รายงานรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ
ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสกรม/รหัสหน่วยงาน 0701100179
ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
สร้างโครงการวันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 28/02/2564
กรม/สานักงาน

วันที่
ประกาศ จังหวัด เลขทีโ่ ครงการ
เชิญชวน

สถานะโครงการ

วงเงินทีใ่ ช้ใน
การจัดหา
วิธีการจัดหา
หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่
จัดหา
(บาท)

ผลต่าง % ประหยัด

0711-กรมส่งเสริมการเกษตร
0701100179-สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ซื้อโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋ เพือ่ ชุมชน (One Stop Service) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

63117403091

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

235,400.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลทีเ่ ป็นอัต
ลักษณ์ทเี่ หมาะสมกับศักยภาพพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

63127134113

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

6,564.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

63127205344

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

10,640.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต
ภูเก็ต

63127460301 รายชือ่ ผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา
64017023304
บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

10,000.00
10,000.00

0.00
0.00

N/A
N/A

N/A
N/A

จ้างโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและ
สนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017106856

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

80,000.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อซื้อวัสดุชุดตรวจสอบ NPK และ PH โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋ เพือ่ ชุมชน (One Stop
Service) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017267008

เพิ่มโครงการ

เฉพาะเจาะจง

47,450.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดนิ โครงการพัฒนาธุรกิจบริหารดินและปุย๋ เพือ่
ชุมชน (One Stop Service) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017309662

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

131,780.00

0.00

N/A

N/A

ชื่อผู้ชนะ
การประมูล

กรม/สานักงาน

วันที่
ประกาศ จังหวัด เลขทีโ่ ครงการ
เชิญชวน

สถานะโครงการ

วงเงินทีใ่ ช้ใน
การจัดหา
วิธีการจัดหา
หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่
จัดหา
(บาท)

ผลต่าง % ประหยัด

จ้างทาเต๊นท์สนามสาหรับออกบูธ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้
มีศกั ยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017333221

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

120,000.00

0.00

N/A

N/A

จ้างซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งอาคารสานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย๋ เพื่อชุ
่ มชน (One
Stop Service) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017358525

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

24,000.00

0.00

N/A

N/A

ภูเก็ต

64017380533

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศกั ยภาพใน
การแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017398678

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

30,000.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศกั ยภาพใกา
รแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017548272

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

0.00

N/A

N/A

จ้างเหมาทาเอกสารอบรม โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017580845

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

5,800.00

0.00

N/A

N/A

จ้างเหมาจัดสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร
ให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ซื้อพันธุไ์ ม้สนับสนุนการจัดงานสัญจรแสดงนิทรรศการด้านการตลาดและจาหน่ายสินค้า เพือ่ เจาะตลาด
ภายในจังหวัด โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64017586932

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

7,500.00

0.00

N/A

N/A

ภูเก็ต

64017588046

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

0.00

N/A

N/A

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ภูเก็ต

64027056142

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

150,000.00

0.00

N/A

N/A

ภูเก็ต

64027160976

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

9,900.00

0.00

N/A

N/A

ภูเก็ต

64027217623

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

20,000.00

0.00

N/A

N/A

ภูเก็ต

64027466283

บริหารสัญญา

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

0.00

N/A

N/A

ซื้อวัสดุเพือ่ ดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
จ้างทาป้ายธงญีป่ นุ่ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศกั ยภาพใน
การแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย
วิธเี ฉพาะเจาะจง

ชื่อผู้ชนะ
การประมูล

กรม/สานักงาน

วันที่
ประกาศ จังหวัด เลขทีโ่ ครงการ
เชิญชวน

สถานะโครงการ

วงเงินทีใ่ ช้ใน
การจัดหา
วิธีการจัดหา
หรือ
งบประมาณ(บาท)

ราคาที่
จัดหา
(บาท)

ผลต่าง % ประหยัด

รวม สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

0.00

0.00

N/A

N/A

รวมกรมส่งเสริมการเกษตร

0.00

0.00

N/A

N/A

รวมทั้งสิ้น

0.00

0.00

N/A

N/A

หมายเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมาณ ราคาทีจ
่ ัดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดที่ %ประหยัด มีคา่ เป็ น N/A จะไม่ถก
ู นามารวมในผลรวมบรรทัดสุดท ้าย

ชื่อผู้ชนะ
การประมูล

รายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ
ยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป
วง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ม/รหัสหน่วยงาน 0701100179
น่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

นที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 28/02/2564
เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

