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1 ดินถม บ่อลูกรัง มังกรแดง เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 13.71157 99.71534 30

บ่อลูกรัง เฮียย้ง เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 13.58241 99.71868 30
บ่อลูกรัง ไม่มีช่ือ หินกอง เมือง ราชบุรี 13.56733 99.71392 30
บ่อลูกรัง แก้วศิลา ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44407 99.73312 30
บ่อลูกรัง เจ้เล็ก ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44189 99.73167 30

2 วัสดุคัดเลือก บ่อลูกรัง มังกรแดง เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 13.71157 99.71534 40
บ่อลูกรัง เฮียย้ง เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 13.58241 99.71868 40
บ่อลูกรัง ไม่มีช่ือ หินกอง เมือง ราชบุรี 13.56733 99.71392 40
บ่อลูกรัง แก้วศิลา ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44407 99.73312 40
บ่อลูกรัง เจ้เล็ก ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44189 99.73167 40

3 ลูกรัง บ่อลูกรัง มังกรแดง เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 13.71157 99.71534 48
บ่อลูกรัง เฮียย้ง เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 13.58241 99.71868 48
บ่อลูกรัง ไม่มีช่ือ หินกอง เมือง ราชบุรี 13.56733 99.71392 48
บ่อลูกรัง แก้วศิลา ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44407 99.73312 48
บ่อลูกรัง เจ้เล็ก ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13.44189 99.73167 48
บ่อลูกรัง เปรมอนันต์ น ้าพุ เมือง ราชบุรี 13.51883 99.71237 48
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ค่าพิกัด



N E
ราคา หมายเหตุ

พิกัดแหล่งวัสดุจังหวัดราชบุรี ประจ าเดือนมกราคม 2563
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี       (ไม่รวมค่าขนส่ง)                        หน่วย:บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ล้าดับ แหล่งวัสดุ แหล่งวัสดุ/สถานท่ี เลขท่ี ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
ค่าพิกัด

4 หินฝุ่น
โรงโม่ สโตนวัน จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 13.5806 99.58818 192
โรงโม่ ปฐมศิลาสหมิตร จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 13.56881 99.58867 200
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 180

5 หินคลุก
โรงโม่หินสมบูรณ์ทรัพย์ (เขาคันหอก) พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 13.83928 99.63931 192
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 180

6 หินใหญ่
โรงโม่หินสมบูรณ์ทรัพย์ (เขาคันหอก) พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 13.83928 99.63931 288
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 300

7 หิน 1"
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 315

8 หิน 3/4"
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 300
โรงโม่หินสมบูรณ์ทรัพย์ (เขาคันหอก) พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 13.83928 99.63931 336

9 หิน 3/8"
โรงโม่ ปฐมศิลาสหมิตร จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 13.56881 99.58867 200
กลุ่มโรงโม่หินเขาสามง่าม อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 13.47862 99.70325 255
โรงโม่หินสมบูรณ์ทรัพย์ (เขาคันหอก) พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 13.83928 99.63931 240
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10 ทรายถม บจก.ทรายย่งฮั ว บ้านยาง เมือง นครปฐม 13.87158 99.94177 202
บจก.ทรายย่งฮั ว หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี 14.03287 99.72667 165
เกสทรายสวย กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 13.901892 99.881594 172
ฝุ่นทิพย์ วังเย็น บางแพ ราชบุรี 13.72868 99.94674 180

11 ทรายหยาบ บจก.ทรายย่งฮั ว บ้านยาง เมือง นครปฐม 13.87158 99.94177 240
บจก.ทรายย่งฮั ว หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี 14.03287 99.72667 255
เกสทรายสวย กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 13.901892 99.881594 240
ฝุ่นทิพย์ วังเย็น บางแพ ราชบุรี 13.72868 99.94674 248

12 ทรายละเอียด บจก.ทรายย่งฮั ว บ้านยาง เมือง นครปฐม 13.87158 99.94177 315
เกสทรายสวย กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 13.901892 99.881594 262
ฝุ่นทิพย์ วังเย็น บางแพ ราชบุรี 13.72868 99.94674 248

เขตติดต่อ ต.ปากแรต, กรับใหญ่

เขตติดต่อ ต.ปากแรต, กรับใหญ่


