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0711-กรมส่งเสรมิการเกษตร

 0701100179-ส านักงานเกษตรจงัหวัดภูเกต็

ซ้ือโครงการพฒันาธุรกจิบริการดินและปุย๋เพือ่ชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภูเก็ต  63117403091  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 235,400.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือโครงการพฒันาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการผลิตไม้ผลทีเ่ปน็อตั

ลักษณ์ทีเ่หมาะสมกบัศักยภาพพืน้ทีภ่าคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  63127134113  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 6,564.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุทางการเกษตร โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  63127205344  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 10,640.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภูเก็ต  63127460301  รายช่ือผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา  เฉพาะเจาะจง 10,000.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภูเก็ต  64017023304  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 10,000.00 0.00 N/A N/A

จา้งโครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรใหม้ีศักยภาพในการแข่งขันและ

สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017106856  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 80,000.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือซ้ือวัสดุชุดตรวจสอบ NPK และ PH โครงการพฒันาธุรกจิบริการดินและปุย๋เพือ่ชุมชน (One Stop 

Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017267008  เพ่ิมโครงการ  เฉพาะเจาะจง 47,450.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนการตรวจวิเคราะหดิ์นโครงการพฒันาธุรกจิบริหารดินและปุย๋เพือ่

ชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017309662  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 131,780.00 0.00 N/A N/A

สร้างโครงการวันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 28/02/2564

รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ

ประเภทยอ่ยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสกรม/รหัสหน่วยงาน 0701100179

ช่ือกรม/ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต 
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จา้งท าเต๊นทส์นามส าหรับออกบธู โครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้

มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017333221  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 120,000.00 0.00 N/A N/A

จา้งซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งอาคารส านักงานเกษตรจงัหวัดภูเกต็ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภูเก็ต  64017358525  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 24,000.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ โครงการพฒันาธุรกจิบริการดินและปุย๋เพื่่อชุมชน (One 

Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017380533  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,800.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุสนับสนุนโครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ีศักยภาพใน

การแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017398678  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 30,000.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุสนับสนุนโครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ีศักยภาพใกา

รแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017548272  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,000.00 0.00 N/A N/A

จา้งเหมาท าเอกสารอบรม โครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ี

ศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017580845  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,800.00 0.00 N/A N/A

จา้งเหมาจดัสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า โครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร 

ใหม้ีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017586932  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 7,500.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือพนัธ์ุไม้สนับสนุนการจดังานสัญจรแสดงนิทรรศการด้านการตลาดและจ าหน่ายสินค้า เพือ่เจาะตลาด

ภายในจงัหวัด โครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ีศักยภาพในการ

แข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64017588046  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 15,000.00 0.00 N/A N/A

จา้งท าส่ือประชาสัมพนัธ์และการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าส่ิงบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์ โครงการพฒันาศักยภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64027056142  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 150,000.00 0.00 N/A N/A

ซ้ือวัสดุเพือ่ด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64027160976  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 9,900.00 0.00 N/A N/A

จา้งท าปา้ยธงญีปุ่น่โครงการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ใหม้ีศักยภาพใน

การแข่งขันและสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64027217623  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 20,000.00 0.00 N/A N/A

จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไปศึกษาดูงานโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

 ภูเก็ต  64027466283  บรหิารสัญญา  เฉพาะเจาะจง 5,000.00 0.00 N/A N/A
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รวม ส านักงานเกษตรจงัหวัดภูเก็ต 0.00 0.00 N/A N/A

รวมกรมส่งเสรมิการเกษตร 0.00 0.00 N/A N/A

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 N/A N/A

หมายเหต:ุ ผลรวมของ เงนิงบประมาณ ราคาทีจั่ดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดที ่%ประหยัด มคีา่เป็น N/A จะไมถ่กูน ามารวมในผลรวมบรรทัดสดุทา้ย



เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษีอากร

สร้างโครงการวันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 28/02/2564

รายงานรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ

ประเภทยอ่ยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสกรม/รหัสหน่วยงาน 0701100179

ช่ือกรม/ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต 
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