^นก$อนปนอยูJมาใช$งาน  

2.3 ปูนขาว 

ในกรณีทีวั่สดุลูกรงัมีคJา Liquid Limit หรือ Plasticity Index เกินกวJาคJาที่กำหนด ผู$รับจ$างจะต$อง

ใช$ปูนขาวผสมกับวัสดุลูกรัง เพื่อลดคJา Liquid Limit หรือ Plasticity Index กJอนการผสมกับปูนซีเมนต9 ปูนขาว

ที่ใช$เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผJานตะแกรงแบบ

ล$าง” ต$องมีสJวนที่ผJานตะแกรงขนาด 0.075 (เบอร9 200) ไมJน$อยกวJาร$อยละ 70 

2.4 น้ำ 

น้ำที ่จะนำมาใช$ผสมหรือบJมชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยาง

ธรรมชาติ จะต$องสะอาด ปราศจากสารตJางๆ เชJน เกลือ น้ำมัน กรด ดJาง และอินทรียวัตถุ หรือสารอื่นใดที่จะ

เป^นอันตรายตJอชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ ทั้งนี้จะต$องได$รับ

ความเห็นชอบจากนายชJางผู$ควบคุมงานกJอนนำมาใช$งาน ห$ามใช$น้ำทะเลในการผสมหรือการบJมช้ันพื้นทางหรือ

ผิวทางจราจรดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ 
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2.5 น้ำยางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  
น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม หมายถึง สJวนผสมที่ได$จากการนำน้ำยางสด (Field Latex) หรือ   

น้ำยางข$น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสมเพิ ่ม ตามมาตรฐานผู $ผลิต (เพื ่อการปรับปรุงคุณภาพ      

ชJวยป|องกันไมJให$อนุภาคของยางพาราจับตัวกันกJอนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมได$อยJางสม่ำเสมอทั่วถึง)   

ซึ่งสามารถผสมสารผสมเพิม่ได$ทั้งในสนามหรือโรงงานผสม ทั้งน้ีข้ึนอยูJกับข$อกำหนดของเจ$าของผลิตภัณฑ9 โดย

จะต$องมปีริมาณเน้ือยางแห$ง (DRC) ไมJน$อยกวJาร$อยละ 30 

3. การกำหนดอัตราส,วนผสม สำหรับงานดินซีเมนต7ปรับปรุงคุณภาพด#วยยางธรรมชาติ 

          การกำหนดอัตราสJวนผสม สามารถดำเนินการได$ 2 วิธี ดังน้ี 
 

3.1 ดำเนนิการโดยวิธีการทำแปลงทดลอง ในกรณีท่ีคุณสมบัติวัสดุเปoนไปตามท่ีกำหนดไว#ในข#อ 2.1  

                กJอนเริ่มงาน ผู$รับจ$างจะต$องนำสJงตัวอยJางวัสดุให$ผู$ควบคุมงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติวJาเป^นไป

ตามที่กำหนดในข$อ 2.1 หรือผู$รับจ$างต$องแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุมวลรวมวJาเป^นไปตามที่กำหนดใน 

ข$อ 2.1 จากหนJวยงานที่เช่ือถือได$ แกJหนJวยงานเจ$าของงาน  

หากเป^นไปตามเงื่อนไขข$างต$น กรณีความหนา 15 เซนติเมตร ให$ใช$ปริมาณปูนซีเมนต9เทJากับ 15 

กิโลกรัมตJอตารางเมตร และใช$น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มปริมาณไมJน$อยกวJา 2 ลิตรตJอตารางเมตร โดยต$อง

ทำการกJอสร$างแปลงทดลองความยาวไมJน$อยกวJา 100 เมตร (หากความหนาแตกตJางไปจากน้ีให$เพิ่มหรือลด

ปริมาณปูนซีเมนต9และน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ ่มตามสัดส Jวน) โดยอนุโลม ทั ้งน้ีคJา Unconfined 

Compressive Strength ของแทJงตัวอยJางดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ จะต$องไมJน$อยกวJา 

17.5 กิโลกรัมตJอตารางเซนติเมตร (250 ปอนด9ตJอตารางน้ิว) หรือไมJน$อยกวJาที่กำหนดไว$ในแบบ โดยวิธีการเก็บ

ตัวอยJางและการทดสอบให$เป^นไปตามคูJมือแนะนำการกJอสร$างถนนดินซีเมนต9ปรบัปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ 

สำหรบังานถนนท$องถ่ิน 

หากคJา Unconfined Compressive Strength ของแทJงตัวอยJางดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วย

ยางธรรมชาติ ที่ได$ต่ำกวJา 17.5 กิโลกรัมตJอตารางเซนติเมตรหรือทีก่ำหนดไว$ในแบบ ให$ทำแปลงทดลองใหมJ โดย

เพิ่มปริมาณปูนซีเมนต9อีกครั ้งละ 2 กิโลกรัมตJอตารางเมตร จนกวJาจะได$คJา Unconfined Compressive 

Strength ตามที่กำหนด 
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3.2 ดำเนินการโดยวิธีการออกแบบส,วนผสม (Job Mix Formula) ในกรณีคุณสมบัติวัสดุมีค,า 

Liquid Limit และค,า Plasticity Index ไม,เปoนไปตามท่ีกำหนด 

 ผู$รับจ$างจะต$องเสนอสูตรสJวนผสม (Job Mix Formula) ตามคูJมือการออกแบบสJวนผสม (Job 

Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท$องถิ่น ซี่งทดสอบและ

รับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได$ โดยไมJต$องทดลองในแปลงทดลองแปลงแรก 

ผู$รับจ$างต$องรับผิดชอบสูตรสJวนผสม และผลความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการปฏิบัติงาน

ในสนามต$องสามารถดำเนินการให$เป^นไปตามสูตรสJวนผสมด$วย 

    คJาใช$จJายในการน้ีผู$รับจ$างต$องเป^นผู$รับผิดชอบทั้งสิ้น            

 

4. เครื่องจักรและเครือ่งมือ   

กJอนเริ่มงานผู$รับจ$างจะต$องเตรียมเครือ่งจกัรและเครื่องมือตJาง ๆ  ที่จำเป^นจะต$องใช$ในการกJอสร$าง 

พร$อมทั้งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว$ให$พร$อมที่หน$างาน ทั้งนี้ต$องเป^นแบบ ขนาดที่เหมาะสม และอยูJใน

สภาพที่ใช$ได$อยJางมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด โดยต$องผJานการตรวจสอบหรือสอบเทยีบจากนายชJางผู$ควบคุมงาน 

ในระหวJางการกJอสร$าง ผู$รับจ$างจะต$องทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรและบำรงุรักษาเครื่องจกัร

อยJางสม่ำเสมอ ถ$าเครื่องจักรและเครื่องมือใดทำงานได$ไมJเต็มที่ หรือทำงานไมJได$ผลตามวัตถุประสงค9 จะต$องทำ

การแก$ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นใดมาใช$ทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งน้ีต$องผJานการตรวจสอบของ  

นายชJางผู$ควบคุมงาน  

เครื่องจักรในการผสมสJวนผสมดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนน

ท$องถ่ิน อยJางน$อยต$องประกอบด$วย 

1. รถเกลี่ย (Motor Grader) 

2. เครื่องจักรที่ใช$ในการบดอัด ประกอบด$วย  

2.1 รถบดล$อยาง ขนาดน้ำหนักไมJน$อยกวJา 8.5 ตัน จำนวน 1 คัน 

2.2 รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน้ำหนักไมJน$อยกวJา 10 ตัน จำนวน 1 คัน 

2.3 รถบรรทุกน้ำขนาดถังบรรจุได$ไมJน$อยกวJา 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 

 

5. ข้ันตอนวิธีการก,อสร#างถนนดินซีเมนต7ปรับปรุงคุณภาพด#วยยางธรรมชาติ  

ข้ันตอนวิธีการกJอสร$างถนนดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ ให$ดำเนินการตามคูJมือแนะนำ

การกJอสร$างถนนดินซีเมนต9ปรับปรุงคุณภาพด$วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท$องถ่ิน 

 
 

*              *             *              *              * 
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คู#มือแนะนำการก#อสร/างถนนดินซีเมนต8ปรับปรุงคุณภาพด/วยยางธรรมชาติ 

สำหรับงานถนนท/องถ่ิน 

 

การดำเนินการก)อสร,างถนนดินซีเมนต3ปรับปรงุคุณภาพด,วยยางธรรมชาติ สำหรบังานถนนท,องถ่ิน 

สามารถดำเนินการได, 2 วิธี ดังน้ี 

1. ดำเนินการกำหนดอัตราส#วนผสม โดยวิธีการทำแปลงทดลอง 

1.1 หลังจากที่ผ ู ,รับจ,างนำส)งตัวอย)างวัสดุให,ผู ,ควบคุมงานเพื ่อทดสอบคุณสมบัติว)าเปOนไปตาม

ข,อกำหนด หรือผู,รับจ,างแสดงหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุมวลรวมว)าเปOนไปตามข,อกำหนด จาก

หน)วยงานที่เช่ือถือได, แก)หน)วยงานเจ,าของงานแล,ว  

1.2 ให,จัดเตรียมแปลงทดลอง มีความยาวไม)น,อยกว)า 100 เมตร 

1.3 นำวัสดุลูกรังจากแหล)งที่ได,รับอนุญาต มากองเรียงบนช)วงถนนที่จะทำแปลงทดสอบ โดยลูกรังที่

จะนำมาใช,ต,องมีคุณสมบัติสม่ำเสมอตามข,อกำหนดและต,องเปOนวัสดุที ่แห,งเพื่อง)ายต)อการ

คลกุเคล,า  

1.4 ล,มกองวัสดุ เกลี่ยแต)งวัสดุลูกรัง ให,ได,ความกว,างที่ต,องการให,มีความหนาสม่ำเสมอ โดยความ

หนาของชั้นลูกรังควรมีอตัราส)วนเผื่อการยุบตัวจากการบดอดัแน)น (โดยปกติอัตราส)วนเผื่ออยู)ที่

ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เท)า ของความหนาของช้ันทางตามแบบที่กำหนด) 

1.5 ให,นำปูนซีเมนต3ถุงขนาด 50 กโิลกรัม มาวางเรียงบนช้ันพื้นทางที่ได,จัดเตรียมไว,ในข,อ 1.4 ให,ได,

พื้นที่ประมาณ 3.33 ตารางเมตรต)อปูนหนึ่งถุง โดยให,แบ)งพื้นที่ตามความเหมาะสม เมื่อนำวาง

เรียงเรียบร,อยแล,ว จากน้ันให,คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต)ง ให,สมำ่เสมอตลอดพื้นที ่ 

1.6 ใช,รถเกลี่ย (Motor Grader) ทำการเกลี่ยผสม คลุกเคล,า วัสดุลูกรงัและปูนซีเมนต3ให,เข,ากนัอย)าง

สมำ่เสมอ (ผสมแบบแห,ง) ทั้งน้ีจำนวนเที่ยวของการผสมข้ึนอยู)กับดุลยพินิจของผู,ควบคุมงาน 

1.7 ผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิม่ลงในถังรถบรรทุกน้ำโดยต,องทำการคำนวณสัดส)วนปรมิาณ  

น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส)วนไม)น,อยกว)า 2 ลิตรต)อตารางเมตร และปริมาณน้ำในถัง

ที่เหมาะสมต)อการบดอัด เพื่อให,วัสดุมีความชื้นใกล,เคียงกับความชื้นที่เหมาะสม (Optimum 

Moisture Content)  

1.8 หลังจากน้ันให,รถบรรทุกน้ำ พ)นสเปรย3น้ำผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิม่ที่ได,เตรียมไว,แล,วใน

ข,อ 1.7 ผสมคลุกเคล,ากบัวัสดุในข,อ 1.6 ให,มีความชื้นสม่ำเสมอ พร,อมทำการเกลี่ย บดอัดให,ได,

ความแน)นตามข,อกำหนด 
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1.9 ภายหลงัการคลุกเคล,า สมำ่เสมอแล,ว ให,ดำเนินการเก็บตัวอย)าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก,อนตัวอย)างต)อ

ความยาวทุก ๆ 200 เมตร ดำเนินการเตรียมตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 “วิธีการ

ทดลอง Compaction Test แบบสงูกว)ามาตรฐาน” 

1.9.1 สำหรับตัวอย)างชุดที่ 1 ให,ทำการทดสอบหลังจากการบ)มไว,ในถุงพลาสติกเพื่อปzองกนัมิ

ให,ตัวอย)างสูญเสียความชื้นเปOนระยะเวลานาน 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให,นำตัวอย)างทดสอบแต)ละ

ชุด (3 ตัวอย)าง) ออกจากถุงพลาสติก แช)น้ำนาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนำตัวอย)างดินซีเมนต3

ปรับปรุงคุณภาพด,วยยางธรรมชาติไปทดสอบการรับกำลังแรงอัด ตามวิธีการทดสอบกำลังแรงอดั 

ตามวิธีการ ทล.-ท.105/2515 “วิธีการทดลองหา Unconfined Compressive Strength ของ

ดิน” โดยอนุโลม 

1.9.2 สำหรับตัวอย)างชุดที่ 2 ใช,เปOนตัวอย)างสำรอง หากเกิดข,อผิดพลาดในการทดสอบตัวอย)าง

ชุดที่ 1 

1.10 ปรับเกลี่ยระดับในขั้นสุดท,าย (Fine Grading) ให,ถนนได,ระดับตามที่ออกแบบไว, โดยใช,รถ

เกลี่ย (Motor Grader) และรถบดล,อยาง  

1.11 ทำการทดสอบหาค)าความแน)นในสนาม (field density)  โดยมีค)าความแน)นแห,งไม)ต่ำกว)า

ร,อยละ 95 หรือตามที่กำหนดไว,ในแบบ ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “วิธีการทดลอง

หาค)าความแน)นของวัสดุในสนามโดยใช,ทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ต)อความกว,าง 1 

ช)องจราจรหรือประมาณพื้นที่ 500 ตารางเมตร ต)อ 1 หลุมตัวอย)าง หรือตามที่กำหนดไว,ในแบบ

เปOนอย)างอื่น (การทดสอบความแน)นของการบดทับ ควรดำเนินการทดสอบในวันที่ทำการบดทับ

เสร็จ) 

1.12 กระบวนการทำงานต้ังแต) ข,อ 1.6 ถึง ข,อ 1.10 ต,องแล,วเสร็จภายใน 2 ช่ัวโมง 

1.13 ภายหลังจากที่ได,อัตราส)วนผสมจากการทำแปลงทดสอบแล,ว ให,ดำเนินการก)อสร,างตาม

ข้ันตอนในข,อ 1.3 ถึงข,อ 1.12 

2. ดำเนินการกำหนดอัตราส#วนผสม โดยวิธีการออกแบบส#วนผสม (Job Mix Formula) 

 ภายหลังจากผู,รับจ,างได,เสนอสูตรส)วนผสม (Job Mix Formula) และผ)านการตรวจสอบจากช)างผู,

ควบคุมงานแล,วให,ดำเนินการก)อสร,างถนนดินซีเมนต3ปรบัปรุงคุณภาพด,วยยางธรรมชาติ ตามข้ันตอนในข,อ 1.3 

ถึงข,อ 1.12 ยกเว,นข,อ 1.5 ให,ใช,ปริมาณปูนซีเมนต3ตามที่กำหนดไว,ในสูตรส)วนผสม (Job Mix Formula) 
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ภาพประกอบ คู#มือแนะนำการก#อสร/างถนนดินซีเมนต8ปรับปรุงคุณภาพด/วยยางธรรมชาติ 

สำหรับงานถนนท/องถ่ิน 

1. นำวัสดุลูกรังจากแหล)งที่ได,รับอนุญาต มากองเรียงบนช)วงถนนที่จะทำแปลงทดสอบ จากน้ันทำการ

ล,มกองวัสดุ เกลี่ยแต)งดิน ให,ได,ความกว,างที่ต,องการให,มีความหนาสม่ำเสมอ 

 

 

2. นำปูนซีเมนต3ถุงขนาด 50 กิโลกรัม มาวางเรียงบนช้ันพื้นทางที่ได,จัดเตรียมไว, ให,ได,พื้นที่ประมาณ 

3.33 ตารางเมตรต)อปูนหนึ่งถุง โดยให,แบ)งพื้นที่ตามความเหมาะสม เมื่อนำวางเรียงเรียบร,อยแล,ว 

จากน้ันให,คนงานฉีกโรยปูน และเกลี่ยแต)ง ให,สมำ่เสมอตลอดพื้นที ่
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3. ใช,รถเกลี่ย (Motor Grader) ทำการเกลี่ยผสม คลุกเคล,า วัสดุลูกรังและปูนซีเมนต3ให,เข,ากันอย)าง

สมำ่เสมอ (ผสมแบบแห,ง) 

 

 

4. ผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มลงในถังรถบรรทุกน้ำโดยต,องทำการคำนวณสัดส)วนปริมาณน้ำ

ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มในอัตราส)วนไม)น,อยกว)า 2 ลิตรต)อตารางเมตร 
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5. ใช,รถบรรทุกน้ำ พ)นสเปรย3น้ำผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิม่ที่ได,เตรียมไว,แล,ว 

 

 

6. ทำการเกลี่ยส)วนผสม  

 

 

 

 



คู#มือแนะนำการก#อสร/างถนนดินซีเมนต8ปรับปรุงคุณภาพด/วยยางธรรมชาติ  

สำหรับงานถนนท/องถิ่น 

 6 

7. บดอัดให,ได,ความแน)นตามข,อกำหนด 

 

 

8. ปรับเกลี่ยระดับในข้ันสุดท,ายให,ช)วงถนนได,ระดับตามที่ออกแบบไว, โดยใช,รถเกรดและรถบดล,อยาง  

 

 

 

 



คู#มือแนะนำการก#อสร/างถนนดินซีเมนต8ปรับปรุงคุณภาพด/วยยางธรรมชาติ  

สำหรับงานถนนท/องถิ่น 

 7 

9. ภายหลงัการคลุกเคล,า สมำ่เสมอแล,ว ให,ดำเนินการเก็บตัวอย)าง 2 ชุด ชุดละ 3 ก,อนตัวอย)างต)อความ

ยาวทุก ๆ 200 เมตร 

 

 

10. เก็บตัวอย)างและทดสอบคุณสมบัติ 

 



คู#มือแนะนำการก#อสร/างถนนดินซีเมนต8ปรับปรุงคุณภาพด/วยยางธรรมชาติ  

สำหรับงานถนนท/องถิ่น 

 8 

11. ฉีดพ)นน้ำคลุมผิวช้ันทางดินซเีมนต3ให,มีความชุ)มช้ืนต)อเน่ืองเปOนเวลา 7 วัน 

 

 

 

*    *    *   *    *    *    *    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 4 

 
 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  และมาตรา  35  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
ด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  ด้วยกระบวนการ  Mix  in  Place  โดยใช้รถเกลี่ย   
(Motor  Grader)  เพ่ิมเติมไว้ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม  
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิน่  ด้วยกระบวนการ  
Mix  in  Place  โดยใช้รถเกลี่ย  (Motor  Grader)  หนา...................ซม.  (คิดที่ราคาน้ ามันดีเซล.........) 

Para  Soil  Cement  Base ปริมาณงาน = (1) ลบ.ม. 
ค่าวัสดุจากแหลง่ = (2) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ขดุ-ขน) = (3) บาท/ลบ.ม. 
ค่าขนส่ง  = (4) บาท/ลบ.ม. 
รวม  (2)+(3)+(4)   = (5) บาท/ลบ.ม. 
ส่วนยุบตัว [(5)x1.6] = (6) บาท/ลบ.ม. 
ค่าซีเมนต์  (A%)=  B   กก. [Bx(C)] = (7) บาท/ลบ.ม. 
***ค่าปูนขาว  ไม่น้อยกว่า  2%=  D   กก. [Dx(E)] = (8) บาท/ลบ.ม. 
ค่าน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม=  13.34  ลติร  [13.34  x  (F)] = (9) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (เกลี่ยผสม) = (10) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บดทับ) = (11) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บ่มวัสดุ) = (12) บาท/ลบ.ม. 
ค่างานต้นทุน  (6)+(7)+(9)+(10)+(11)+(12) = (13) บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  : 1. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  คู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  และคู่มือการออกแบบส่วนผสม  
(Job  Mix  Formula)  ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 2. ค าอธิบายประกอบ 
  (1) หมายถึง  ปริมาณ  Para  Soil  Cement  Base  ที่ได้จากการถอดแบบ 
  (2) หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ 
  (3) (11)  และ  (12)  หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา 
  (4) หมายถึง  ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
  (10) หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์  ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 (A) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ 
 (B) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้  X  หน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  X  1,000/100  

   หน่วย  กิโลกรัม 
 (C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน 
 (D) หมายถึง ปูนขาวไม่น้อยกว่า  2%  x  หน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  x  1,000/100  

   หน่วย  กิโลกรัม   
 (E) หมายถึง ราคาปูนขาว  รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน  หน่วย  บาท 
 (F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  F  =  40.13  +  (0.30  x  ราคายางพาราสด)

ราคายางพาราสด  จาก  Thailand  Rubber  Price  การยางแห่งประเทศไทย  
(http://www.rubber.co.th) 

 3. ***ค่าปูนขาว  กรณีที่สภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า  2%  ของหน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  
ในข้อ  (8)  ทั้งนี้  ต้องเปรียบเทียบการค านวณราคากลางแหล่งวัสดุลูกรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามที่ก าหนด   
โดยจะต้องใช้ราคาที่ต่ ากว่าเป็นราคากลาง 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุทธิรตัน ์ รตันโชต ิ

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 - 1 -

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 17.76        2.44          3.05          20.19        20.81        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 17.89        2.44          3.05          20.33        20.94        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.03        2.44          3.05          20.47        21.08        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.17 2.44 3.05 20.61 21.22

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  15.00 - 15.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  16.00 - 16.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  17.00 - 17.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  18.00 - 18.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ



 - 2 -

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.31 2.44 3.05 20.75 21.36

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.45 2.44 3.05 20.88 21.50

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.58 2.44 3.05 21.02 21.63

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.72 2.44 3.05 21.16 21.77

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  19.00 - 19.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  20.00 - 20.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  21.00 - 21.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  22.00 - 22.99  บาท / ลิตร
ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ



 - 3 -

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.86 2.44 3.05 21.30 21.91

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.00 2.44 3.05 21.44 22.05

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.14 2.44 3.05 21.57 22.19

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.27 2.44 3.05 21.71 22.32

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  23.00 - 23.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  24.00 - 24.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม



 - 4 -

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.41 2.44 3.05 21.85 22.46

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.55 2.44 3.05 21.99 22.60

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.69 2.44 3.05 22.13 22.74

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.83 2.44 3.05 22.26 22.88

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.96 2.44 3.05 22.40 23.01

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.10 2.44 3.05 22.54 23.15

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.24 2.44 3.05 22.68 23.29

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.38 2.44 3.05 22.82 23.43

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร
ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.52 2.44 3.05 22.95 23.57

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.65 2.44 3.05 23.09 23.70

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.79 2.44 3.05 23.23 23.84

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.93 2.44 3.05 23.37 23.98

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.07 2.44 3.05 23.51 24.12

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.21 2.44 3.05 23.64 24.26

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.34 2.44 3.05 23.78 24.39

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.48 2.44 3.05 23.92 24.53

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.62 2.44 3.05 24.06 24.67

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.76 2.44 3.05 24.20 24.81

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.90 2.44 3.05 24.33 24.95

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.03 2.44 3.05 24.47 25.08

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.17 2.44 3.05 24.61 25.22

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.31 2.44 3.05 24.75 25.36

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.45 2.44 3.05 24.89 25.50

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.59 2.44 3.05 25.02 25.64

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท)
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.72 2.44 3.05 25.16 25.77

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.86 2.44 3.05 25.30 25.91

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.00 2.44 3.05 25.44 26.05

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.14 2.44 3.05 25.58 26.19

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.28 2.44 3.05 25.71 26.33

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.41 2.44 3.05 25.85 26.46

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.55 2.44 3.05 25.99 26.60

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.69 2.44 3.05 26.13 26.74

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.83 2.44 3.05 26.27 26.88

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.97 2.44 3.05 26.40 27.02

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.10 2.44 3.05 26.54 27.15

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.24 2.44 3.05 26.68 27.29

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.38 2.44 3.05 26.82 27.43

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.52 2.44 3.05 26.96 27.57

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.66 2.44 3.05 27.09 27.71

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.79 2.44 3.05 27.23 27.84

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.93 2.44 3.05 27.37 27.98

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 25.07 2.44 3.05 27.51 28.12

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 25.21 2.44 3.05 27.65 28.26

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม



เรื่องที่ 2 

ข้อก ำหนดพิเศษดนิซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติ  
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' . 

2.oo ilfl~Ll.Jl>l1 (Lu'€1~ 10) 1:WLrh.~~mm~ 70 LLfl~~1'U~~Tul>I~LLm~'ll'U1(;) o.o75 ilfl~Ll.Jl>l1 (Lu'€1~ 2oo) 1:WLn'U 

~mm~ 25 

2.1.2 il~1 Liquid Limit Ldm'l(;)fl'€J~l>l1l.llBn11'Vl(;)fl'€J~~ 'Vlfl.-'Vl. 102 "1Bfl11'Vl(;)fl'€J~V11~1 
Liquid Limit (LL) 'lleJ~~'U" 1:WLn'W~mm~ 40 

2.1.3 il~1 Plasticity Index LdeJ'Vl(;)fl'€J~l>l1l.llBfl11'Vl(;)fl'€J~~ 'Vlfl.-'Vl. 103 "1Bfl11'Vl(;)fl'€J~V11~1 
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tl1v1~off'U (Concentrated Latex) li1~ rleJ'W'l11l.l1H'~1'U\J~~eJ\lilbu-rmeJ\IU~l.l1ruLtleJv1\lbb~\l (Dry Rubber 

Content) "'""mUu'Hivv10 "'"1~"'"'""{u;;;a•1nMli1v<Ou~u1:r'iu>ao 

---=-c;;;z-= ~ 



2.5.2 6'11~e-J?f).Jb~).J Vlmtltl'l 6'11~6'1111bb~'l~'l~1 (Surfactant) VI~'El6'11~Lfli1~'W1l'l~b~).J1'WG'l'J'Ue-J?f).J 
L ~mH\.1 L'IJ~ t~'W flru?f).Ju~u1'l'IJ~~ m~'ll 'El'ltl1 t11'l'W1~1 1W~ t~vhm.J1~·zh mJ'El'l n'W hJ1 ~'El'Wm fl'll'El'l t~1'l'W1 ~1~u 1'11 

' ' 
tl'Ufle:J'U~"il~'Vhfl1~e-J6'1).JtltJl6'1111).J'JG'l~'J),J1~'El~1'l6'1~1b6'1).J'EJ 

' 

3. n1";if:JelnbbtJ'U~"J'U!l-.J'6'1).J (Job Mix Formula) ~'W"lib).J'U~'\.J-¥utJ~'l~rumvH~hEJEJ1\IB";i";i).J"!11~ 

. rie:J'Wb~).J'l1'W 1 ~~-ru~1'l L?f'Wm 'Eln6'11~n1"Se:Je:Jflbb uuG'l'J'Ue-J?f),J Lbri'W1t.J'Il1'l~fl1UPJ).J'l1'W LL~11 ~'W1EJ : 

'1!1\1 ~fl'JtJfl).J'l1'W Lnul'i'1'El~1'l16'1111~"il~ 1.ut 'U m -se-J ?f).JvJ1 ~'W"Ii L).J'U!'i'IJ -ruu -s'l flrum'WI'l1 t~ t~1'lo-s-s).J'lJ1 ~ 'Y1 ~e:J),J i 
'IJ 'I 'I 'I 'I I I 

Le:Jn6'11'Sfl1'S'Ele:JflbLtJtJ6'i'J'Ue-J6'1).J (Job Mix Formula) Le:Jn6'11-s-rme:J'ltl1'l5'S'S).J'lJ1~ LL6'1~6'11'Se-J?f).JL'fl).J '1116'\'lm)..J : 

'V11'lVIG'ld'lVI~'ElVIU1 ti'l1'U L ~1'll e:J'l'l1'U L ~e:Jvl1 fl1'S(il'S'J"il6'1e:JtJ ri'El'W'El'U~~1 ~'1111 'IJ1-ff'l1'U 
' 

~-ru~1'liX'El'l-ru~111'lJ'EltJLLtJtJ6'i'J'Ue-J?f).J (Job Mix Formula) LLG'l~e-JG'lfl11).JL~tJVI1t.J1111 1 ~Lnl'I~'W: 
~1).J~'lfl1'SU~U~'l1'W1 'W?f'U1).JIXe:J'l?f1).J1'St1~1LU'Wfl1~1 ~LiJ'W1'1Jm).JLLtJtJ6'i1'Ue-J?f),J (Job Mix Formula) l'l1t.1 

~11-ff~1t1 1 'U m-sd~-ru~1'l IXe:J'l L D'W~-ru~ W~'lJ'EltJ~'l~'W 
'\J '\J 

flrum'WVi'1 1 U'lle:J'l16'1111~"il~ 1-ffv11~'W"IiL).J'WI'i'IJ-ruu-s'lflrum'WI'l1t~m'lu-s-s).J'lJ1~1 ~LU'W1 'IJ(i11).JoU'El 2 
'I q 'I '!. 

oU'Elfl1VI'WI111 'Wfl1"S'Ele:J n LL uu~'W"Ii L).J'W l'iu -ruu-s'l flrum'WI'l1 t~ t.J1'lo-s-s).J'lJ1~1 ~ L U'W 1 'IJ (i11).J(i11'S1'l~ 1 

1. C.B.R. 

('V16'1.-'V1.109/2517) 

2. fl1~'l-ru LL 'S'lel\11 

Unconfined compressive strength 

('V16'1.-'V1.105/2515, ASTM 02166) 

3. n1~'l-rubb-s'l1ii'l'V11'leJ'El).J 

Indirect Tensile Strength (ITS) 

' ' 

"'1"~1 J' .. "' ' mru 'lJLu'W'W'W'V11'li11'WBIJL).J'U(il 

u-ruu 'S'l fl rum'Wt~'h t.Jtl1'l 
' ' 

1~u'Elt~n11 17.5 ksc. 

(250 psi.) 

i1~1b~).J~'U1~ue:Jt~n11 3% b~'El 
b Vi tltJtltJ~'W"Ii b).J'U!'i~1~ b~).J 

tl1'l'W1'S1 

mru 1-tl'bu'U~'J'V11'l"il~1"il-s~'U 
Gil b).J'W l'iu -ruu -s 'lfl rum 'Y1 ~ 1 t~ t~ 1'l 

' ' 

1~u'Elt~n11 30% 

(VI~e:J~ fl1VI'Wl'l111 'UbL tJtJ) 

1~ue:Jt~n11 17.5 ksc. 

(250 psi.) 

i1~1b~).J~'U1~u'Elt.Jn11 5% b~'El 
b Vi tltJ nu ~'W"Ii b).J'U!'i~1~ b~).J 

tl1'l'W1'S1 

4. ~1b).JW~~?tfi'WI'i'1 i1~1b~).J~'W1~u'Elt~n11 1o% b~'El i1~1b~).J~'W1~u'Elt~n11 1o% b~'El 
'\J 

Resilient Modulus (RM) b Vi tltJ tltJ ~'W"IiL).J'U\9l~1~ b~).J L Vi tltJ tltJ ~'W"Ii b).J'U \9l~1~ b~).J 

5. ~1fld1).JIX1'W'V11'Ufl1'SLL(iln~11 iJ~1L~).J~'W1~tJ'Eltlnl1 80% L~'El i1~1L~).J~'U1~u'Elt~n11 80% L~'El 
L Vi tltJ tltJ ~'W"IiL).J'U \9l~1~ b~).J 

tl1'l'W1'S1 

L U'El'l"il1nfl11).J~1 LVit~unu~'U"Iib).J'WI'i~1~ b~).J 
Fatigue Resistance tl1'l'W1'S1 

6. ~1~).J'IJ-s~~'Vlim-s61l).J~1'Wtl1 i1~1L~).J~'W1~ue:Jt~n11 5% b~'El 
(Water Permeability, (ASTM 02434) LVit~unu~'W"Iib).J'U\9l~1~L~).J 

3 

i1~1b~).J~'U1~u'Elt~n11 5% b~'El 
b Vi tltJ tltJ~'W"Ii L).J'U\9l~1~ b~).J 

/ tl1'l'W1'S1 

J 



.. 

Vl:JJ1m'Vl(ll 
' 

1. rn ':iVl\916HJurh~'..:rru bb ':i.:J~.:JVl1.:JBe:J:JJ rh 1:JJI9l~6'1~'W(I)1 ~1A11:JJ \9l1'WVl1'W f11':ibb\>l n~11 L ~e:J.:J~1 nrn1:JJ~1 
~ . 

bbrt~~1~:JJ'IJ':i~~Vl~f11':i'1i:JJ~1'WJ1 ~'We:J~ nuA11:JJ b Vl:l.l1~6'1:JJ'lle:J.:Jf11':iU1b 'IJboU.:J1'W ~.:J'if1 ~e:J~1 'W\9lrtCJ'WiJ~ : 
'U 'U ~ I 

'lle:J.:J~e:Je:Jmb 'U'U~'W 1A':i.:J6'1'h:!Vl1.:JV11e:JVIU1CJ.:J1'Wb~1'll 'il.:J.:J1'W i 

2. 1'Wm':ie:Je:Jmbuu6'11'WN6'1:JJ (:Job Mix Formula) 'lleJ.:J~'WSilb:JJ'WI'ib~e:JVI1'\.J~:JJ1ru'\.J'W~b:JJ'WI'i~~~N6'1:JJnu~'W i 
bbrt~J11~~me:J1rh Unconfined Compressive Strength 'lleJ.:JbbvJ.:J(Ij'";lel~1~.:J~'W61lb:JJ'WI'i~1\9l~1f1f11':i! 

I 
Vl\9lrte:J.:J\>11:JJifim':iVl\9lrt'il.:J~ Vlrt.-Vl.105 "ifim':iVl\9lrte:J.:JVI1~1 Unconfined Compressive Strength i 

'lJ'i).:j~'U" 119lCJ'el'W 1rt:JJ ~.:j bb vJ.:j(lj''JeJ~1.:J~'W~b:JJ'WI'iVlt916'1el'U~~(lf1'U\9leJ\911 'Wbb 'U'U\>11:JJifif11':iVl\916'leJ.:J~ Vlrt. -Vl. : ' ~ ' 

108 "ifim':iVl\9lrt'il.:J Compaction Test bb'U'U~.:Jf111:JJ1\>l':i~1'W" fl1CJVI~.:Jf11':iU:JJ1'W~.:J'Wrt16'1~m~e:Jii · 

1~A11:JJ~'Wb'IJ~CJ'Wbb'\.Jrt.:J'W1'W 7 1'W bb~1U1b'\.Jbb~J1'W1'W 2 oti'11:JJ.:J ~~t9i'eJ.:J~~1blhJe:JCJf111 17.5 fi1rtnf:JJ 

~e:J\>11':i1.:Jb'1l'W~b:JJ\>l':i (250 '\.Je:J'WI'l~e:Jm':i1.:J~1) Vl1B\>11:JJ~n1Vl'Wt91b1l'Wbbuu 
3. '\.J~mruJ1 J1CJ1.:J'W1':i1 bb6'1~6'11':iN6'1:1Jb ~:IJ ~1m 'Wf11':i b\>l~CJ:I.Jbb vl.:J(Ij'1e:J~1.:J~'W~b:JJ'WI'i'\.Jru'\.J':i.:Jflt:\Jfl1'Wvl1 CJ 

' ' 
t.J1.:J5':i':i:JJ'll1&i b ~ml1':iVl\916'1e:Ju'Vl1n1~.:Jru bb ':i.:JeJ\91\>11:JJifim':iVlV1rte:J.:J 1 'W'Vlmm Vl\>1 -b'B 2 1 Vl'1i'IJ~:JJ1 ruJ1 

' 
1'W~'W~ Optimum Moisture Content ~.:Jbvi'~1f1f11':iVl\9lrte:J.:Jf11':i'U\9leJ\9l~'W\>11:JJifim':iVl\9lrte:J.:J~ Vlrt.-Vl. 

108 "ifim':iVl\916'1-eJ.:J Compaction Test bb'U'U~.:Jf111:JJ1m~1'W" '\.J~mruJ1 J1CJ1.:J'W1':i1bbrt~6'11':iN6'1:JJ 
b ~:JJ'\.J~m ru-d'1 ib tl'W bb 'W1Vl1.:J 1 'W m':im 'UA:JJ m ':i'U\91 ~u 1 'W6'1'W1:JJ'll ru~vi1 m ':i ne:J6'1 ~1.:J~'WVl1.:JVI~e:J~1Vl1.:J 

' 
~';i1~':i~'W~b:JJ'WI'iLJruLJ':i.:JArum'Wvi'1CJCJ1.:jl)';j';j:JJ'lJ1~ 

' ' 
4. ~'WVl1.:JVI'1e:J~1Vl1.:J ~';i1 ~';i~'USil b:JJ'WI'iLJruLJ':i .:JArum'Wvi'1 CJ CJ1.:Jl)';j';i:JJ'll1~ ~~\9le:J.:J~'\.J~:JJ1rub de:J CJ1.:J bb ~.:j 

' ' 
(DRC) ~eJVIU1CJ~'W~hh!e:JCJf111~rl1Vl'W\9lb 11 'W6'1m6'11'UN6'1:1J~e:Je:Jf1 bb uu11 Vl1e:J\>11:JJ':i'\.Jbb U'U~ rl1Vl'Wt9lb1 

~ ~ 

1'W~qjqj1 

d .., d .. 
4. bfl'ae:l.:Jlilf1'Hb~:: bfl'a'il -:I:IJeJ 

rie:J'Wb~:IJ.:J1'W~ru~1.:J~~t9i'e:J.:Jb\>l~CJ:IJ bfl~el.:J~fl';ibbrt~ bfl~e:J.:J~e:J~1.:J 1 ~"ii1 btl'W~~~B.:J1 m 'Wf11':ine:J6'1~1.:J 
'W~B:IJ~.:Jbfl~B.:J~BVl\916'1B.:JAt:\Jfl1'Wl6'1\9lb 11 ~'W~B:IJ~Vl'IJ1-:11'W ~.:J'if~B.:J btl'Wbb 'U'U 'll'W1\9l~b Vl:IJ1~6'1:1J bbrt~B~1 'W 

' ' ~ 
6'1Jl1'W~1 mt1f B ~1.:J~'\.J';i~~Vl5 Jl1'W\>11:1J~ rl 1 Vl'W\91 1\91 CJ ~e:J.:J ~1'W f11 ':i\>1 ':i1~6'1B'UVI~B6'1e:J'U b Vl CJ'U~1 f1'W1 CJ~1.:J~A1'U A:IJ 

~ ' 
.:J1'W 

VQ,J il 2.1 0 d Q.l 0 Q.l d Q.l I J V 

N ':i'U~1.:J~~ \>lB.:JVl1 f11':i\>l':i1~6'1e:J'U6'1Jl1'W LA ':ie:J.:J ~ mbbrt~'U1':i.:J ':if1~1 bA':ieJ.:J~ me:JCJ1.:JG'f:JJ1 bG'f:JJe:J m 
~ ' 

bA~e:J.:J~mbbrt~bA~'il.:J~e:J119lvi1.:J1'Wb~bJb~:IJ~ Vl~Bvi1.:J1'WhJbvi'Nrt\>11:1Jl\>l'l'\.J':i~G'f.:JA ~ru~1.:J~~~e:J.:J'Vllf11':ibbm'll ' ~ 

Vl~e:J~\91'1111 bfl~el.:J~fl';ibbrt~bfl~e:J.:j~e:J~'W 119l:JJ11 iVl\91 bb Vl'WVI~B b ~:IJ b~:IJ ~.:J-d1 ~el ~1 'W\9lr\CJoWiJ~'lJB.:J'W1CJ~1.:J~m'U A:IJ 
'U , 'U , 

.:J1'W 

5. n1';irlm'I~1-:J 

rie:J'Wvi1 f11'~ri B6'1~1.:J ~B.:Jvi1 f11'~rl1Vl'W \9leJ\>l';i1 6'11'WN6'1:1J'lle:J.:J'\.J'U61J b:IJ'W~ J1 CJ1.:J'W1 i1 J1 bbrt~G'f1':iNG'f:IJ 
~ 

b ~:IJ ~boUN6'1:1Jtl'U~'W 119lCJ'W1CJ~1.:J~A1'UA:IJ.:J1'W~~b tl'W~rl1Vl'Wt911 ~~Vl'U1.:J1'W bbrt~Nrt~1t1f~e:J.:JG'fe:J\91A~B.:J\>ll:IJ bb 'U'U 
~ ' ~ 



.. 
v 0 .::::r, .d. q 

'1Je:Jfl1'Vl'WVl'l"lbi"1~'Vl 611.'\"lb\"1~ 1/2560 

~1'W~r:il..l (Job Mix Formula) ~1vl'e:~e:~mbuuH Vl1nhlbD'WhJ\911l..lbbUU~1'W~r:ll..l (Job Mix Formula) ~.:Jnci11 
1 ~vl1f11~Be:Jflbb uu 'Vl~mHuth.:J~1'W~r:il..l 1 'Vl~ 

vY.:Jd fh 1-ff~1~~b~Vl~Wil1f1f11~Be:Jflbb uu 'Vl~e:~tJ-rutJ~.:J~1'W~r:il-l1 'Vl~ 1 ~~-ru{J1-:J bD'W~-ru~VJ'lleJU ' ~ ~ 

5.1 m~'VIVlf'te:J.:lb'Wbb'IJf't.:l'VIVl~HJ·mtJf'to:lbb ~n 

tJ~mrutJ'W~ bl..l'WM ~"il ~ 1 off b 'iJ 'W~1'W~r:ll..l ~ 'W~ bl..l'W M'tJ-rutJ~ .:J f1 rum'l"lvl1 ~ ~1.:J n~'jl..J'lJ1 ~ 'j~'Vl11.:J rn 'j 
~ ' ' 

'VIVl~eJ·Hle:Jr:I~1-:J bb tJ~.:J bb 'jf1 "il~'Vl11vl"il1f1f11'j'VJ Vl~e:l.:J~r:ll..J~'W~bl..l'W\911 'W~eJ.:J'VIVl~eJ.:J 1V1~ 1-titJ'U~ bl..J'W\911 'WeJ \9J'j1~1'W . ~ 

~1-:J 1 ~tJ~mrutl1l'W~'W~ Optimum Moisture Content \911l-l'Vll-l1m'Vl~ oVB 3 vh~\9J1'j1-:J~ 1 bb691b\9l~~l-l 
uv\.:JI'i'1B~1-:l'VIV1r:ieJUbb~~ul-l1'Wt1-:J'I"lmr:i~n1V1~1l-l1 ~fn1l-l~'WbU~~'WbbU~.:J\911l-li5n1'j~1-:J ., \911l-l'Vll-l1m'Vl\91 oV'e:~ 2 

' I ' 

vh~\911'j1-:J~ 1 bb~~b~e:Jf1~1'W~r:ll..J'Vl~~'i).:j~1~~1rl1~-:J-rubb'j.:JeJV11'W'1h.:J~eJ~~~ 105 (i.:}~'i)~~~ 125 (1V1~~11tJ 
f11'jb~e:~n~tJ<j~m ru ~11'11nm.:J Ae:~~e:~~~~ 115) '1JB.:J ~1 n1~-:J-ru bb 'j.:JeJV1~1~1!e:~~ n-J1 17.5 rn~ n-rl-l~e:~ \9J1'j1-:J 

b'll'W~bl-lm (250 tJe:~'WM'~e:~\911~1-:J-61) Vl~B\911l-l~n1'Vl'WV11 11 'Wbb uu b D'W~1'W~r:il-l~"il~ H1 '\J'j~'Vl11-:J rie:~r:~~1.:J bb tJ~.:J 
'VIVl~eJ.:JbbU~.:Jbb'jf1 ~.:Jfld'j"iJ~:Wm1l..lm1tJ<j~l..J1ru 200-500 bl..l\91~ 

5.2 ml-l1WU'W61i bl..l'W~ bbf't~J1~1-:l'V'l1'j1vh otlll-lfll-l b 'W~~Vl":i1-:Jf11'Hle:Jfl~1-:l 
"' 

ol "' < l;' d1v 1 I I V V "' J ol ~ "' u'W'1l bl..l'W \9lbbf't~'W1 m.:J'I"J1'j1'VJ 'llt:-.lr:il..J '\J'j~'Vl11-:J f11 'jf1e:Jr:i'j1-:J "il~\9le:J.:Jf1Vlb~e:Ju'j~bt'Vl 6il1'1"l'1Je:l.:J f11 'j 
~ 

t:-.~r:ll..lvl1~ b~e:~1offtJ~mrutJ'W~bl..l'WM tl1m.:J'I"J1'j1 tl1u~~r:11'j~r:ll..lb~l..l \911l-l~1vl'b~e:~nHoV'1-:J~'W tJ<j~~'V15m'l"l'1JeJ.:J 
~ 

rn~~r:ll..lr:i1l..l 1'jf:l"il ~AVJ rl1'W1 ru 1vl'"il1f1r:l\91 'jeJ \91 'j1 ~1'W'1J e:J.:J n1~.:J -ru bb 'j .:JeJV1'1JeJ.:J ~'W ~bl..l'W M'tJ-rutJ~.:J f1 rum'l"lvl1 ~ tm 
~ ' ' 

5'j'jl..J'lJ1 ~ "il1 n rn 'jt:-Jr:il..lvl1 ~ bfl~B.:J ~r:il..l'Vl~B 1 'j .:J.:J1'Wt:-.~r:ll..l ~ e:~n1~-:J -ru bb 'j.:J eJV1'1J B.:J~'W~ bl..l'W M'tJ-rutJ<j .:Jflillil1'1"lvl1 ~ ~1-:J 
' ' 

1)'j'jl..J'lJ1~"il1f1f11'jt:-Jr:il..J 1 'W~eJ.:J'VIVl~eJ.:j 

1V1~~1 1 tJbfl~B.:Jt:-.~r:il-l'Vl~e:~ 1 'j.:J.:J1'W~r:il-l"il~:WtJ<j~~'V15m'l"l'1JB.:Jf11'j~r:il..lue:~~n11 f11'j~r:il-l 1 'W~B.:J'VIVJ~e:~.:J 
nci11B m!~Vl~.:J bb v\.:J l'i'1B~1-:J~'W~bl..l'WMtJ-rutJ 'j.:Jflillil1'1"lvl1 m.n.:Jn~'jl..J'lJ1~~ b\9l~~l..l"il1 n bfl~B.:J ~r:ll..l "il ~ 1 ~n1 ~.:J -ru 

' ' 
bb 'j.:J eJVJUB ~ n-J1 bb v\.:JI'i'1 B~1-:J~'W~bl..l'WMtJ-rutJ<j.:J f1 rum'l"lvl1 ~ ~1-:J5'j'jl..J'lJ1~~ b\91 ~~l..l"il1 n~B.:J'VIVJ~B.:J b~B 1 offtJ~mru 

' ' 
tJ'W~bl-l'WMbvhn'W ~.:Jtf'W"il~b~'W1v111 tl~mrutl'W~bl-l'WM~1 m 'Wf11'jrie:~r:~~1-:J"il~~e:~.:Jb ~l-l~'Wb ~e:~ 1 mvl'rl'1~-:J-ru bb 'j.:JeJVJ 
~ ~ 

\911l..l~~B.:J rn 'j bb~~'l.l~l..l1ru'l.l'W~ bl..l'WM~ ~B.:J f11'jd Am.J~l..l1ru'll'W~ bl..l'WM ru "ilV1~1vl'v11f11<j'lJ -ru bbn ~1 n1~-:J-ru 
~ ~ ' 

bb ~.:JeJV1\911l-loVB 5.1 v11~'lJ<j~~'Vlfim'l"l'1JB.:Jrn'jt:-.~r:il-l 

b~e:~:W rn 'j btl~ ~'Wbb tl~.:J 1~11"il~ b U'Wbb 'Vlci.:J1r:~V1 bfl~e:~.:J~ n'j bfl~e:~.:J:We:~ 'Vl~e:~~.:J~'W 1VJ ~:W t:-.~ ~v111 ~ 
' o I ~ "' old 1o I " 0 o I ~ "' 1 1 

,::: J o I"' u'j~bt'V1Dil1'1"l'1Je:J.:Jf11'j~r:il..Jb u~~'W u "il~\9leJ.:J'V11f11'j\9J'j1"iJr:leJU'Vl1 u'j~bt'V1Dil1'1"l'1Je:l.:Jf11'j~r:il..J 'Vll..J'VJf1fl'j.:J b'l"le:J u'j'U 
' 

~1'W~r:ll..J 1 ~tlf1 ~'i).:j'i) ~ br:il..Je:J 
~ ~ 

f11'j'UV1Vi'u bb~~'l.l~l..l1ruJ11 'W~'W~ btl~ ~'Wbb tl~.:J 1 'lJ<j~'Vl11-:J rn'jrie:~r:~~1-:J ii:W ~~v111 ~~e:~.:J:Wrn<jtJ-ru 
tJ~m rutJ'U~ bl..J'W M' u~~J1 ~1-:J'I"J1'j1 1 ~r:~e:~VJ fl~e:~.:J nur:~m'l"l f111l-l b u'U "il~.:Jv11 ~ 

~ 

5.3 m~rim:l~1-:l 

'l.l~l..l1rutl'W~bl-l'WM~H'1 ~bU'W1 'l.lml..loV'e:~ 5.1 ~1V1-ru bb tl~.:Jrie:~r:~~1-:J bbtJ~.:Jbb 'jflbb~~\911l-loVB 5.2 
~ 

~1'Vl-ru bb tJ~.:Jrie:~r:~~1-:J~e:~ 11 tJ 

tl~mrutl1 tl1m.:J'I"l1'j1bb~~r:i1'jt:-Jr:il..lb~l-l 1m'W'j~'Vl11-:Jf11'j~r:il..l~'W~bl..l'WM'l.l-rutJ<j.:Jflrum'l"lv11~~1-:J 
' 

1)'j'jl..J'lJ1~1'Wbfl~eJ.:Jt:-.~r:il-l1m.U~ Optimum Moisture Content 1V1~'lJ<j~l..J1ru 



' . 

Jl1CJ'I-l~.:J~1vi' f..l?I:W ~tl~b:Wtlvl tl ~'Utl'i -!lA rum ~vl1 CJCJ 1-!15'i'i:W'1J1 ~ b .rr1 fltl~ bb~1 1m -if bA~eJ-!1 ~ f1 'i~ 
' ' 

b '1-l:IJl~?l:w b ~t! 'iti'U'i'iVlf1f1'i~'U ~CJf1'lJt!~t!~b:Wt!vltl~utl'i.:JArum~vi'1CJ CJ1-!15'i'i:W'1J1~"il1f1b 'i.:Jf..l?I:W 1 tlti~.:J'Ut!~t! 
-- _, ' 'I 'I 'U i 

Jf "' ~ d 1 .,J I I "" ... 1 " '1 • I 1· 1'1 .,J .,J i 
'i'€l-!1~1JV11-!I 'l-l'i'€l'1Jt!V11-!I'€ltl \11Vlf..l11Jf11'iV1\11?1'€l'UA11:1J bbtltl :IJA11:1J~1\11 bb~~'i~\Yl'U \11\911:1J bb 'U'U b\YlClu~-!1 1J bt!VlVl 1 " ' 

1vi'~\11 b\91~CJ:w11 bb~1vhm'i'U\11Vl'U 1 ~bb 'llt! b\YlCJ 1-ifbA~eJ.:JlJeJ'U\YlVJ'U~ b 'l-l:W1~?~:w 'i~ CJ~ nm~.:J bbl'l b~:Wf..l?I:W"iltl m~~.:J ! 
' I 

b?~1"ilf11'i'U\11Vl'U1~m'ibtltl 2 ~1b:IJ.:J: ! 

1 ~vh f11'i~t!tl1 b~ CJ.:J~1'1-lU1'lJeJ.:J~tJV11-:J~tJ<Ii b:Wt!vltl~utl'i.:JA rum~vi'1CJ CJ1-!15'i'i:W'1l1~1tJ'lJ ru~'U\11 : 
' ' ' 

Vi'u bb~~mCJ'I-l~.:Jf11'i'U\11VJ'U 1 ~~tJeJ~I'1~eJ\11 nm J1~~1J~.:J1 tltltJeJf1"il1f1"il~~1 CJ 1 ~bn\1ltlfiii~CJ1'i~w-J1-:JtltJ~ b:Wtlvl ! 
" :;,J " 

~t! tl1m.:J~1'i1 G11'if..l?I:W b~:IJbb~ ~J11 ~?~:wmru~.:J~t! eJt!"il~lJf..l~Vh 1 ~n1~-:J~'U bb 'i.:JeJ\Yl'lJeJ.:J~t!~ b:Wt!vltl~utl'i.:J : 
" , I 

Arum~ vi'1 CJ CJ1-:J5'i'i:W'1l1 ~ b ~:w ~1.! bb~1~-:J "il~~1 CJ~ \Yl'ieJ CJ bb\91 n ~1 eJtJ b~eJ.:J:IJ1"il1 nm'i?ltu b~ CJA11:W~tl'l-l~.:J'U\11VJ'U vi'1 CJ 
' " ~ 

m'ivh m 'i~tl J1 bi CJ.:J ~1'1-lU 1'lJ eJ.:J ~tJV11-:J '1-1 ~eJ ~1V11-:J "il 'i1 "il 'i~ tJ<Ii b:W tJ vi tl ~u tl'i .:J Arum~ vi' 1 CJ CJ1-:J 
' ' 

5'i'i:W'1l1~~\1119leJntJ 11.!~1-:J 3 1't!bb 'inmCJ'I-l~.:Jf11'i'U\11VJ'U b ~eJ1 ~'U'i'i~11'1t~tl'i~?I.:JflM'Uf1~111tJ1'i'iA.rr1-:Jtli't! 
' ' 

mCJ'I-l~.:Jf11'i'U\11VJ'U1~v11f11'ibbl'l.:J'i~M'U~tl~\11Vl1CJ (Fine Grading) Vlt!Vl 

5.4 f11'if11'Ufl:Wflrum'V'l"llru~rie:~ah.:~ 
' ' f11'irl'€l?I~1-!1~1JV11-!I'I-l~'€l~1V11-!I"il'i1"il'i~tl~ b:Wtl vitl-rutl'i.:JA rum~vi'1 (J CJ1-!15'i'i:IJ'1J1 ~1 ~n '€l?l~1-!l b Utl 

' ' ~1.! 1b\11CJ1 ~f111:W'I-ltl1'1-l~.:Jf11'i'U\11VJ'Ubbl'l~~.fftJ1~biitJ 150 il~~b:WI'1'i bb~~~1:Wvl1f11'ineJ?I~1-:J'lJru~~tJI'1f1 
b~eJ HI neJ?I~1-:J~tJV11-:J'I-l~eJ~1V11-:J"il'i1"il'i~tl~ b:Wtl viti ~utl'i.:J A ruJ11~vi'1 CJCJ1-:J 5'i'i:W'1J1 ~ bb uun1 '1-11.! \11 

' ' 
11'1-ltJ11~bntJ 150 il~~b:WI'1'i "ilt!1vi'A11:WCJ11~m 'l-lm~1t!bbl'l~~1't!bb~11 ~vl1bUt!f11'iV1\1l?leJ'UA11:W'I-lt!1bbUt!'lJeJ.:J 

m'iu \YlVi'u \91 1:w.rreJ 5.4.Hb'Gl ~Vl \Yl?~eJu rh~.:J~u bb 'i-!1 eY\11 (9)1:w.rreJ 5.4.2 '1-11 n f..l'GlVl \Yl'Glel-!1 b utJ 1 t1 (9)1:w.rreJn 1'1-11.!\11 !i1 ~ 

vl1 d~t!f11'irl'€l?I~1-!1~1JV11-!I 1tJ~tl~eJ1 tl1vi' 

11.! mru~ bb 'U'U~t!V11-!I'I-l~'€l~1V11-!I"il'i1"il'i~t!~ b:WtJvitl~utl'i.:JArum~vi'1CJCJ1-!15'i'i:W'1J1 ~11'1-11.!1 200 
' ' 

il'Gl~b:W(9)'i 1~~~u..ij'1-:JrleJ?I~1-:J~tJV11-:JbUtJ 2 ~1.! 'l-ltl1~tl'Gl~tl'i~mru 100 il'Gl~b:WI'1'i b\11CJ~b~eJ1vi'nm'f~1-:J~tJbb 'in 
" 

1 V .,J IV J{ 1~'-'1•1"1"""' I "iltl \11A11:W CJ11~m 'l-l:W1~Vl"il~f1eJ?I'i1-:J~tlV11-:J tJ'lltltl\11 u bbm '1-1\111 b tJtlf11'iVJ\1l?leJ'U A11:W'I-ltl1bb tJtJ'lJeJ.:J f11'i'U\11 

Vi'um:w.rreJ 5.4.1 bb'Gl~VJ\1l?leJun1~-:J~ubb 'i.:JeJ\Ylm:w.rreJ 5.4.2 mnf..l'GlVJ\1l'GleJ.:J btltJ1 tl(9)1:w.rreJn1'1-ltJ\11 !i1 ~19116 iltJm'i 

rl'€l?I~1-!1~1Jf;)(111 t11vi' 

neJt!f11'itlt!~t!V11-:J~t!~b:wtJvitl~utl'i.:J flrum~vi'1CJCJ1-:Jli'i'i:W'1l1~~t!~\111 tl 1 ~'Vl1m'i~t!J11 ~ 
" ' ' 

~1'1-lU1'lJ eJ.:J~t!~t!VJ1-:J ~t!~ b:wtJvitl ~utl'i.:Jfl ruil1~vi'1 CJ CJ1-:J u'i'i:w '1l1 ~~1vi' neJ?~~1-:J 11 bb~1~:w~tJ l\'1 ~1'1-lU1'lJeJ.:J~t! 
' ' ' ~t!VJ1-:J~t!~ b:wtJ vitl~utl'i.:J f1 rum~ vi'1 CJ m.:J u'i'i:W'1l1~ b~CJu b tlt!~t! 1 ~~~u..ij1-:Jv11n1'ifl'i\11 ~1'1-lU1'lJeJ.:J~t!~t!VJ1-:J ~t! 

'I 'I 'IJ 'U 

6li b:WtJvitl~u tl'i.:Jfl rum~ vl1CJ CJ1-:J 5'i'i:W'1l1~~1vi' neJ?I~1-:J 11 bblA'11 ~b tJtJ{1'ieJ CJ neJtJbb~1 ~eJ CJ~tJJ11 ~~:w~tJ 
' ' ' 
~1'1-lU1'lJm~tJV11-:J~tJ~b:wtJvitl~utl'i.:Jflrum~vi'1CJCJ1-:J5'i'i:w'1l1~~1vi'neJ?~~1-:J1tlbb~1 m'iilm1:w~:w 

' ' ' ~tJ~eJf11'i1tJ'lJ ru~~v11 f11'itl~tJV11-:J~tJ~b:wtJvitl~utl'i.:Jflrum~vi'1 CJ CJ1-!15'i'i:W'1l1 ~11.!~1.!~\111 tl b ~eJ~1 CJ 1 ~~1.!~1.! 
" ' ' ~b:wtJvitl~utl'i .:J f1 rum~vi'1 CJ CJ1-:J 5'i'i:W'1l1 ~ bm~ ~\11 ntJ ~ ~1'1-1U1~'1-l CJ1'U'lJeJ.:J~tJV11-:J~tJ~ b:WtJ vitl-rutl 'i.:J f1 rum~ 

q 'I 'I 'I 

v Qr, c:;:J1" I " 1" I 21 d~ Jt I 1 iJ oC:Io q d~ Q,l ~ Jt .Q -=I d' 
\111 CJ CJ1-:J5'i'i:W'1l1 (9)VJ \1lf1eJ?I'i1-:J u bbmVJ:w m1:w'1JtJ~m 'l-l:W1~"il~'1l1 CJ 'l-lbf1\11 m'i bf11~CJ\11Vl\11 nu'lltJ~tJ VJ1-:J\111.!'1l b:WtJ(9) 

tl~utl'i.:J flrum~vi'1 CJ m.:J5'i'i:W'1J1 ~~neJ?I~1-:JVJ'U'Gl.:J 1 tl 
' ' 

~~u..ij'1-:Jm"il neJ?I~1-:J~tJV11-:J ~1.!~ b:WtJ viti ~uti 'i .:JA rum~ vi'1 CJ CJ1-:J 5'i'i:W'1l1 ~1 ~il m1:W'I-ltl1 bbl'l'Gl ~.fftJ 
" ' ' 

bflt!Wh 150 iJ'Gl~b:IJ(9)'i u\911~bfltl 200 iJ'Gl~b:IJI'1'in1vi' ~.:Jtltli'eJ.:Jbb?I\11-:J'i1CJf11'ibfl~'€l.:J~f1'ibb'Gl~bfl~'€l.:JlJ'€l~ 

mm""""""''iilm1hJ\Jiju1ioou """""'"""'"" ~:•~••mm1\J'""d '""' 1 Vio11•~rum~ 

~~ tp~ 



' . 

nel'U b ~e:J'1Je:J-r'U fl1 ~~'ll1'HU 1e:J'U ru1 ~'\11 flVItJ":JtJ -:n'U b~1'1Je:J-.1-.11'U V11 fl'l"l'U"ll~~VI11-.1 rn~nm1~1-.1iH:J tu'VI1 b~ E.l"l tl'U 
'" " 

rn1:w Lb tJ'UVI~e:J n1~-.1-r'U bb ~ -.1eJ~'1le:J-.1~'Uvm ~'U~ b:w'U\ilu-rm.J ~-.1Flrum'l"ll1l"lv V1-.1n~~:w'll1~ 611'\.J'U'U Lb"~6'11'U~1-.1 
hl111l'~1:woife:Jn1VI'U~ 'U1V~1-.1~rn'UFl:W-.11'Ue:J1'\l~'\l1~ru1~~r'U~1~ne:J6'1~1-.1~'U'Vl1-.1~'U~b:w'U\ilu-r'Uu~-.1Flru.n1'\"ll1l'"lv 

'U \ ~ 't 

" E.l1-.1li~~:IJ'lJ1~otl'U"~:IJ1flfl11 150 il"~b:IJ~~ 

~ ~ I I i/ 
fl1"a'Vl~fie:J'UL'Vfelfl1'Ufl:Wfltl.IJ11'W b'U"a~VI11-.1fl1"Jfl'elfi"a1-.1 . ' ' 

5.4.1 n11'Vl~6'1e:J'UFl11:Wbb tJ'U'1le:J-.1fl11'U~VI'U -.11'U~'U'Vl1-.1~'U~L:w'U\ilu-r'Uu1-.1~rum'l"ll1l"lvv1-.1 : 
li11:W'lJ1~'\l~~ewli1fl11'Ut9lVJ'U1 ml1l'rn1:1.m tJ'\..!6'1~1 b6'1:!.m~ml~ bt9lV~A1Fl11:W bb tJ'Ubb ~-.1hl~1n11~e:JV"~ 95 Vl~e:J ; 

' ' I 

m:wVin1VI'Ut9l 111 'Ubb 'U'U'1le:J-.1Fl11:Wbb tJ'Ubb ~-.16'1-.16'1~Vi111l''ll1fl n11'Vl~G'le:J-.1 ~1 e:J~1-.1~'U~b:w'U \ilu-r'Uu1-.1Flrum'l"ll1l"lvv1-.1 l 
'U 'I 'I 'I I 

~ . I Q,J I I .:!:1 I ~~ d .:::r..:::i I 

li1~:1J'1J1~ '\l1flbbVIG'l-.116'1~bb~G'l~bbVIG'l-.1VI1e:Jbb~G'l~fle:J-.1 ~1:1Jdlifl11'Vl~G'le:J-.1'Vl 'VlG'l.-'Vl. 108/2517 "1lifl11'Vl~G'le:J-.1 • 
' 

Compaction Test bb'U'U~-.1fl11:1J1~1~1'U" fl11'Vl~6'1e:J'Ufl11:Wbb tJ'U'1le:J-.1fl11'U~Vl'U fld1~hbU'Ufl11'Vl~6'1eJ'U1 'U , 

l'U~vhrn1'Ut9lVJ'Ub6'1~'\l~1:Wfl11'Vl~~m~ 'VlG'l.-'Vl. 603/2517 "15rn1'Vlt9lG'le:J-.1VI1A1Fl"J1:W bb tJ'U'1le:J-.1l6'1~ 1 'U6'1'U1:W 
'1 1" .I I " I ... I Jf ,J I 

b~E.I 'll'Vl11V" 'Vlm~v~u1~:W1ru 100 b:W~1 ~'ilfld1:1.Jfld1-.1 1 'lJ'il-.1'\l11'\l1VI1'ilu1~:W1ru'l"l'U'Vl 500 ~111-.1b:W~1 ~'il 
' 

1 VI~:WI'l1€l~1-.1 Vl~'il~1:1.J~rl1VI'U~ 111 'Ubb 'U'Ub'U'U€1~1-.15'\.J 
5.4.2 fl11'Vl~6'1'il'Url1~-.1-r'Ubb1-.1el~ 1~b~~EJ:WbbvJ-.1~1e:J~1-.1'Vl~6'1€l'U"ii1'U1'U 3 ~1e:J~1-.11'U~1-.1-.11'U 

n e:J 6'1~1-.1 bb ~ G'l ~~1-.1 ~-.1 Fl 1€1 'U Fl" :IJ~'U ~'11 'il-.1 ~ 'U~ b:IJ'U \il'lJ -r'UU 1-.1 Fl rum 'l"l \9l 1 E.! E.! 1-.151 1:1.J'lJ 1 ~ VI'U11:J.l b fl 'U 150 
' ' ' 

iJG'l~b:W~1 ~'U~1:!.1Lnt.J 1,500 m11-.1b:w~1 bbG'l~1~~e:J"JlbbvJ-.11'11eJ~1-.1 3 ~1€1~1-.ldbtJ'U 1 'll~'Vl~6'1e:J'U 
' 

mv'VI~-.1fl11'U~ei'~ 1 ~vi''Uiil1'il ~1-.l~'U~ L:w'U\ilu -r'Uu1-.1Flrum'l"ll1l'1v m-.1n11:W'll1 ~'il'il fl'\11 n bb 'U'U 
' ' 

I 1 ~ "' _,j "'1 <V "'1 V "' I !Oj Jf ~~ "' _,j "' 1 V oh 
bbG'l~'U:W 1 b 'U ~-.1'1"lm6'1~m 'l"le:Jue:J-.lfl'U:W Vlm'ilV1-.1~t1J bblE.!Fl"l1:W'lJ'U ~ u'U1~V~b ?"1'U1'U 7 1'\.J ~'ilfl1'U 7 1'\.J VI 'WI, 

~1'il~1-.1'Vlt9l6'1'il'Ubb~G'l~'llt9l (3 1'11€1~1-.1) 'il'ilfl'll1fltl-.1'1"lm6'1~n bb~tJ1'U1'U 2 oU1b:W-.1 Vl~-.1'\l1fltJ'U~-.1t111'11'il~1-.1~'U 
' ' 

~b:w'U\ilu-r'Uu1-.1Fl rum'l"l~1v V1-.1n11:W'll1~1 U'Vlt9l6'1'il'Url1~-.1 bb 1-.1eJt9l ~1:w15rn1'Vl ~6'1'il'Url1~-.1 bb 1-.1 ei't9l ~1:wifirn1 
' ' 

'VlG'l.-'Vl.105/2515 "15rn1'Vlt9lG'l'il-.1VI1 Unconfined Compressive Strength '1J'il-.1~'U" 1~vm~1G'l:w 

A1 rl1~-.1-r'U bb 1-.1 er~ bQ~ v 'lJ'il-.1~'\.J~ b:W'U\ilu-r'UU1-.1 Fl rum'l"ll1l'1 v V1-.1li11:1J'lJ1 ~1 '\..!~1-.1-.11'\.J n€16'1~1-.1 bb~ 
' ' 

"~~1-.1 'll~~'il-.11:1.1'\J'il vn-:l1~ n1V1'U~~-.1d eJ'Uru1 ~ 1 ~:W u vl-.1 ~'U~ L:w'U\ilu -r'U u1 -.1Flrum'l"ll1l'1 v m-.1n11:W'll1~~:Wf11 n1~-.1 
'I Q.J '\ 'I 

-r'Ubb1-.1elt9l~1fl11~rl1VI'U~1t'ii.:J.lbfl'U 1 fl'il'U bb~~'il-.11:J.l'!J€lvfl11~'ilVG'l~ 85 '1J'il-.1A1~rl1VI'U~ 
5.4.3 rn1'Vl~6'1'il'U~1 1 'Un1ru~ f11m1:w bb tl'U'1J'il-.1 n11'U(9)VJ'Um:w-if'il 5.4.1 Vl~'ilrl1n1~-.1-r'U 

Lb 1-.1ei'~~1:woif 'il 5.4.2 ~ 1n11~ n1VI'U(9) ~-ru.\i'1-.1m'\l'1l'il1 ~b'\11~ Ln'U~1'il~1-.1~'U~L:w'U\ilu-r'Uu1-.1Flrum'l"ll1l'1 v v1-.1 
'U ' ' 

n~1:W'lJ1~~1-.1~bU'UUt1JVI1 b~'ilt111'11'il~1-.1:1J1'Vl~6'1'il'Url1~-.1bb 1-.1eJt9l 1 Vl:!.l1~vv1'1b u'Urn11 'U~n~ru~b~V1n'U-if'il 5.4.2 

~G'lfl11'Vl~G'l'il-.1 rh~-.1-r'Ubb 1-.1ei'~ 1~mu~ V'1l'il-.1~1'il~1-.1'Vl~6'1'il'U~b '\11~'\11 fl6'1'U1:W"ii1'U1'U 3 n'il'U ~ 
mv1:!.1Ln'U 28 i''U 'll~~'il-.11:!.luBvn11~'ilVG'l~ 85 '1l'il-.1n1~-.1-r'Ubb1-.1~n1VI'U~~-.1~e:J11 ~'U~b:w~\ilu-r'Uu1-.1Flrum'l"l 

' ' ' 
11l'1v~1-.1n11:w'lJ1~1 'U~1-.1J'U H111l ~-.1d'il'Uru1~ 1 ~:Wbb vl-.1~1€J~1-.1~:Wn1~-.1-r'Ubb 1-.1eJ(9)~1n11~'ilv"~ 85 '1JeJ-.1n1~-.1-r'U 

'" 
bb1-.1ei'~~n1VI'U~1m:!.lbn'U 1 n'il'U u~~'il-.11:!.lu'ilvn11-r'ilv"~ 10 '1J'il-.1rh~n1VI'U~ 

l11 ~" m 1'Vlt9l6'1 'il'U 1:!.1119l ~ 1:w~ n1 VI'U ~.n ~ B11 ~ 'U~ L:w 'U \il 'lJ -r'Uu 1-.1 Fl ru.n1 'l"l~ 1 v m -.1n1~:w'lJ1 ~1-if 
1:1.11~ ~-ru.\i'1-.1'\l~~'il-.l~'il Lm~'U~b:w'U\ilu-r'Uu1-.1Fl rum'l"l~1VV1-.1li11:W'll1~1 'U~1~d'il'iln~-.11 'lJ bbG'l~1 ~v'i 1n11 

'U ' ' 

n€16'1~1-.1 ~'U~b:W'U\ilu-r'UU1-.1Fl rum'l"l ~1 V V1-.1li11:W'lJ1~~'U 1 Vi:J.l1 m~:IJ1~1\i1'U~1:Woife:J rl1VI'Ut9l 
' ' "" 

~-r'U~1-.1'1l~~'il-.1b U'U~'il'ilflA1 1-ti~1 v1 'U fl11'Vl~6'1'il'U~1 bbG'l~A1 1-tl~1v1 'U 1~mm~'U~ L:w'U\il 
'U 'U 

'l.l-r'UU1-.1 Flrum'l"l~"l E.! V1-.1li11:1J'lJ1~ ~1 m:!.l1~ ~1:W-if'il rl1VI'U~deJe:J fl~-.11 U~-.1~'\.J 
' ' 



5.5 m-aua..~ LL~ ::m-aL tJ V~moa:u-a1:u -a 
1 Vf'\.Ja..~ ~'U~LlJ'U~u-ruuoa·H'l rum'V1vi''n.JtJ1'l5'a'alJ'IJ1 ~'Vlni'U 1VJtJ'I'J'Uthi:N1 '\.Ju'U~1vru1'l.le:J'l~'U~ · 

' ' ' 
nm"'hm~1LG'l1:u 1Vf~T\I!lhUlJ~'Ut'l~W~L1G11 ~~~e:Jtl'U'U1'UeJ~1'lUe:JtJ~I:'l~ 3 1'U UU:U1fl1'U~UV\~Ub6'!~:U 1'U'li1'l 

' ' 
L 1Gll'l.leJ'lfl1'aDlJeJ 1:Uel~qj1(il1 VlLUVl fl1 'a:U'a1 :U'a 11'1 (il1lJU fl~ ~'ld1 Vfe:~~"l 'U~G'l tJoWtJ:U'l.leJ'l'U1tJ'li1'l ~ 1"11UfJlJ'l1'U 

1 'U mru1 otl~'U~ LlJ'U ~u-ruu'a 'll"lill.fl1'V1vl1 tJ tJ 1'l5'a'alJ'IJ1~h U'U~'U~'U'Vl1'l 1 Vlvl1 fl1'afl1Vl LL e:J6'!Ylfl ~ : 
' ' 

Prime Coat (Pl1lJlJ1(il'alii1'U~ '1'1~.-a..~. 404/2557 "m(Pl'a:01'Ufl1'afl1V1Lbe:J6'!Ylfl~ Prime Coat" Jl1tJ'v'l~'l:U1flfl1'a 
rlell:'l~1'li'U~'U'Vl1'l LL~'d L~~:U LLG'l~vl1 fl1'aDa.J 1 'U L 1G1TeJ'U6'!lJ l"l~'a 

* * * * * 

8 

J 
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เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 2 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา  (Para  Soil  Cement)  
ส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม  และหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา  (Para  Soil  Cement)  (คิดที่ราคาน้ ามันดีเซล.........) 
Para  Soil  Cement  Base  ปริมาณงาน = (1)  ลบ.ม. 
ค่าวัสดุจากแหลง่ = (2) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ขุด-ขน) = (3) บาท/ลบ.ม. 
ค่าขนส่ง     = (4) บาท/ลบ.ม. 
  รวม  (2)+(3)+(4)   = (5) บาท/ลบ.ม. 
ส่วนยุบตัว    [(5)  x  1.6] = (6) บาท/ลบ.ม. 
ค่าซีเมนต์  (5%)  =  100  กก. [100  x  (A)] = (7) บาท/ลบ.ม. 
ค่ายางพารา  (NR-Preblend)  =  13.59  ลิตร  [13.59  x  (B)] = (8) บาท/ลบ.ม. 
ค่าติดตั้งเครื่องผสม  =  150,000  /  (1)   = (9) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ผสมวัสดุ) = (10) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บดทับ) = (11) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บ่มวัสดุ) = (12) บาท/ลบ.ม. 
ค่างานต้นทุน  (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) = (13) บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  : 1. ระยะขนส่งวัสดุ  =  ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม  +  ระยะทางจาก 
    เครื่องผสมถึงหน้างาน  (L/4) 

   2. วิธีด าเนินการ  ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
    ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง 

   3. ค าอธิบายประกอบ 
    (1) หมายถึง  ได้จากการถอดปริมาณ 
    (2) หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



    (3) (4)  (10)  (11)  และ  (12)  หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการ 
     และค่าเสื่อมราคา   

    (A) และ  (B)  หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ 
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุทธิรตัน ์ รตันโชต ิ

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



เรื่องที่ 3 

แบบแนะน ำส ำหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 





เรื่องที่ 4 

การขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการผลิตน้้าอย่างผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม
เพื่อใช้ในงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสา้หรบังาน 

ถนนท้องถิ่น 

 
 

 



การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการผลิตน้้ายางผสมสารผสมเพิม่ และสารผสมเพิม่ เพื่อใช้
ในงานถนนดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาตสิ้าหรับงานถนนท้องถิ่น 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. การใช้น้้ายางผสมสารผสมเพิ่มแบบผสมเสร็จจากโรงงาน (Pre-blend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[ผสมกับสารผสมเพิ่มหรือใชก้ระบวนการทางอื่นใดเพือ่ให้ได้น ้ายางพารา
ผสมสารผสมที่มีคณุภาพผ่านตามขอ้ก้าหนดของกรมทางหลวง] 

 
 

[เก็บตัวอย่างจากโรงงานผลิตเพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติและคณุภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมทางหลวงก้าหนด ก่อนนา้ไปใช้งาน] 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น ้ายางสด/น ้ายางข้น 

ผสม ณ โรงงานผสม 

ผลิตภัณฑน์ ้ายางพาราผสม
สารผสมเพิ่ม 

*ตรวจสอบ
คุณภาพ 

น้าไปใช้งาน 



*การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์น้้ายางผสมสารผสมเพิ่มแบบผสมเสร็จจากโรงงาน 

ขั นตอนการตรวจสอบ ดังนี  
1) ตรวจสอบเพื่อขึ นทะเบียนฯ ผลิตภัณฑ์น ้ายางผสมสารผสมเพ่ิมแบบผสมเสร็จจากโรงงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมทางหลวง การยางแห่งประเทศไทย 

- ตรวจหาปริมาณเนื อยางธรรมชาต ิ

- ค่าความหนืด (Viscosity) 

- ค่า pH 

ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมตาม
ข้อก้าหนดพิเศษฯ กรมทางหลวง 

รวบรวม
ข้อมูล 

พิจารณา 

ผ่าน 

ขึ นทะเบียนผู้ผลิตฯ 

ไม่ผ่าน 

ผลิตภัณฑน์ ้ายางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่มแบบผสมเสร็จจากโรงงาน 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 



2) ตรวจสอบเพื่อรับรองก่อนน้าไปใช้งาน (การตรวจรายเดือน/ตามล๊อตการผลิต) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจหาปริมาณเนื อยางธรรมชาต ิ

- ค่าความหนืด (Viscosity) 

- ค่า pH 

ค่า Unconfined compressive strength 

รวบรวม
ข้อมูล 

พิจารณา 

ผ่าน 

น้าไปใช้งาน 

ไม่ผ่าน 

กรมทางหลวง/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การยางแห่งประเทศไทย 

ผลิตภัณฑน์ ้ายางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่มแบบผสมเสร็จ 

จากโรงงาน 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 



2.  การใช้น้้ายางผสมสารผสมเพิ่มแบบผสมที่หน้างาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

น ้ายางสด 

น้าไปผสมกับดินซีเมนต์  
(สัดส่วนตามที่ระบุใน JMF) 

ตรวจสอบค่า 
UCS  

ผ่าน 

ค่า UCS > 17.5 ksc 

สารผสมเพิ่ม 

ตรวจหาปริมาณเนื อยางแห้ง (DRC) **ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ระบุ  

กระบวนการควบคุมคณุภาพ 

ผสมที่หนา้งาน  
(สัดส่วนตามที่ผูผ้ลิตก้าหนด) 

ค่า UCS < 17.5 ksc 

ตรวจรับงาน 

ท้าการรื อส่วนผสมดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
(เดิม) ออก แล้วท้าการกอ่สร้างใหม ่

(จนกวา่จะได้ค่า UCS ตามที่ก้าหนด) 



**การตรวจสอบคุณภาพ สารผสมเพิ่มใช้ในการผสมกับน้้ายางท่ีหน้างาน 

ขั นตอนการตรวจสอบ ดังนี  
1) ตรวจสอบเพื่อขึ นทะเบียนฯ สารผสมเพ่ิม 

 
  
 
 
 
 

 
(ผู้ผลิตจะตอ้งเตรียมน ้ายางสด/น ้ายางข้นและสารผสมเพิ่ม 
พร้อมระบุสัดส่วนการผสมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเตรียมตัวอย่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ตรวจหาปริมาณเนื อยางธรรมชาต ิ

- ค่าความหนืด (Viscosity) 

- ค่า pH 

ทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมตาม
ข้อก้าหนดพิเศษฯ กรมทางหลวง 

รวบรวม
ข้อมูล 

พิจารณา 

ผ่าน 

ขึ นทะเบียนผู้ผลิตฯ 

ไม่ผ่าน 

กรมทางหลวง การยางแห่งประเทศไทย 

 

สารผสมเพิ่ม 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 



2) ตรวจสอบเพื่อรับรองก่อนน้าไปใช้งาน (การตรวจรายเดือน/ตามล๊อตการผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ผู้ผลิตจะต้องเตรียมน ้ายางสด/น ้ายางข้นและสารผสมเพิ่ม 
   พร้อมระบุสัดส่วนการผสมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเตรียม

ตัวอย่าง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจสอบ 

การยางแห่งประเทศไทย 

 

สารผสมเพิ่ม 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

- ตรวจหาปริมาณเนื อยางธรรมชาต ิ

- ค่าความหนืด (Viscosity) 

- ค่า pH 

 

ค่า Unconfined compressive strength 

รวบรวม
ข้อมูล 

พิจารณา 

ผ่าน 

น้าไปใช้งาน 

ไม่ผ่าน 







เรื่องที่ 5 

แบบส ำรวจกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ /กลุ่ม / สถำบนัเกษตรกรชำวสวนยำง 
ที่รับซื้อน้ ำยำงสดหรือแปรรูปน้ ำยำงข้นส ำหรับกำรเขำ้ร่วม 

โครงกำร 1 หมู่บำ้น 1 กิโลเมตร 

 
 

 

 



ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด
/ก้าลังการผลิตและ
แปรรูปน้้ายางขน้

(ตนั/เดอืน)

1 กยท.จ.ชุมพร 1,500
2 กยท.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 270
3 กยท.จ.สุราษฎร์ธานี 3,480

5,250

1 กยท.จ.พังงา 145
2 กยท.จ.นครศรีธรรมราช 1,100
3 กยท.จ.ตรัง 2,895
4 กยท.จ.พัทลุง 1,950

6,090

1 กยท.จ.นราธิวาส 911
2 กยท.จ.ปัตตานี 978
3 กยท.จ.ยะลา 425
4 กยท.จ.สตูล 1,870
5 กยท.จ.สงขลา 6,801

10,984

1 กท.จ.ฉะเชิงเทรา 350
2 กยท.จ.ตราด 1,400
3 กยท.จ.จันทบุรี 360
4 กยท.จ.ระยอง 1,201

3,311

1 กยท.จ.นครพนม 300
2 กยท.จ.บึงกาฬ 147
3 กยท.จ.หนองคาย 186
4 กยท.จ.หนองบัวล าภู 140

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน

เขตภาคใตต้อนกลาง

เขตภาคใตต้อนล่าง
รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
ทีร่ับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางขน้ ส้าหรับการเขา้ร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

การยางแห่งประเทศไทยเขตทุกเขต

ที่ กยท.เขต/กยท.จ.

รวมทัง้สิ้น

เขตภาคใตต้อนบน



ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด
/ก้าลังการผลิตและ
แปรรูปน้้ายางขน้

(ตนั/เดอืน)

ที่ กยท.เขต/กยท.จ.

5 กยท.จ.ขอนแก่น 120
6 กยท.จ.สกลนคร 90
7 กยท.จ.เลย 650

1,633

1 กยท.จ.นครราชสีมา 3,300
2 กยท.จ.สุรินทร์ 160
3 กยท.จ.อุบลราชธานี 1,260
4 กยท.จ.บุรีรัมย์ 3,250
5 กยท.จ.ยโสธร 1,000
6 กยท.จ.ร้อยเอ็ด 1,200
7 กยท.จ.ศรีสะเกษ 500

10,670

1 กยท.จ.เชียงใหม่ 530
2 กยท.จ.น่าน 100
3 กยท.จ.พะเยา 394
4 กยท.จ.เชียงราย 800
5 กยท.จ.แพร่ 15
6 กยท.จ.ตาก 770
7 กยท.จ.พิษณุโลก 805

3,414
41,352

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคเหนือ

รวมทัง้สิ้น
รวมทุกเขต ทัง้สิ้น



ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด
/ก้าลังการผลิตและ
แปรรูปน้้ายางขน้

(ตนั/เดอืน)

1 กยท.จ.ชุมพร 1,500
2 กยท.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 270
3 กยท.จ.สุราษฎร์ธานี 3,480

5,250

1 กยท.จ.พังงา 145
2 กยท.จ.นครศรีธรรมราช 1,100
3 กยท.จ.ตรัง 2,895
4 กยท.จ.พัทลุง 1,950

6,090

1 กยท.จ.นราธิวาส 911
2 กยท.จ.ปัตตานี 978
3 กยท.จ.ยะลา 425
4 กยท.จ.สตูล 1,870
5 กยท.จ.สงขลา 6,801

10,984

1 กท.จ.ฉะเชิงเทรา 350
2 กยท.จ.ตราด 1,400
3 กยท.จ.จันทบุรี 360
4 กยท.จ.ระยอง 1,201

3,311

1 กยท.จ.นครพนม 300
2 กยท.จ.บึงกาฬ 147
3 กยท.จ.หนองคาย 186
4 กยท.จ.หนองบัวล าภู 140

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน

เขตภาคใตต้อนกลาง

เขตภาคใตต้อนล่าง
รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
ทีร่ับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางขน้ ส้าหรับการเขา้ร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

การยางแห่งประเทศไทยเขตทุกเขต

ที่ กยท.เขต/กยท.จ.

รวมทัง้สิ้น

เขตภาคใตต้อนบน



ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด
/ก้าลังการผลิตและ
แปรรูปน้้ายางขน้

(ตนั/เดอืน)

ที่ กยท.เขต/กยท.จ.

5 กยท.จ.ขอนแก่น 120
6 กยท.จ.สกลนคร 90
7 กยท.จ.เลย 650

1,633

1 กยท.จ.นครราชสีมา 3,300
2 กยท.จ.สุรินทร์ 160
3 กยท.จ.อุบลราชธานี 1,260
4 กยท.จ.บุรีรัมย์ 3,250
5 กยท.จ.ยโสธร 1,000
6 กยท.จ.ร้อยเอ็ด 1,200
7 กยท.จ.ศรีสะเกษ 500

10,670

1 กยท.จ.เชียงใหม่ 530
2 กยท.จ.น่าน 100
3 กยท.จ.พะเยา 394
4 กยท.จ.เชียงราย 800
5 กยท.จ.แพร่ 15
6 กยท.จ.ตาก 770
7 กยท.จ.พิษณุโลก 805

3,414
41,352

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง

รวมทัง้สิ้น
เขตภาคเหนือ

รวมทัง้สิ้น
รวมทุกเขต ทัง้สิ้น



แบบ กยท.1

ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตนั/เดอืน)

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุตะเคียนพัฒนา จ ากัด 74 ม.8 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร น  ายางสด 50 นางนภาพร  ทิพย์แสง/081-1919-895 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินแก้ว จ ากัด 27 ม.6 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร น  ายางสด 120 นายวนั  เผือกนุช/087-8913-209 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จ ากัด 108/1 ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร น  ายางสด 360 นายนาว ี ค าชมทรัพย/์098-8741-480 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวงัช้าง จ ากัด 198 ม.4 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร น  ายางสด 300 นายรุ่ง  ดวงภุมเมศร์/089-9718-781 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จ ากัด 125 ม.9 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร น  ายางสด 300 นางสาวศรีทอง  มากยอด/087-1600-941 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จ ากัด 230 ม.6 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร น  ายางสด 120 นายประสิทธิ ์ ธรรมณี/081-0890-769 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จ ากัด 300 ม.11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร น  ายางสด 100 นางกาญจนา พัฒทอง/084-8427-220 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองใหญ ่จ ากัด 90 ม.4 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร น  ายางสด 50 น.ส.รุ่งอุไรพัณณ์  เชยเชือน/089-805-8650 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

9 สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จ ากัด 41/7 ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร น  ายางสด 100 นายปฏิภาณ เขจรบุตร/081-929-3248 เข้าร่วมโครงการฯ กับ กยท.

1,500

1 สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย จ ากัด ๒๖/๙ ม.๗ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย น  ายางสด 100 นางสาวเตรนภา  พุมมา ๐๘-๕๔๒๘-๒๘๓๙ เข้าร่วม

2 สหกรณ์ สกย.ร่อนทองพัฒนา จ ากัด  ม.๘ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน น  ายางสด 50  นายก้องภพ  กรีทอง   ๐๖-๓๖๖๙-๖๑๕๙ เข้าร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรท าสวนชัยเกษม ๔ ม.๒ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน น  ายางสด 120 นายสุวทิย์  เหลืองสะอาด ๐๘-๒๒๙๘-๒๘๓๐ เข้าร่วม

270

1 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จ ากัด ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี - - นายสุรัตน์  เทือกสุบรรณ 081-8919420 อยู่ระหวา่งการเตรียมพร้อม

2 ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จ ากัด ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี - - นายกมลพันธ ์ ภัทรเวชพงศ์ 089-9722258 -

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยใหญ ่จ ากัด อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 50 นายวรีะ  คุ้มตั ว 081-9706066 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไทรห้อง จ ากัด อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายสุชัย  สุระกา 086-2669049 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเรือ จ ากัด อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 75 นายสุรัตน์  เทือกสุบรรณ 086-3962851 เข้าร่วมได้ปริมาณ 3 ตัน/วนั

6 สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทว ีจ ากัด อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 63 นางธรีาพร  บางรักษ์ 087-4656567 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2.5 ตัน/วนั

แบบส้ารวจการดา้เนินงานของสหกรณ/์กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีร่ับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางข้น ส้าหรับการเข้าร่วมโครงการ 1 หมู่บา้น 1 กิโลเมตร

การยางแหง่ประเทศไทยเขตภาคใตต้อนบน    

กยท.จ.ชุมพร

รวมทัง้สิ้น

กยท.จ.สุราษฎร์ธานี

กยท.จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

รวมทัง้สิ้น



ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหญา้ปล้อง จ ากัด อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 50 นายกมลพันธ ์ ภัทรเวชพงศ์ 089-9722258 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าชี จ ากัด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 75 นายสงวนศักด์ิ  แก้ววรัิช 087-2656799 เข้าร่วมได้ปริมาณ 3 ตัน/วนั

9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 50 นายสุริยา  วรรณบุรี 099-4825529 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองฉนวน จ ากัด อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 25 นายเลอสันต์  ศรีน้อย 088-8277488 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1 ตัน/วนั

11 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเนียง จ ากัด อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 25 นายศักดา  ส าลีพันธ ์089-5910162 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1 ตัน/วนั

12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวงัใหญ ่จ ากัด อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 150 นายสันติชัย  ช่วยบ ารุง 089-8661365 เข้าร่วมได้ปริมาณ 6 ตัน/วนั

13 กลุ่มเกษตรท าสวนต าบลเวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายสวา่ง  บุญล่อง 082-2827833 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

14 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุกระแชง จ ากัด อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด นายประสิทธมิงกฏ  มีแก้ว 080-7191879 -

15 สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด - -

16 สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 175 นายวฒิุ รักษ์ทอง 081-0840149 เข้าร่วมได้ปริมาณ 15 ตัน/วนั

17 สหกรณ์กองทุนสวนยางอรัญคามวารี จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 30 นางรัตติยา สุขาทิพย์ 098-7954451 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1.2 ตัน/วนั

18 สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะแก้วพัฒนา จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายสนั่น  ข าปาน 094-0840442 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางอุดมรัตน์ จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายสิทธชิัย  นวลวฒัน์ 081-0805095 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

20 สหกรณ์กองทุนสวนยางสองพี่น้องคลองศิลา จ ากัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 250 นางเสาวณี  จมิมะเริง 089-2918031 เข้าร่วมได้ปริมาณ 10 ตัน/ วนั

21 สหกรณ์กองทุนสวนยางสินเจริญ จ ากัด อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 25 นายสรวงจอม  ยิ มลมัย 091-8203223 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1 ตัน/วนั

22 สหกรณ์บ้านบางใหญร่่วมใจ จ ากัด อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายถาวร  แก้วประสพ 083-3908439 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

23 สหกรณ์การเกษตรพระแสง จ ากัด อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด - -

24 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านควนเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 50 นายปัญจะ 089-5939941 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

25 สหกรณ์กองทุนสวนยาง เสวยีต จ ากัด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายวชิัย  ล่องสินธ ู081-8919420 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

26 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ควนรัชดา จ ากัด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 75 น.ส.จรีัพร  จนัทร์เวช 081-9733704 เข้าร่วมได้ปริมาณ 3 ตัน/วนั

27 สหกรณ์กองทุนสวนยาง โมถ่าย จ ากัด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 250 น.ส.บุญรัตน์  นิลมณี 087-2731952 เข้าร่วมได้ปริมาณ 10 ตัน/วนั

28 สหกรณ์กองทุนสวนยาง ท่าแซะ จ ากัด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 200 นายทวเีดช  นาคทองกุล081-9701769 เข้าร่วมได้ปริมาณ 8 ตัน/วนั

29 กลุ่มเกษตรกรท าสวนประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธษนี น  ายางสด นายสุพจน์  จา่แก้ว 080-6954129 -

30 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าสะท้อน จ ากัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายอภิรักษ์  เจนงาม 086-9443212 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

31 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะปาน จ ากัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายนิพร  ตะปินา 081-1250957 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั



ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

32 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคา จ ากัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 50 นายสมศักด์ิ  คงทรัพย์ 083-5964499 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

33 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านช้างคู่พัฒนา จ ากัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 63 นายรณชัย  เดชชนะ 081-7977975 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2.5 ตัน/วนั

34 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง จ ากัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 125 นายสัญชัย  พรหมสัน 094-8067913 เข้าร่วมได้ปริมาณ 5 ตัน/วนั

35 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองสระ จ ากัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด นายวชิัย  ยิ่งไพเราะ 083-1731836 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2 ตัน/วนั

36 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรกาญจนดิษฐ์ จ ากัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด นางจรีรัตน์  ฤทธพิัฒน์ 086-6891569 -

37 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากแพรก จ ากัด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 63 นายวรรณธ  เพชรยก 081-4762004 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2.5 ตัน/วนั

38 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนทังพัฒนา จ ากัด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 081-3540506 -

39 สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จ ากัด อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด นายสถาพร  พลัวเิศษ 095-1539519 -

40 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพธิน์้อย จ ากัด อ.วภิาวดี จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 250 081-9587446 เข้าร่วมได้ปริมาณ 10 ตัน/วนั

41 สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด - -

42 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จ ากัด อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด - -

43 สหกรณ์นิคมวภิาวดี จ ากัด อ.วภิาวดี จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 38 086-2749367 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1.5 ตัน/วนั

44 สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จ ากัด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 100 นายโกศล  คงชนะ 093-5565496 เข้าร่วมได้ปริมาณ 4 ตัน/วนั

45 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคลองชะอุ่น อ.คลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 085-7499122 -

46 สหกรณ์กองทุนสวนยางน  าหักพัฒนา จ ากัด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 25 088-2642983 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1 ตัน/วนั

47 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 250 เข้าร่วมได้ปริมาณ 10 ตัน/วนั

48 วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนยางบ้านควนไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 38 นายวทิยา  ตรียุทธ 089-8721115 เข้าร่วมได้ปริมาณ 1.5 ตัน/วนั

49 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี น  ายางสด 63 เข้าร่วมได้ปริมาณ 2.5 ตัน/วนั

3,480

5,250รวมเขตภาคใตต้อนบนทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น



แบบ กยท.1

ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นบางทอง จ ากดั 14/5 ม.2 ต.บางทอง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา น  ายางสด 60 นางสาวพชัรี ศรีเพช็ร 087-2798828 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นตากแดด จ ากดั 20/3 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมอืงพงังา จ.พงังา น  ายางสด 15 นางประภาพร  ชดูวง 080-526-8861 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นบอ่แสน จ ากดั 18/1 ต.บอ่แสน อ.ทบัปดุ จ.พงังา น  ายางสด 20 นายสุรสิทธิ ์ หสัน ี082-271-4499 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทนุสวนยางในโตน จ ากดั ม.3 ต.ปา่กอ อ.เมอืง จ.พงังา น  ายางสด 50 นายวรัิติ  จรุงการ 082-815-5242 เขา้ร่วม
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1 สกย.บา้นเสมด็จวนพฒันา จ ากดั 87/3 ม.4 ต.กแุหระ อ.ทุง่ใหญ่ น  ายางสด 350 น.ส.พชันยี ์ประทมุรัตน ์089-5918354 เขา้ร่วม

2 สกย.ควนยงุ จ ากดั 10 ม.10 ต.แกว้แสน อ.นาบอน น  ายางสด 125 นายคนงึ ชพูงศ์ 081-8924914 เขา้ร่วม

3 สกย.เขาหลัก จ ากดั 37/1 ม.5 ต.ทุง่สัง อ.ทุง่ใหญ่ น  ายางสด 125 นายประเวทย ์ แสงระว ี095-8757149 เขา้ร่วม

4 สกย.ถ  าพรรณรา จ ากดั ม.7 ต.ถ  าพรรณรา อ.ถ  าพรรณรา น  ายางสด 175 นายชติูพงษ ์ ชวีะ 094-3521666 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์การเกษตรนาบอน จ ากดั 98 ม.2 ต.นาบอน อ.นาบอน น  ายางสด 150 นายดุสิทธฺิ ์ สมศักด์ิ 089-8723555 เขา้ร่วม

6 สกย.บา้นล าประ จ ากดั 76/2 ม.4 ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่สง น  ายางสด 75 นายวโิรจน ์ ดอกกระฐิน 086-2688470 ไมเ่ขา้ร่วม

7 สกย.บา้นหา้งขา้ว จ ากดั 120/1 ม.3 ต.ปริก อ.ทุง่ใหญ่ น  ายางสด 75 นายธนาภรณ์ คุ้มภยั 094-1794513 ไมเ่ขา้ร่วม

8 วสิาหกจิชมุชนคนกรีดยางและชาว 293/1 ม.3 ต.ถ  าพรรณรา น  ายางสด 175 นายเรืองยศ  เพง็สกลุ 081-7933291 เขา้ร่วม

สวนยางรายยอ่ยถ  าพรรณรา อ.ถ  าพรรณรา

1,100

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นโคกแต้ว จ ากดั 80/1 ม.3 ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายปราโมทย ์ พนัธศัุกด์ิ (087-7250774) เขา้ร่วม

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีร่บัซ้ือน้้ายางสดหรอืแปรรปูน้้ายางขน้ ส้าหรบัการเขา้รว่มโครงการ 1 หมูบ่า้น 1 กิโลเมตร

การยางแหง่ประเทศไทยเขตภาคใตต้อนกลาง

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

กยท.จ.พังงา

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

กยท.ส.ปะเหลยีน

กยท.จ.ตรงั

กยท.จ.นครศรธีรรมราช



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

2 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหนองหวา้ จ ากดั 60 ม.4 ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายประสิทธิ ์ จติรหลัง (081-7288132) เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นไร่ควน จ ากดั 32 ม.5 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 10 นายอาทร  แกน่จนัทร์ (083-6500288) เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นยวนโปะ จ ากดั 6/4 ม.2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายอภชิาติ อโณทยั  (090-0671284) เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นทุง่ไทรทอง จ ากดั 208 ม.6 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 40 นายเฮ็ก  เลี ยววฒันาสกลุ(083-1025343) เขา้ร่วม

6 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหนองเอื อง จ ากดั 135 ม.9 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายสมภพ  หลงขาว  (095-2574340) เขา้ร่วม

7 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นในเขา จ ากดั 32 ม.1 ต.บา้หว ีอ.หาดส าราญ จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายสุวตัร  แกว้จนัทร์  (061-2607427) เขา้ร่วม

8 สหกรณ์กองทนุสวนยางร่วมใจต าบลบา้นนา จ ากดั 34/2 ม.1 ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 30 นายชยัทดั  เนตรทองค า (094-5866969) เขา้ร่วม

9 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นวงัเจริญ จ ากดั 5 ม.13 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 10 นายนกิร  ติงหงะ(084-8600599) เขา้ร่วม

10 สหกรณ์การเกษตรทุง่ยาว จ ากดั 35/5 ม.2 ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 350 นายสมพล  เกา้เอยีน(081-9790857) เขา้ร่วม

11 สหกรณ์การเกษตรบา้นปา่กอ จ ากดั 98/1 ม.5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายพรชยั  ชั นสกลุ (097- 9469969) เขา้ร่วม

1 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั 82 ม.1 ต.ยา่นตาขาว จ.ตรัง น  ายางสด 450 นายประวงิ นุน่ขาว (083-6438312) เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหนองบอ่พฒันา จ ากดั 23/2 ม.2 ต.หนองบอ่ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง น  ายางสด 200 นายชบุ จงรักษ ์(087-8885745) เขา้ร่วม

3 กลุ่มรวบรวมน  ายางสดบา้นหว้ยไมแ้กน่ 36/1 ม.7 ต.ทุง่ค่าย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง น  ายางสด 60 นายนกิร พรหมแกว้ (080-5359692) เขา้ร่วม

4 กลุ่มรวบรวมน  ายางสดเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา 188 ม.1 ต.นาชมุเหด็ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง น  ายางสด 90 นายอดิศักด์ิ คงสิน (087-8955343) เขา้ร่วม

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นน  าผุด จ ากดั ม. 1 ต.น  าผุด อ.เมอืงตรัง น  ายางสด 300 นายวรัิตน ์ อนัตรัตน์ เขา้ร่วม

2 สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานสุรณ์ จ ากดั ม. 8 ต.น  าผุด อ.เมอืงตรัง น  ายางสด 80 นายศิววงศ์  นวลสุวรรณ เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางทุง่ใหญ่ จ ากดั ม. 7 ต.นาขา้วเสีย อ.นาโยง น  ายางสด 80 นายพนม  คลาดนาน เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นนาทา่มใต้ จ ากดั ม.6 ต.นาทา่มใต้ อ.เมอืงตรัง น  ายางสด 100 นางวรรณรัตน ์ ต่ันเล่ง เขา้ร่วม

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางหนองคล้า จ ากดั 153 ม.13 ต.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 30 นายบรรจง จนีหมั น 081-9797827 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นไชยภกัดี จ ากดั 155 ม.2 ต.อา่งตง อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 20 นายสุนนั คิดรอบ 081-5352776 เขา้ร่วม

กยท.ส.สเิกา

กยท.ส.ยา่นตาขาว

กยท.ส.เมอืงตรงั



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นคลองโตนพฒันาจ ากดั 132 ม.11 ต.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 10 นายเคียง คีรีรักษ ์089-8683319 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์การเกษตรอตุสาหกรรมตรัง จ ากดั 10 ม.9 ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิเกา จ.ตรัง น  ายางสด 90 นายถนอมเกยีรติ ยิ งฉว้น 091-8262948 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทนุสวนยางทุง่ใหญ่พฒันา จ ากดั 188 ม.11 ต.ทา่สะบา้ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 25 นายสุธรรม พลกลุ 086-2694881 เขา้ร่วม

6 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นบางครามพฒันา จ ากดั 94 ม.4 ต.อา่งตง อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 20 นางแนง่นอ้ย ขวดแกว้ 084-7173365 เขา้ร่วม

7 สหกรณ์การเกษตรวงัเจริญ จ ากดั 201 ม.7 ต.วงัมะปรางเหนอื อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 30 น.ส.อรัุตน ์หนสูงค์ 086-2815012 เขา้ร่วม

8 สหกรณ์การเกษตรวงัวเิศษ จ ากดั 135 ม.11 ต.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง น  ายางสด 120 นายประเวศ สิทธชิยั 095-4276949 เขา้ร่วม

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางปากคม จ ากดั 1 ม.2 ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง น  ายางสด 20 นางรัชดาภรณ์  อนินรัุกษ ์  087-2679732 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทนุสวนยางทุง่ต่อ จ ากดั 159 ม.2 ต.ทุง่ต่อ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง น  ายางสด 60 นายชอบ ประจงใจ   081-0809705 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางโพธิโ์ทน จ ากดั 118 ม.11 ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง น  ายางสด 40 นายบรรยงค์  ทองรักษ ์   087-8844296 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทนุสวนยางวงัคีรี จ ากดั 179 ม.2 ต.วงัคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง น  ายางสด 50 นางอารีรัตน ์ขอบข า    085-7880359 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทนุสวนยางบางดี จ ากดั 162 ม.5 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง น  ายางสด 100 น.ส.สุนสิา  ชเูมอืง    062-3545424 เขา้ร่วม

6 สหกรณ์กองทนุสวนยางหนองครก จ ากดั 169 ม.8 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 50 นายมนสั หมวดเมอืง    086-9402165 เขา้ร่วม

7 สหกรณ์กองทนุสวนยางคลองปาง จ ากดั 190/1 ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 20 น.ส.ศุภวรรณ ขวญัดี    083-3947060 เขา้ร่วม

8 สหกรณ์กองทนุสวนยางหนองบวั จ ากดั 216 ม.1 ต.หนองบวั อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 20 นายจารุวฒั  ออ่นแกว้    094-9824151 เขา้ร่วม

9 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหนองศรีจนัทร์ จ ากดั 22 ม.5 ต.หนองบวั อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 40 นายสมภาส  วงศ์แกว้  061-2456805  เขา้ร่วม

10 สหกรณ์กองทนุสวนยางไทรบว่ง จ ากดั 72 ม.10 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 30 นางสิริภทัร์  ศรีสุขโข   081-7266440 เขา้ร่วม

11 กลุ่มเกษตรท าสวนควนเมา 9 ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง น  ายางสด 20 นางดุษฎ ีภูพ่งศ์เพชร    084-0519121 เขา้ร่วม

2,895

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นตะแพน จ ากดั ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง น  ายางสด 60 นายเจอื  นุม่เรือง เขา้ร่วม

2 สหกรณ์การเกษตรบา้นแพรกหา จ ากดั ต.แพรกหา อ.ควนขนนุ จ.พทัลุง น  ายางสด 50 นายอนนัต์   จนัทรัตน์ เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นในกอย จ ากดั 9 ม.9 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 47 นายสมเกยีรติ  บญุมาก เขา้ร่วม

รวมทัง้สิน้

กยท.จ.พัทลงุ

กยท.ส.หว้ยยอด



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

4 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นทุง่คลองควาย จ ากดั 160/1 ม.2 ต.ทุง่นารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 32 นายจรูญ   สิทธชิยั เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นโหล๊ะหาร จ ากดั 193 ม.7 ต.ทุง่นารี อ.บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 24 นายวนิยั   สุขบวัแกว้ เขา้ร่วม

6 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นควนเค่ียม จ ากดั 29 ม.2 ต.วงัใหม ่อ.ปา่บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 24 นายกศุล   คงเผือก เขา้ร่วม

7 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นควนออก จ ากดั 172 ม.5 ต.วงัใหม ่อ.ปา่บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 35 นายส ารอง   เพช็รทอง เขา้ร่วม

8 ชมุนมุสหกรณ์กองทนุสวนยางจงัหวดัพทัลุง จ ากดั 22 ม.8 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง น  ายางสด 200 นายประเสริฐ   แกว้เกลี ยง เขา้ร่วม

9 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหว้ยไต จ ากดั ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง น  ายางสด 180 นายกติิพงศ์   คงแขง็ เขา้ร่วม

10 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นคลองเฉลิม จ ากดั ม.5 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง น  ายางสด 120 นายสุภคั   ฮกกี่ เขา้ร่วม

11 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นนาโหนด จ ากดั ม.5 ต.นาโหนด อ.เมอืง จ.พทัลุง น  ายางสด 150 นายสมพร   เพช็รนวล/093-7340933 เขา้ร่วม

12 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นพรุนาแด้ จ ากดั ม.6 ต.สมหวงั อ.กงหรา จ.พทัลุง น  ายางสด 90 นายสมบรูณ์   วุน่นรัุกษ์/098-7354563 เขา้ร่วม

13 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นล าสินธุ ์จ ากดั ม.8 ต.ล าสินธุ ์อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง น  ายางสด 90 นายคล่อง   มาสวสัด์ิ/093-1055407 เขา้ร่วม

14 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นอา่งทอง จ ากดั 147 ม.4 ต.อา่งทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง น  ายางสด 100 นายกอบศักด์ิ   บญุชา้ง/086-9622068 เขา้ร่วม

15 สหกรณ์กองทนุสวนยางในเขตปฏรูิปทีดิ่นบา้นควนหมอทอง จ ากดั236/1 ม.7 ต.โคกมว่ง อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 50 น.ส.ปรีดา  อนิทร์แกว้/081-8962893 เขา้ร่วม

16 สหกรณ์กองทนุสวนยางในเขตปฏรูิปทีดิ่นบา้นโคกมว่ง จ ากดั248 ม.11 ต.โคกมว่ง อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 40 นายสาโรจน ์  ประเสริฐ/089-8786444 เขา้ร่วม

17 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหนองคล้า จ ากดั 126 ม.2 ต.โคกมว่ง อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 30 นายทนั   หนนูวล/086-2955365 เขา้ร่วม

18 สหกรณ์กองทนุสวนยางในเขตปฏรูิปทีดิ่นบา้นทางเกวยีน จ ากดั251 ม.2 ต.โคกมว่ง อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 150 นายสุธา   สุขมิง่/087-876997 เขา้ร่วม

19 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นโคกพญา จ ากดั 389 ม.1 ต.เขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 360 นางอารีย ์  คงปราบ/09360313 เขา้ร่วม

20 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นในทอน จ ากดั 136/3 ม.1 ต.ควนขนนุ อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง น  ายางสด 73 นางประยรูศรี   จนัทระ/091-7493194 เขา้ร่วม

21 กลุ่มเกษตรกรท าสวน กยท.บา้นชา่งทอง 195 ม.5 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง น  ายางสด 45 นางวาสนา   เซ่งสังข์/084-8565318 เขา้ร่วม

1,950

6,090รวมเขตภาคใตต้อนกลางทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้



แบบ กยท.1

ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

1 สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จ ากดั ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธวิาส น  ายางสด 90 นายณัฐกติต์ ปิน่ทอง 0948296916             เขา้ร่วมโครงการ

2 สหกรณ์ชาวสวนยางบ้านกจู า  จ ากดั    ม.3 ต.ไพรวนั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส น  ายางสด 45 นายคล้อย ไกรน้อย 0818455079 เขา้ร่วมโครงการ

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จ ากดั ม.5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส น  ายางสด 195 นายประยงค์ จนิดา 094305783 เขา้ร่วมโครงการ

1 ศูยน์รวบรวมน  ายางสด อ.แวง้ ม.2 ต.โล๊ะจดู อ.แวง้ จ.นราธวิาส น  ายางสด 225 นายนิพนธ ์ศรีสุวรรณ 0806181738 เขา้ร่วมโครงการ

2 กลุ่มชาวสวนยางบ้านใหญ่ ม.2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธวิาส น  ายางสด 240 นายณรงศักด์ิ เมฆรัตน์ 0892970814 เขา้ร่วมโครงการ

1 กลุ่มชาวสวนยางบ้านไอตุ๋ย ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธวิาส น  ายางสด 23 นางอ าไพ  มณีใส 0973134315 เขา้ร่วมโครงการ

2 กลุ่มชาวสวนยางบ้านกาหลง ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธวิาส น  ายางสด 18 นายนิยม นิลวสุิทธ ์0810974977 เขา้ร่วมโครงการ

3 กลุ่มชาวสวนยางบ้านไอร์เจี๋ยะ ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธวิาส น  ายางสด 75 นายพชิัย มณีรัตน์  0872890957 เขา้ร่วมโครงการ

911

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่คล้า จ ากดั ม.3 ต.ทุง่คล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี น  ายางสด 80 นายนิยม ค านวณนิคมเขต 093-7646644 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพนัตัน จ ากดั ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี น  ายางสด 80 นางนันทวรรณ ผ่องอ าไผ 061-4873316 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเปล จ ากดั ม.2 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี น  ายางสด 80 นางปาริชาติ จนัทรัตน์ 094-1190864 เขา้ร่วม

กยท.จ.นราธวิาส

รวมทัง้สิน้

กยท.สาขาเมอืง

กยท.สาขาระแงะ

กยท.สาขาสุไหงโก-ลก

กยท.สาขารอืเสาะ

กยท.จ.ปตัตานี

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีร่บัซ้ือน้้ายางสดหรอืแปรรปูน้้ายางขน้ ส้าหรบัการเขา้รว่มโครงการ 1 หมูบ่า้น 1 กิโลเมตร

การยางแหง่ประเทศไทยเขตภาคใตต้อนล่าง

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

4 บ้านโคกขี เหล็ก 6 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 50 นายประวงิ  สารพร 089-7347534 เขา้ร่วม

5 บ้านโคกอน้ 178/17 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 15 นายผุด  ปลอดภยั 061-4873316 เขา้ร่วม

6 บ้านท่าพรุ 84 ม.8 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 20 นายรอหมี  สันบากอ m089-5956314 เขา้ร่วม

7 บ้านแม่ล็อคนิคมโคกโพธิ์ 45 ม.9 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 18 นายตุแวะเลาะ  หะมะแตม๊ะ เขา้ร่วม

8 บ้านต้นธง 1/1 ม.9 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 18 นายดอรอแม  มูแซะ เขา้ร่วม

9 บ้านบ่อหวา้ 15/4 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 15 นายสราวธุ  ร่วมรักษ์ 087-2852685 เขา้ร่วม

10 บ้านช้างใหต้ก 50/4 ม.3 ต.ช้างใหต้ก อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 45 นายสากล  กู้เมือง เขา้ร่วม

11 บ้านทุง่นา 41 ม.1 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 75 นายพรุิฬห ์ กลัยาศิริ เขา้ร่วม

12 บ้านไพรพารา 71 ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 20 น.ส.ประยรูสุข  คณานุรักษ์ 081-7668212 เขา้ร่วม

13 บ้านต้นเลียบ 86 ม.1 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 75 นายนัฐพงศ์  สุวรรณแพทย์ เขา้ร่วม

14 บ้านมะกรูด 22/1 ม.6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 25 นายวเิวท  ไชยชนะ เขา้ร่วม

15 บ้านแลแป 72 ม.3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 20 น.ส.นัตนาภรณ์  ชูนุย้ เขา้ร่วม

16 วดัปลักปรือ 99/8 ม.1 ต.ม่วงเตี ย อ.แม่ลาน น  ายางสด 75 นายมานพ  บุญทรัพย ์081-6086403 เขา้ร่วม

17 บ้านเกาะวหิาร 40/1 ม.1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน น  ายางสด 75 น.ส.รัตนา  ทองล าแสง 098-1248661 เขา้ร่วม

18 บ้านหว้ยเงาะ 38 ม.4 ต.ทุง่พลา อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 17.5 นายเปีย้น  แกว้ไกร 083-1869088 เขา้ร่วม

19 บ้านใหม่-ท่าแรด 18/8 ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน น  ายางสด 75 นายจตุรภตัร  กลูณรงค์ 089-8779933 เขา้ร่วม

20 บ้านหนองครก 39 ม.4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ น  ายางสด 100 นายประศิษฐ์  คงอนุมัติ 087-2898551 เขา้ร่วม

978

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อน  าร้อน จ ากดั 37/1 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 30 นายธรีพนัธุ์ หวงัปัญจโสภากลุ  086-2968782 เขา้ร่วม

รวมทัง้สิน้

กยท.จ.ยะลา



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน จ ากดั 435/7 ม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 30 นายวรินทร ชาญวริวงศ์ 061- 4782953 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางมงคลยะรม จ ากดั 9/71 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 30 นายประสิทธิ์ เจา้พทิักษ์วงศ์ 089- 0265396 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางจาเราะซูซู จ ากดั 81 ม.4 ต.ธารน  าทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 5 นายพเิชษฐ สหะวงศ์วฒันา 093-1302483 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ จ ากดั 92/1 ม.6 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 25 นายสมชาย แซ่เลียง 083-1919146 เขา้ร่วม

6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนธารน  าทิพย์ 95 ม.1 ต.ธารน  าทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา น  ายางสด 30 นายกมัปนาท วงศ์ชูวรรณ 081-9571206 เขา้ร่วม

7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านถ  าทะลุ 93/1 ม.3 ต.ถ  าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา น  ายางสด 100 นางวนัดี รัตนอนันต์ 089-7429516 เขา้ร่วม

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเด็งกา้วหน้า จ ากดั 36/4 ม.4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา น  ายางสด 25 นายสมบัติ โรจนอมัพวนั 089-5977491 เขา้ร่วม

9 วสิาหกจิชุมชนศูนยร์วมน  ายางสด สกย .จ.ยะลา ม.7 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา น  ายางสด 150 นายบุญนิตย ์สองแกว้ 089-8773977 เขา้ร่วม

425

1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา สกย. 136 หมู ่3 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล น  ายางสด 1,500 นายฉอ้ง  ตั งสังข ์081-4787727 เขา้ร่วม

ควนกาหลง (เฉลิมพระเกยีรติ)

2 สหกรณ์น  ายางสดท่าแพ จ ากดั 122 หมู ่1 ต.เท่าเรือ อ.ท่าแพ  จ.สตูล น  ายางสด 250 นายอสิมาแอล  ฮะอรุา 089-2978460 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์วงัใหม่พฒันา จ ากดั 153 หมู ่9 ต.น  าผุด อ.ละงู จ.สตูล น  ายางสด 120 นายอดุม  คงสมคิด 091-1670399 เขา้ร่วม

1,870

1 ช่างแกว้ - คลองหลา ม.7 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 20 นายภริม สุวรรณรัตน์/087-2876757 เขา้ร่วม

2 ทุง่นนท์ร่วมใจพฒันา ม.2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 20 นายประมวล ฆงัคะโร/087-3941260 เขา้ร่วม

3 โคกสักสามัคคี ม.3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 5 นายสมชาย เรืองวรกลุ เขา้ร่วม

4 คลองร า ม.1 ต.ทุง่หมอ อสะเดา จ.สงขลา น  ายางสด 20 นายพชิิต เพช็รสามสี/081-5416785 เขา้ร่วม

รวมทัง้สิน้

กยท.จ.สงขลา

รวมทัง้สิน้

กยท.จ.สตลู



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรัง 110  ม.1  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี น  ายางสด 900 นายศตวรรษ จนัทร์ทอง/095-017819 เขา้ร่วม

6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาทวกีา้วหน้า  59 87 ม.5 ต.นาทว ีอ.นาทวี น  ายางสด 144 นางขวญัชนก มัณฑะติ/082-2698845 เขา้ร่วม

7 กลุ่มเกษตรกรท าสวน สกย.นาทวี 192/5 ม.2 ต.คลองทราย อ.นาทวี น  ายางสด 100 นางศิรประภา นุน่ก าเหนิด/081-9572546 เขา้ร่วม

8 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ร่วมใจพฒันา 49/1 ม.10 ต.ปริก อ.สะดา น  ายางสด 66 นายสุชาติ สุทธิ์หนู/081-3887651 เขา้ร่วม

9 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เกษตรร่วมใจ 68/2 ม.10 ต.ปริก อ.สะเดา น  ายางสด 150 นายปรีชา แกว้เรียง/084-7471617 เขา้ร่วม

10 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.น  ายางสดบ้านตัวอยา่ง 78/50 ต.สะดา อ.สะเดา น  ายางสด 75 นางจติรา ฉตัรเฉลิมวฒิุ/089-2947027 เขา้ร่วม

11 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านควนตีนร่วมใจ 195 ม.10 ต.ปริก อ.สะเดา น  ายางสด 75 นายนราธปิ ศรีวเิชียร/081-9144482 เขา้ร่วม

12 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.เพือ่นเกษตรทางเลือก ม.10 ต.ปริก อ.สะเดา น  ายางสด 75 นายยงยทุธ พรหมร่วมแกว้/085-6288068 เขา้ร่วม

13 กลุ่มน  ายางสด อ.เทพา ม.3 ต.วงัใหญ่ อ.เทพา น  ายางสด 72 นายสัมพนัธ ์อนุสาส์น/ เขา้ร่วม

14 กลุ่มชาวสวนยางบ้านควนนา 54 ม.7 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 35 นายทนงศักด์ิ นวลแผลง/081-3683340 เขา้ร่วม

15 กลุ่มชาวสวนยางบ้านล่องควน  2 ม.6 ต.คูหา อ.สะบ้ายอ้ย จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายรอหะ บากา/089-7385846 เขา้ร่วม

16 กลุ่มชาวสวนยางบ้านทับหลวง ม.1 ต.คูหา อ.สะบ้ายอ้ย  จ.สงขลา น  ายางสด 150 นายววิฒัน์ ศรีอนิทร์/089-5998356 เขา้ร่วม

17 กลุ่มน  ายางสดบ้านเนินพจิติร ม.1 ต.พจิติร อ.นาหม่อม จ.สงขลา น  ายางสด 40 นายธเนศ จนัชูโต/081-0969763 เขา้ร่วม

18 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางจะโหนง ม.9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 240 นายวาย ุแดงแสละ/084-8598488 เขา้ร่วม

19 กลุ่มชาวสวนยางบ้านปากช่อง 1 ม.5 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายชม เพชรศรี/087-9670545 เขา้ร่วม

20 กลุ่มชาวสวนยางบ้านปากช่อง 2 ม.5 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายสุนทร คงหนู/087-2928066 เขา้ร่วม

21 กลุ่มชาวสวนยางบ้านน  าเค็มพฒันา ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายสุรศักด์ิ เล๊าะแสะ/089-2938713 เขา้ร่วม

22 กลุ่มชาวสวนยางบ้านทุง่พระ ม.2 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายเพยีร ช่วยอนิทร์/081-9633898 เขา้ร่วม

23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนไม้ไผ่ จ ากดั ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 50 นายนิยม ขวญัรัตน์/0835139240 เขา้ร่วม

24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกา่ร้าง จ ากดั ม.6 ต.คลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 50 นายถาวร ประทุมทอง/089-9765339 เขา้ร่วม



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

25 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนกบ จ ากดั ม.7 ต.คลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง่ น  ายางสด 50 นายเกษม บิลสะหะ/089-8776672 เขา้ร่วม

26 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหว้ยคู 49 จ ากดั 29/10 ม.9 ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา น  ายางสด 160 นายพเิชษฐ ยอดใชย/081-5425434 เขา้ร่วม

27 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหน าคอก จ ากดั 53/4 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา น  ายางสด 18 น.ส.ศศิพมิพ ์เพชรศรี/093-7583142 เขา้ร่วม

28 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหวัถนน จ ากดั 28/2 ม.8 ต.ปริก อ.สะดา จ.สงขลา น  ายางสด 45 นางสุกลัยา ชาวกงจกัร/083-1860595 เขา้ร่วม

29 สหกรณ์กองทุนสวนยางล าไพลพฒันา จ ากดั ม.5 ต.ล าไพล อ.เทพา น  ายางสด 27 นางนิศากร ก าเหนิดดี เขา้ร่วม

30 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านใหม่ จ ากดั ม.4 ต.วงัใหญ่ อ.เทพา น  ายางสด 48 นายวนิัย พรหมสมปาน เขา้ร่วม

31 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุง่หร่ี  จ ากดั ม.5 ต.วงัใหญ่ น  ายางสด 43 นายเกษม ยกกระบัตร เขา้ร่วม

32 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมาก จ ากดั ม.3 ต.วงัใหญ่ น  ายางสด 92 นายต่วน มิตรสุวรรณ์ เขา้ร่วม

33 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าแมงลัก จ ากดั ม.5 ต.สะกอม อ.เทพา น  ายางสด 45 นายนิคม ดิษสระ เขา้ร่วม

34 สหกรณ์กองทุนสวนยางหวัสวนพฒันา จ ากดั ม.1 ต.เกาะสะบ้า น  ายางสด 46 นายสัญญา สุขพนัธ์ เขา้ร่วม

35 สหกรณ์ สกย.บ้านยางงาม จ ากดั ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.ส่งขลา น  ายางสด 80 นายจรูญ ศรีทวกีลู/085-8986211 เขา้ร่วม

36 สหกรณ์ สกย.บ้านคลองต่อ จ ากดั ม.10 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภมูิ  จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายฉา หมัดอาด  า/095-5019532 เขา้ร่วม

37 สหกรณ์ สกย.บ้านคลองกั่ว จ ากกัด ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภมูิ  จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายหาบ หลีหมาด/086-2969064 เขา้ร่วม

38 สหกรณ์ สกย.บ้านควนพาราทอง จ ากดั ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภมูิ  จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายมนูญ เกอิ/081-2770006 เขา้ร่วม

39 สหกรณ์การเกษตรรัตภมูิ  จ ากดั ม.4 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภมูิ  จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายกติติธชั ณ วาโย/ เขา้ร่วม

40 สหกรณ์ สกย.บ้านท่ามะปรางยางทอง จ ากดั ม.9 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายบันยามีน หะยหีมัด/082-8334912 เขา้ร่วม

41 สหกรณ์ สกย.บ้านแหลมยาง จ ากดั ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.ส่งขลา น  ายางสด 75 นายเถี ยน ไวยรัตน/์089-2998857 เขา้ร่วม

42 สหกรณ์ สกย.บ้านป่ายาง จ ากดั ม.9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.ส่งขลา น  ายางสด 70 นายนิรัญ ชาติด า/084-8533014 เขา้ร่วม

43 สหกรณ์ สกย.บ้านคลองช้าง จ ากดั ม.9 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา น  ายางสด 75 นายโยธนิ อสิรโชติ/063-0836641 เขา้ร่วม

44 สหกรณ์ สกย.บ้านคลองเขาล้อน จ ากดั ม.8 ต.เขาพระ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายแฉล้ม สังสนาม/089-2949667 เขา้ร่วม



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

45 สหกรณ์ สกย.บ้านยงูทอง จ ากดั ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.ส่งขลา น  ายางสด 75 นายวริมย ์สุวรรณรัตน์/062-2064076 เขา้ร่วม

46 สหกรณ์ สกย.ควนเนียงใน จ ากดั ม.13 ต.รัตภมูิ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายชรินทร์ พวงศิลป์/089-9777697 เขา้ร่วม

47 สหกรณ์ สกย.ควนนา จ ากดั ม.7 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายกระจา่ง สุวรรณชาตรี/091-7653326 เขา้ร่วม

48 สหกรณ์ สกย.หว้ยโอน จ ากดั ม.9 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายวรัิตน์ สันแอ/089-8700532 เขา้ร่วม

49 สหกรณ์ สกย.โหล๊ะหนุน จ ากดั ม.10 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายจู่เทีย่ง เซ่งสวสัด์ิ/087-9697908 เขา้ร่วม

50 สหกรณ์ สกย.ทรายขาว จ ากดั ม.6 ต.ทุง่หวงั อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา น  ายางสด 80 นายนิคม อไุรรัตน์/081-9900068 เขา้ร่วม

51 สหกรณ์ สกย.บ้านดอนขี เหล็ก จ ากดั ม.5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา น  ายางสด 70 นายสุรินทร์ บินหมัดหนี/063-0805721 เขา้ร่วม

52 สหกรณ์ สกย.ต าบลเกาะใหญ่ จ ากดั ม..3 ต.เกาะใหญ่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายมานิจ ทองใหญ่/093-0460231 เขา้ร่วม

53 สหกรณ์ สกย.บ้านยางทอง จ ากดั ม.5 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายผล วงศ์เพชร/081-0986648 เขา้ร่วม

54 สหกรณ์ สกย. บ้านทุง่โพธิ์ จ ากดั ม.6 ต.ทุง่ขมิ น อ.นาหม่อม จ.สงขลา น  ายางสด 75 นายปราโมทย ์ลักษณะ/089-2955154 เขา้ร่วม

55 สหกรณ์ สกย.ต าบลพจิติร จ ากดั ม.6 ต.พจิติร อ.นาหม่อม จ.สงขลา น  ายางสด 75 นายริน ปานบุตร/081-9579438 เขา้ร่วม

56 สหกรณ์ สกย.ดอนขี เหล็กพฒันา จ ากดั ม.5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายร่อสัก บินสัน/085-8941853 เขา้ร่วม

57 สหกรณ์ สกย.บ้านวงัพา จ ากดั ม.9 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น  ายางสด 75 นายเกษม อนิทะคง/084-3005231 เขา้ร่วม

58 สหกรณ์ สกย.บ้านพรุชบาพฒันา จ ากดั ม.7 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายสิงห ์ศรีระสันต์/081-9634124 เขา้ร่วม

59 สหกรณ์ สกย.บ้านหแูร่ จ ากดั ม.3 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายชูเกยีรติ สุขกา/085-8935124 เขา้ร่วม

60 สหกรณ์ สกย.ท่าขา้มพฒันายาง จ ากดั ม.6 ต.ท่าขา้ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น  ายางสด 60 นายสุธรรม แกว้สะน/ี081-9692795 เขา้ร่วม

61 สหกรณ์ สกย.บ้านหนองบัวพฒันาการยาง จ ากดั ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น  ายางสด 50 นายอบัดุลรอหมาน ฤทธิ์โต/081-7673671 เขา้ร่วม

62 สหกรณ์การเกษตรจะนะ จ ากดั ม.3 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 1,200 นายชัยนนท์ นิตยศิ์ริ/061-6093965 เขา้ร่วม

63 สหกรณ์กองทุนสวนยางรวมใจคูนายสังข ์จ ากดั ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 180 นายณรงค์ หมวกวลัย์/089-9779296 เขา้ร่วม

64 สหกรณ์กองทุนสวนยางสะพานไม้แกน่  จ ากดั ม.1 ต.สะพานไม้แกน่ อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 180 นายนรินทร์ เรืองรุ่ง/081-7677729 เขา้ร่วม



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

65 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาคลัง จ ากดั ม.6 ต.สะพานไม้แกน่ อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 120 นายกริิยา หรนศิลา/082-2649631 เขา้ร่วม

66 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาหวา้ จ ากดั ม.1 ต.นาหวา้ อ.จะนะ จ.สงขลา น  ายางสด 180 นายส าราญ แกว้เพชร/062-2152498 เขา้ร่วม

67 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุง่ลังพฒันา จ ากดั 2/2 ม.9 ต.สะท้อน อ.นาทวี น  ายางสด 120 นายสมทรง สังขโ์ต/084-9638641 ไม่เขา้ร่วม

68 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวดัพฒันา  จ ากดั 22 ม.5 ต.ประกอบ อ.นาทวี น  ายางขน้ 120 นายบัญชา คงเพชร/088-7565122 ไม่เขา้ร่วม

6,801

10,984รวมเขตภาคใตต้อนล่างทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้



แบบ กยท.๑

ที่ ประเภทยางที่รับซ้ือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
(รับซ้ือน้้ายางสด

หรือ
ผู้ประสานงานของสหกรณ์/

แปรรูปน้้ายางขน้) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร

กมัปนาท พรพรหมพินิจ 081-7621909 เขา้ร่วม

092-2626098

2 สก.กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากดั 66 ม.1 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี น  ายางสด 100 ประเสริฐ น้าวัฒนไพบูลย ์081-3777133 เขา้ร่วม

350

1 สหกรณ์ยางพาราเนินดิแดงตราด จ ากดั 8/1 ม.11 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด น  ายางสด 500 นายเกรียงไกร  เทพินทร์อารักษ์ 098-959-2565
 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จ ากดั 314 ม.4 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด น  ายางสด 400 นางส าอางค์ ขาวผ่อง 087-585-9491
 ไม่เขา้ร่วม

3 สหกรณ์เครือขา่ยยางพาราจงัหวัดตราด จ ากดั 16/16 ม.9 ต. ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด



น  ายางสด 



780 นายสงวน สัพโส 089-093-2632
 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จ ากดั 184 ม.9 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด น  ายางสด 200 นายปั่น  ขาวมงคล 081-782-5583 เขา้ร่วม

5
สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพารา
ต าบลห้วยแร้ง จ ากดั

145 หมู่9 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด น  ายางสด 300 น.ส.ปุณิกา จงึตระกลู 098-261-3516
 เขา้ร่วม

1,400

1 สหกรณ์ สกย.บ้านสะท้อน จ ากดั 82/31 ม.3 ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชกฎู จ.จนัทบุรี น  ายางสด 100 นายนิพนธ์ เลาห์กติิกลู  089-9112858 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์ สกย.บ้านอา่งคีรี จ ากดั 51 ม.2 ต.อา่งคีรี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี น  ายางสด 30 นายสมโชค  จนัทร์เขลม 089-9363416  เขา้ร่วม

3 สหกรณ์ สกย.บ้านคลองครก จ ากดั 205 ม.6 ต.พวา อ.แกง่หางแมว จ.จนัทบุรี น  ายางสด 200 นางยอดขวัญ ปิตตุเดชะ 081-7818245 เขา้ร่วม

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่รับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางขน้ ส้าหรับการเขา้ร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวนัออก

สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่อยู่

ปริมาณน้้ายางสด/
ก้าลงัการผลติและ
แปรรูปน้้ายางขน้ 

(ตัน/เดือน)

ความต้องการเขา้ร่วม
โครงการกับกยท. 

(เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

กยท.จ.จันทบุรี

กท.จ.ฉะเชงิเทรา

กยท.จ.ตราด

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

1 สก.กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากดั 341 ม. ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี น  ายางสด 250



ที่ ประเภทยางที่รับซ้ือ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
(รับซ้ือน้้ายางสด

หรือ
ผู้ประสานงานของสหกรณ์/

แปรรูปน้้ายางขน้) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร

สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่อยู่

ปริมาณน้้ายางสด/
ก้าลงัการผลติและ
แปรรูปน้้ายางขน้ 

(ตัน/เดือน)

ความต้องการเขา้ร่วม
โครงการกับกยท. 

(เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

4 สหกรณ์ สกย.สุขใจ จ ากดั 149 ม.7 ต.ขนุซ่อง อ.แกง่หางแมว จ.จนัทบุรี น  ายางสด 30 นายสุพัฒน์  อทิธิ์ประเสริฐ  081-9458806 เขา้ร่วม

360

1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบางบุตร ม.7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง น  ายางสด 120 นายประสาน ฐานานุกรม 081-6640121 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่าง จ ากดั ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง น  ายางสด 65 น.ส.ศันสนีย ์เจริญรมย ์062-9596354 เขา้ร่วม

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางปลวกแดง จ ากดั ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง น  ายางสด 80 นางสาวกมลเนตร เดชกุ้ง 083-5975828 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางพัฒนาบ้าน ท่าเสา จ ากดั ม.4 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง น  ายางสด 30 นายภริมณ์ ลอยสุวงษ์ 086-1517846 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสหมิตร จ ากดั ม.4 ต.ส านักทอง อ.เมือง จ.ระยอง น  ายางสด 150 นายสุชยั แซ่เตื อง 086-0828452 เขา้ร่วม

6 สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา จ ากดั ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง น  ายางสด 180 นายณัฏฐาวัฒน์ รัตนสร้อย 081-9415482 เขา้ร่วม

7 ชมุนุมสหกรณ์จงัหวัดระยอง ม.9 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง น  ายางสด 400 นายเฉลา ฉมิภ ู089-4131853 เขา้ร่วม

8 สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง จ ากดั ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง น  ายางสด 100 นายสมพงษ์ พลาศัยเลิศ 096-8235546 เขา้ร่วม

9 สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากดั 151 หมู่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง น  ายางสด 60 นายเรวัตร แสงวารินทร์ 086-4153187 เขา้ร่วม

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางต าบลช าฆอ้ จ ากดั หมู่ 2 ต.ช าฆอ้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง น  ายางสด 10 นางเอน็ดู อนิพูลวงษ์ 092-3876550 เขา้ร่วม

11 กลุ่มเกษตรท าสวนยางพาราต าบลกระแสบน 99/11 หมู่ 6 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง น  ายางสด 6 นายปัญญา ส าลี เขา้ร่วม

1,201

3,311

รวมทั้งสิ้น

รวมเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกทั้งสิ้น

กยท.จ.ระยอง

รวมทั้งสิ้น



แบบ กยท.1

ประเภทยางที่รับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความต้องการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตัน/เดือน)

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาหนองหวาย ม.7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นายสาคร ผงชานัน (081-2924108) เข้าร่วม

2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านตาล-บ้าน ม.1 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นายพนัส กิติศรีวรพันธุ ์(089-9372985) เข้าร่วม

3 สหกรณืกองทุนสวนยางนาทม จา้กัด ม.11 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นายจริน คงเคน (061-3218370) เข้าร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต้าบลโพนทอง ม.7 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นายธนวัน คอยมา (061-3213710) เข้าร่วม

5 สหกรณ์ชาวสวนยางพุ่มแก จา้กัด ม.7 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นายสยาม พ่อธานี (084-7422743) เข้าร่วม

6 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต้าบลศรีสงคราม ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม น ้ายางสด 50 นางเกศรา ทุมประเสน (089-8416813) เข้าร่วม

300

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จา้กัด 195 ม.1 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล น ้ายางสด 60 นายแสงจันทร์ แก้วก ้า 083-3438399 เข้าร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง จา้กัด 227 ม.6 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ น ้ายางสด 70 นายอารีย์ โพธฺจันทร์ 096-2588214 เข้าร่วม

3 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา น ้ายางสด 10 089-9046081 เข้าร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรทา้นาโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา น ้ายางสด 7 080-1054976 เข้าร่วม

147

1 สหกรณ์ฯห้วยทรายค้า-บ้านผือ  จา้กัด ม.4 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย น ้ายางสด 16 นายสุขไกร กลางประพันธ์  (085-463-2769) เข้าร่วม

2 สหกรณ์ฯกุดบงยางพารา  จา้กัด ม.6 ต.กุดบง  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย น ้ายางสด 40 นายเงิน  เพียศรี  (089-279-9774) เข้าร่วม

3 สหกรณ์ฯสร้างนางขาว-ทุ่งหลวง จา้กัด ม.2 ต.บ้านโพธิ ์อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 นายศุภชัย  ศรีเหลา (081-799-5272) เข้าร่วม

4 สหกรณ์ฯโพธิพ์ัฒนายางพารา จา้กัด ม.5 ต.บ้านโพธิ ์อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย น ้ายางสด 5 นายสุพรรณ  รักธรรม (085-756-5338) เข้าร่วม

5 สหกรณ์ฯพระบาทนาสิงห์  จา้กัด ม.5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย น ้ายางสด 40 นายสิริวัฒน์  สนิท (095-663-0686) เข้าร่วม

กยท.จ.นครพนม

กยท.จ.บึงกาฬ

กยท.จ.หนองคาย

แบบสา้รวจการดา้เนินงานของสหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่รับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางข้น สา้หรับการเข้าร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่อยู่

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น



ประเภทยางที่รับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความต้องการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตัน/เดือน)

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่อยู่

6 สหกรณ์ฯนาทับไฮ  จา้กัด ม.2 ต.นาทับไฮ  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย น ้ายางสด 5 นายเข็มพร สองศร (087-224-4733) เข้าร่วม

7 สหกรณ์หนองบัวเงินฯ  จา้กัด ม.6 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 นายนิเวช  บุระพวง (083-332-5545) เข้าร่วม

8 สหกรณ์ฯต้าบลวังหลวง  จา้กัด ม.3 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 นางบุญเลิศ  ใจสุข (081-749-4591) เข้าร่วม

9 สหกรณ์ฯต้าบลหนองหลวง  จา้กัด ม.1 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 นายบุญเพ็ง  วงษ์ชาลี (092-814-4227) เข้าร่วม

10 สหกรณ์ฯซ้าเจียง  จา้กัด ม.2 ต.นางิ ว  อ.สังคม  จ.หนองคาย น ้ายางสด 5 นายสัญชาญ  ไชยพระอินทร์ (087-233-4306) เข้าร่วม

11 สหกรณ์ฯสาวแลรวมเกษตร จา้กัด ม.5 ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก จ.หนองคาย น ้ายางสด 15 นายสามชัย  อ่อนสมัย (086-241-2599) เข้าร่วม

12 สหกรณ์ฯกรป.กลางนพค.จา้กัด ม.3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิต์าก จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 นายดวงดี  พลเสนา (086-253-1412) เข้าร่วม

13 สหกรณ์ฯต้าบลแก้งไก่ จา้กัด ม.5 ต.แก้งไก่  อ.สังคม จ.หนองคาย น ้ายางสด 10 น.ส.สุวิถี  กอเขียวหล้า (089-715-9664) เข้าร่วม

186

1 สหกรณ์กองทุนสวนยาง โนนทันยางทอง จา้กัด 166 ม. 2 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล้าภู น ้ายางสด 20 นายค้าปิ่น  บุญตา 091-6960933 เข้าร่วม

2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองศาลาภูเก้า 136 ม. 2 ต.บ้านถิ น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู น ้ายางสด 30 นายโกมล  บุตรจา้นง 090-3538709 เข้าร่วม

3 กลุ่มเกษตรกร สามัคคีต้าบลโนนทัน 258 ม. 9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล้าภู น ้ายางสด 30 นายวันชัย  ไชวงษ์ 088-5720164 เข้าร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง บ้านโนนม่วง 36 ม. 11 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู น ้ายางสด 30 นายสถิตย์  สาวิกัลย์ 088-3184244 เข้าร่วม

5 สหกรณ์กองทุนสวนยาง โนนสัง จา้กัด 146 ม. 5 ต.บ้านถิ น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู น ้ายางสด 30 นายอุบล  เกาะชัย 085-4668295 เข้าร่วม

140

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จา้กัด บ.ชัยเจริญ  ม.9  ต.บ้านฝาง อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 20 นายหนูกัน  ยศพล โทร. 0879240356 เข้าร่วม

2 สหกรณ์นิคมดงมูลหนึ ง จา้กัด 358  ม.18  ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 20 นายเข็มชาติ  ป้องเรือ โทร. 0892768571 เข้าร่วม

3 สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จา้กัด 203  ม.9  ต.บ้านฝาง อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 20 นายเจียง  นาอุดม โทร. 0986587648 เข้าร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายสวนยางพาราอา้เภอน ้าพอง บ.ทรายมูล  ม.2  ต.ทรายมูล อ.น ้าพอง  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 40 นายบุญสินธ์  มีกลางแสน โทร. 0895719276 เข้าร่วม

5 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอา้เภอกระนวน บ.คลองชัย  ม.8  ต.ดูนสาด อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 10 จสต.จรินทร์  ธรรมดี โทร. 0892745102 เข้าร่วม

กยท.จ.หนองบัวลา้ภู

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

กยท.จ.ขอนแก่น



ประเภทยางที่รับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชื่อ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความต้องการเข้าร่วม
(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางข้น) แปรรูปน้้ายางข้น /กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร (เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม)
(ตัน/เดือน)

ที่ สหกรณ/์กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่อยู่

6 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต้าบลโนนท่อน 99  ม.2  ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น น ้ายางสด 10 นายหนูเตรียม  เหล่าสุวรรณ์ โทร. 0804028764 เข้าร่วม

120

1 กลุ่มเกษตรกรทา้สวนยางพาราเพื อแปรรูปหนองปลิง 45 ม.7 ต.หนองปลิง อ.นิคมน ้าอูน จ.สกลนคร น ้ายางสด 90
นายวัลลภ เจริญสุทธินันท์ 089-5701172
นายสมบัติ ค้าคุณเมือง 089-7119386

เข้าร่วม

90

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จา้กัด 89 ม.20 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย น ้ายางสด 180 นายไพโรจน์ จ้อยพุทธ 081-8563397 เข้าร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จา้กัด 268 ม.100 ต.ผาอินทร์แปลง อ.วังสะพุง จ.เลย น ้ายางสด 120 นายธวัชชัย บุญมาพัต 091-3564286 เข้าร่วม

3 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท. บ้านน ้าพร จา้กัด 200 ม.2 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย น ้ายางสด 50 นายจา้เนือง สุพรมอินทร์ 087-8594092 เข้าร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ต้าบลโคกใหญ่ 50 ม.5 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี  จ.เลย น ้ายางสด 80 นายอนันต์ พิลาคุณ 080-7417169 เข้าร่วม

5 กลุ่มเกษตรกร กยท. เจริญสุข 182 ม.8 ต.นาดินด้า อ.เมือง จ.เลย น ้ายางสด 120 นายสังคม กันธรรม 065-2367884 เข้าร่วม

6 กลุ่มเกษตรกร กยท. ทา้สวนยางบ้านสูบ 46 ม.1 ต.น ้าสวย อ.เมือง จ.เลย น ้ายางสด 100 นางสาวแก้วใจ สุธงษา 085-7081088 เข้าร่วม

650

1,633

รวมทั้งสิ้น

รวมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งสิ้น

กยท.จ.เลย

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

กยท.จ.สกลนคร



แบบ กยท.1

ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำอ ำเภอเสิงสำง 094 ม.6 ต.สุขไพบรูย ์อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ น  ำยำงสด 900 นำยวรีะชยั แชม่รัมย ์094-5162496 เขำ้ร่วม

2 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำไพบรูย์ 333 ม.1 ต.สุขไพบรูย ์อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ น  ำยำงสด 1,200 นำยอภเิชษฐ์ แสงโชติ 089-8484913 เขำ้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรท ำสวนยำงพำรำโครำช 155 ม. 10 ต.สุขไพบรูย ์อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ น  ำยำงสด 1,200 นำยกจิธเิดช แสงรัมย ์084-4529549 เขำ้ร่วม

3,300

1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบดิ 76 ม.3 ต.เบดิ อ.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ น  ำยำงสด 50 นำยสิงห ์สรรเสริญ 081-0643469 เขำ้ร่วม

2 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 49 ม.10 ต.ค ำพง อ.โนนนำรำยณ์ จ.สุรินทร์ น  ำยำงสด 35 นำยพทิกัษ ์โลนชุ 083-3849495 เขำ้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆงั 125 ม.1 ต.หนองระฆงั อ.สนม จ.สุรินทร์ น  ำยำงสด 15 นำยบญุม ีขมุข ำ 080-1692562 เขำ้ร่วม

4 กลุ่มวสิำหก ิจชมุชนยำงพำรำต ำบลเบดิ 27 ม.11 ต.รัตนบรีุ จ.สุรินทร์ น  ำยำงสด 60 นำยจำรุกติ ศรีแกว้ 081-1964159 เขำ้ร่วม

160

1 กลุ่มสหกรณ์ชำวสวนยำงต ำบลโนนกอ่ ม.5 ต.โนนกอ่ อ.สิรินธร จ.อบุลรำชธำนี น  ำยำงสด 100 นำยนครินทร์ สินเธำว ์062-1373800 เขำ้ร่วม

2 กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สกย. ในเขตปรูิปทีดิ่นบเุปอืย ม.2 ต.บเุปอืย อ.น  ำยนื จ.อบุลรำชธำนี น  ำยำงสด 500 นำยสมพงศ์ ควนลิ 082-2892429 เขำ้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยำงในเขตปฏรูิปที่ดินฮักล ำโดมใหญ่ จ ำกดั 28 ม. 1 ต.พรสวรรค์ อ.นำจะหลวย จ.อบุลรำชธำนี น  ำยำงสด 240 นำยสมำน โตนนัท ์062-1969800 เขำ้ร่วม

4 สวหกรณ์กองทนุสวนยำงน  ำยนื จ ำกดั 119 ม.10 ต.โซง อ.น  ำยนื จ.อบุลรำชธำนี น  ำยำงสด 240 นำยเฉลิม ประพนัธำ 061-9629520 เขำ้ร่วม

5 สหกรณ์กองทนุสวนยำงในเขตฏรูิปทีดิ่นภฝูอยลม จ ำกดั ต.คอแลน อ.บณุฑริก น  ำยำงสด 180 นำยจรรยำ กมุภโิร 083-1292579 เขำ้ร่วม

1,260รวมทัง้สิน้

แบบส้ารวจการด้าเนินงานของสหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีร่บัซ้ือน้้ายางสดหรอืแปรรปูน้้ายางขน้ ส้าหรบัการเขา้รว่มโครงการ 1 หมูบ่า้น 1 กิโลเมตร

การยางแหง่ประเทศไทยเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

กยท.จ.นครราชสมีา

กยท.จ.สรุนิทร์

กยท.จ.อุบลราชธานี

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

1 สหกรณ์กองทนุสวนยำงโนนสุวรรณ จ ำกดั 109 ม.5 ต.ดงอจีำน อ.โนนสุวรรณ จ.รีรัมย์ น  ำยำงสด 1,500 นำยอมร ทลูฉลอง 081-9130508 เขำ้ร่วม

2 วสิำหกจิชมุชนกลุ่มฐำนเกษตรยำงพำรำ 120/1 ม.5 ต.ดงอจีำน อ.โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย์ น  ำยำงสด 1,750 นำยธนำธร จนีกลำง 098-2300475 เขำ้ร่วม

3,250

1 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นค ำครตำ 169 ม.3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรำยมลู จ.ยโสธร น  ำยำงสด 100 นำยชมุพร ผ่องใส 069-9326603 เขำ้ร่วม

2 สหกรณ์ยำงพำรำโนนประทำย จ ำกดั 94 ม.6 ต.หนองแหน อ.กดุชมุ จ.ยโสธร น  ำยำงสด 100 นำยประศำต ภพูวง 081-0737100  เขำ้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นโคกมะนสั 80 ม.9 ต.ขั นไดใหญ่ อ.เมอืง จ.ยโสธร น  ำยำงสด 70 นำงประสำท สุทธบิตุร 086-2610081 เขำ้ร่วม

4 สหกรณ์ยำงพำรำยโสธร จ ำกดั 199 หมู ่8 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น  ำยำงสด 200 นำยเขศักด์ิ สุดสวำท 081-7605414 เขำ้ร่วม

5 สหกรณ์กำรเกษตรหอ้งแซง จ ำกดั 95 ม.17 ต.หอ้งแซง อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร น  ำยำงสด 30 นำยทว ีแกว้หำญ 081-4705851 เขำ้ร่วม

6 สหกรณ์กองทนุสวนยำงนำแต้ ม.2 ต.นำแต้ อ.เมอืง จ.อ ำนำจเจริญ น  ำยำงสด 500 นำยประเสริฐ จนัทร์โสม 098-1717631 เขำ้ร่วม

1,000

1 กลุ่มเกษตรกรผู้ท ำสวนยำงค ำผองุ ม.7 ต.ค ำผองุ อ.โพธิช์ยั จ.ร้อยเอด็ น  ำยำงสด 600 นำยถวลิ ชยัจนัลำ 080-0106548 เขำ้ร่วม

2 สหกรณ์กองทนุสวนยำงพำรำหนองพอก จ ำกดั ม.14 ต.รอบเมอืง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอด็ น  ำยำงสด 200 นำยสุระชยั กองปดัชำ 085-7556463 เขำ้ร่วม

3 สหกรณ์กองทนุสวนยำงเสลภมู ิจ ำกดั ม.11 ต.ภเูงิน อ.เสลภมู ิจ.ร้อยเอด็ น  ำยำงสด 200 นำยละมำ้ย สุริวำลย ์086-1264145 เขำ้ร่วม

4 สหกรณ์กำรยำงต ำแยประชำพฒันำ จ ำกดั ม.8 ต.โพธช์ยั อ.วำปปีทมุ จ.มหำสำรคำม น  ำยำงสด 200 นำยอ ำนำจ แกว้สังข ์084-9544834 เขำ้ร่วม

1,200

1 สหกรณ์สวนยำงบำ้นช ำเบง็ จ ำกดั ม.14 ต.กระแชง อ.กนัทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ น  ำยำงสด 100 นำยภำคภเูบศ  พวงมำลี เขำ้ร่วม

2 กลุ่มชำวสวนยำงบำ้นโนนคูณซะวำซอ ม.14 ต.กดุเสลำ อ.กนัทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ น  ำยำงสด 200 นำยถนดั  อตุรำช เขำ้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรสวนยำงต ำบลกนัทรอม ม.12 ต.กนัทรอม อ.ขนุหำญ จ.ศรีสะเกษ น  ำยำงสด 100 นำยจ ำพล  สมรัตน์ เขำ้ร่วม

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

กยท.จ.บรุรีมัย์

กยท.จ.ยโสธร

กยท.จ.รอ้ยเอ็ด

กยท.จ.ศรสีะเกษ



ประเภทยางทีร่บัซ้ือ ปรมิาณการรบัซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอรโ์ทรฯ ความตอ้งการเขา้รว่ม
(รบัซ้ือน้้ายางสด /ก้าลงัการผลติและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรอืแปรรปูน้้ายางขน้) แปรรปูน้้ายางขน้ /กลุม่/สถาบนัเกษตรกร (เขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม)
(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ/์กลุม่/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

4 กลุ่มเกษตรกรสวนยำงจำนใหญ่ ม.8 ต.จำนใหญ่ อ.กนัทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ น  ำยำงสด 100 นำงสุรณีย ์ สุทธวิฒันำนติิ เขำ้ร่วม

500

10,670

รวมทัง้สิน้

รวมเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่งทัง้สิน้



แบบ กยท.1

ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเขา้ร่วม

(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางขน้) แปรรูปน้้ายางขน้ /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

(ตนั/เดอืน)

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางเวยีงฝาง จ ากดั 342 ม.3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ น  ายางสด 10 วา่ที่ ร.ต. อภชิา คันธรส โทร 095-5366244 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัล าปาง จ ากดั 301 ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง น  ายางสด 500 นายสวสัด์ิ  ลาดปาละ โทร 081-8836378 เขา้ร่วม

3 สหกณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัล าพนู จ ากดั 168 ม.8 ต.ลี  อ.ลี  จ.ล าพนู น  ายางสด 20 นายฐิติศักด์ิ  แสงใส 097 9740758 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์ยางพาราสามหมอก จ ากดั 126/1 ม.1 ต.เวยีงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  -  - ไม่เขา้ร่วม

530

1 สหกรณ์กองทุนสวนยาง สกย .จงัหวดัน่าน จ ากดั 303 หมู่ที่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ต าบลฝายแกว้ น  ายางสด 100 นายวยัพจน์ ดีวงค์ เบอร์ 084-7414348 เขา้ร่วม

อ าเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน

100

1 สหกรณ์นิคมเชียงค า จ ากดั หมู่ 6 ต.ปา่สัก อ.ภซูาง จ.พะเยา น  ายางสด 165 นายเอกนรินทร์  นาคฤทธิ ์085-6085502 เขา้ร่วม

2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทุ่งกล้วย หมู่ 5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภซูาง จ.พะเยา น  ายางสด 16 นายบรรหาร  วรรณค า 081-7241162 เขา้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดินฝายกวาง หมู่ 9 ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะยา น  ายางสด 29 นายสุวรรณ  ไกลถิน่ 081-0229097 เขา้ร่วม

4 กลุ่มชาวสวนยาง สกย .บา้นปี้ หมู่ 10 ต.เวยีง อ.เชียงค า จ.พะเยา น  ายางสด 32 นายภานุมาศ  อนิต๊ะเสนา 089-5524013 เขา้ร่วม

5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นใหม่น  าเงิน หมู่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา น  ายางสด 37 นายสมฤทธิ ์ สวยสูงเนิน 063-1058793 เขา้ร่วม

6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารางิม หมู่ 10 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา น  ายางสด 38 นายศรีวรรณ  กสุาวดี 081-0263180 เขา้ร่วม

7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราขนุควร หมู่ 5 ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยา น  ายางสด 20 นายสายนัต์  ค าพล 094-1710212 เขา้ร่วม

แบบส้ารวจการดา้เนินงานของสหกรณ์ /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีร่ับซ้ือน้้ายางสดหรือแปรรูปน้้ายางขน้ ส้าหรับการเขา้ร่วมโครงการ 1 หมูบ่า้น 1 กิโลเมตร

การยางแหง่ประเทศไทยเขตภาคเหนือ

ที่ สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

กยท.จ.เชยีงใหม่

กยท.จ.น่าน

กยท.จ.พะเยา

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น



ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเขา้ร่วม

(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางขน้) แปรรูปน้้ายางขน้ /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นแม่วงัช้าง หมุ่ 1 ต.พระธาติขงิแกง อ.จนุ จ.พะยา น  ายางสด 18 นายสง่า  ปางค่า 089-5536537 เขา้ร่วม

9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นปนิ หมู่ 3 ต.บา้นปนิ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา น  ายางสด 22 นายเกยีรตินิยม  มาเรียน 083-0681024 เขา้ร่วม

10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางอ าเภอแม่ใจ หมู่ 1 ต.บา้นเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา น  ายางสด 17 นายนิกรรณ  นวลเมือง 081-0207539 เขา้ร่วม

394

1 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มยางพาราแม่สรวย 180  ม. 19 ต.ปา่แดด  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น  ายางสด 100 น.ส.นฤมล  ปาณะที  086-7322678 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์ยางพาราเวยีงปา่เปา้  จ ากดั 92/3 ม. 1 ต.เวยีง  อ.เวยีงปา่เปา้  จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายอดุมศักด์ิ   ยาวริาช 082-8920503 เขา้ร่วม

3 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตยางพารา ต .เวยีง ม. 11 ต.เวยีง อ.เวยีงปา่เปา้  จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายไสว  ชูบวัทอง  080-8525233 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว-แม่กรณ์  จ ากดั 75 ม.10 ต.แม่กรณ์  อ.เมือง จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายปรีชา  เปง็นวล  064-9049938 เขา้ร่วม

5 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหว้ยสัก 166 ม.15 ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายทองค า  พทุธวงค์  089-4327052 เขา้ร่วม

6 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .ต.แม่ขา้วต้ม ม.11 ต.แม่ขา้วต้ม  อ.เมือง จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายค ารณ  วงศ์มูล  081-8853854 เขา้ร่วม

กยท.ส.เชยีงของ

1 สหกรณ์เจา้ของสวนยาง จ ากดั 117 ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย น  ายางสด 10 นายพลวรรธน์ ไชยลังกา 088-2689465 เขา้ร่วม

2 สหกรณ์ สกย.อตุสาหกรรมการเกษตรเชียงราย จ ากดั 244 ม.2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย น  ายางสด 100 นายคณพศ ปาค าวฒันสกลุ 084-3642543 เขา้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลไม้ยา 171 ม.8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย น  ายางสด 10 นายวาทิน ไกลถิน่ 082-8884535 เขา้ร่วม

4 สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากดั ม.16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย น  ายางสด 15 นายแสง ทวชิัย 053-791220 เขา้ร่วม

5 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเวยีงแกน่ จ ากดั 186 ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแกน่ จ.เชียงราย น  ายางสด 15 นายสุวทิย ์วงศ์จกัรค า 080-7791495 เขา้ร่วม

6 กลุ่มเกษตรชาวสวนยางด าบลบา้นแซว 75 ม.5 ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย น  ายางสด 15 นายกฤษฎา ทิวาค า 061-2915536 เขา้ร่วม

7 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหงาว -ตับเต่า 111 ม.5 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย น  ายางสด 15 นายอิน่แกว้ แสงแกว้ 084-8053174 เขา้ร่วม

8 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบา้นของซุง 114 ม.4 ต.งิ ว อ.เทิง จ.เชียงราย น  ายางสด 10 นายเสน่ห ์อุน่เรือน 081-1794310 เขา้ร่วม

กยท.ส.เมอืงเชยีงราย

กยท.จ.เชยีงราย

รวมทัง้สิ้น



ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเขา้ร่วม

(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางขน้) แปรรูปน้้ายางขน้ /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

9 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารางิ วปา่ไผ่ 22 ม.6 ต.งิ ว อ.เทิง จ.เชียงราย น  ายางสด 10 นายช่วย โกดถา 089-5131134 เขา้ร่วม

800

1 กลุ่มน  ายางสดทองแสนขนัธ์ 62 ม.2 ต.บอ่ทอง อ.ทองแสนขนัธ ์จ.อตุรดิตถ์ น  ายางสด 15 นายสมบรูณ์  ศรีธ ิ081-1829477 เขา้ร่วม

15

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางลุ่มน  าปงิ จ ากดั ต.เชียงทอง อ.วงัเจา้ จ.ตาก น  ายางสด  - นายสายเพชร พรศิลา 088-3065095 ไม่เขา้ร่วม

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางลุ่มน  าเมย จ ากดั ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก น  ายางสด  - นายอดุม มูลกลาง 089-0883844 ไม่เขา้ร่วม

3 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแม่สอด ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก น  ายางสด  - นายส่ง สีจะ๊แบง่ 087-1968483 เขา้ร่วม

4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง ต.ตาก น  ายางสด  - นายอทุิศ ค าตากวา้ง 089-8594641 ไม่เขา้ร่วม

5 กลุ่มชาวสวนยางพาราอ าเภออุม้ผาง ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก น  ายางสด  - นายชัยวฒัน์ ไชยกจิ 081-1944700 ไม่เขา้ร่วม

6 สหกรณ์กองทุนสวนยางชากงัราว จ ากดั ม.11 ต.วงัไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร น  ายางสด 400 นายวนิัย ภคัสุวรรณ์ 081-6045548 เขา้ร่วม

7 สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษก์ าแพงเพชร จ ากดั ม.12 ต.ไตรตรึงษ ์อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร น  ายางสด 250 นางเบญจวรรณ สีม่วง 095-7508881 เขา้ร่วม

8
สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินกองทุนสวนยาง
บา้นหว้ยมะนาว จ ากดั

ม.8 ต.บา้นแกง่ อ.ศรีสัชนาลลัย จ.สุโขทัย น  ายางสด 30 นางจฑุาทิพย ์น้อมเศียร 063-9293901 เขา้ร่วม

9 กลุ่มเกษตรกรตลาดยางพาราบา้นแม่ทางศรีสัชนาลัย ม.25 ต.สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย น  ายางสด 30 นายประสาน มะรินทร์ 080-0266324 เขา้ร่วม

10 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบา้นสะพานยาว ม.10 ต.แม่ส า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย น  ายางสด 30 นายเล่ือน บงัควร 055-010291 เขา้ร่วม

11 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางลุ่มน  ายมสุโขทัยสามัคคี ม.8 ต.หนองบวั อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย น  ายางสด 30 นายจวน สังขท์อง 087-2122825 เขา้ร่วม

770

1 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .อ.ชาติตระการ
บา้นร่มเยน็ ม. 6 ต.ปา่แดง อ.ชาติตระการ 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 43 นายอ านวย ม่วงทิม 089-8589927 เขา้ร่วม

กยท.จ.ตาก

กยท.จ.พิษณโุลก

รวมทัง้สิ้น

กยท.จ.แพร่

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น



ประเภทยางทีร่ับซ้ือ ปริมาณการรับซ้ือน้้ายางสด ชือ่ - สกุล - เบอร์โทรฯ ความตอ้งการเขา้ร่วม

(รับซ้ือน้้ายางสด /ก้าลังการผลิตและ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ โครงการฯ กับ กยท.

หรือแปรรูปน้้ายางขน้) แปรรูปน้้ายางขน้ /กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร (เขา้ร่วม/ไมเ่ขา้ร่วม)

(ตนั/เดอืน)

ที่ สหกรณ์/กลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร ทีอ่ยู่

2 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .อ.บา้นตอเรือ
บา้นตอเรือ ม. 13 ต.วงันกแอน่ อ.วงัทอง 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 55 นายโอเค ประดับศิลป ์089-8590757 เขา้ร่วม

3 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .น  าริน
บา้นทรัพยส์มบรูณ์ ม .20 ต.บา้นกลาง อ.วงัทอง
 จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 26 นายสันติ  ร่ืนภาคทรัพย ์081-0366727 เขา้ร่วม

4 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .ส่ีแยกอนิโดจนี
บา้นน้อยม่วงหอม ม .11 ต.แกง่โสภา อ.วงัทอง 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 51 พ.อ.ณรงค์  มีนาคุ้ม 081-0467658 เขา้ร่วม

5 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .บา้นใหม่ชัยมงคล
บา้นใหม่ชัยมงคล ม .24 ต.บา้นกลาง อ.วงัทอง 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 270 นายสุนทร  ฉลองพล 091-8834130 เขา้ร่วม

6 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .ชมพพูฒันา 55
บา้นรักไทย ม.7 ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 27 นายค าหล้า นามศิริ 081-7616201 เขา้ร่วม

7 สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง สกย .บา้นแยง
บา้นแยง ม.1 ต.บา้นแยง อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก

น  ายางสด 303 นายพรชัย  แกว้วชิิต 081-8882460 เขา้ร่วม

8 สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบรูณ์ จ ากดั 111 หมู่ 1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ น  ายางสด 30


นาย ชะลอ  แจง้ยิ ม 084-7527820 เขา้ร่วม

9 สมาคมชาวสวนยางจงัหวดัพจิติร ม.1 ต.หว้ยแกว้ อ.บงึนาราง จ.พจิติร น  ายางสด - นายชู โถนทา ไม่เขา้ร่วม

805

3,414

รวมทัง้สิ้น

รวมเขตภาคเหนือทัง้สิ้น




