แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

1.

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร

30,400.00

09/2562

2.

แผนงานพื ้นฐานด้ านการสร้ างความสารคมารถในการแข่งขันของประเทศ

15,000.00

09/2562

3.

พัฒนาเกษตรกร

17,575.00

09/2562

4.

พัฒนาเกษตรกร

4,750.00

09/2562

5.

พัฒนาเกษตรกร

35,950.00

09/2562

6.

ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ

22,530.00

09/2562

7.

ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ

20,500.00

09/2562

8.

โครงการผลผลิตเกาตรกรได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

29,450.00

09/2562

9.

โครงการผลผลิตเกษตรกรได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

9,730.00

09/2562

10.

แผนงานพื ้นฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

25,000.00

09/2562

11.

แผนงานพื ้นฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

84,400.00

09/2562

12.

โครงการส่งเสริ มการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

76,200.00

09/2562

13.

โครงการส่งเสริ มการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

20,000.00

09/2562

14.

โครงการส่งเสริ มการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

370,000.00

09/2562

15.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

21,000.00

09/2562

16.

จ้ างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี ๒๕๖๒ (งบกลุ่มจังหวัด)

93,600.00

09/2562

17.

โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจงั หวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

1,628,000.00

09/2562

18.

จ้ างเหมา ตาแหน่ง พนักงานบริการทัว่ ไป

72,000.00

09/2562

19.

เช่าค่าบริ การรายเดือนอินเตอร์ เน็ตสานักงานเกษตรอาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์

7,575.60

09/2562

20.

จ้ างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี ๒๕๖๒ (งบกลุ่มจังหวัด)

98,700.00

09/2562

21.

จ้ างเหมาประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเก
ษตรกรจังหวัดแพร่

300,000.00

09/2562

22.

จัดซื ้อวัสดุ โครงการในการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมขยายผลตามแนวพระราชดาริ

447,500.00

09/2562

23.

โครงการพัฒนาพื ้นที่โครงการหลวง

10,000.00

09/2562

24.

โครงการพัฒนาพื ้นที่โครงการหลวง

35,000.00

09/2562

25.

การสร้ างแหล่งเรียนรู้
ดูงานและส่งเสริ มการสร้ างรายได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

3,250,000.00

09/2562

26.

จ้ างเหมาจัดงาน ไม้ พนั ธุ์ดีสมุทรสาคร 2019

500,000.00

09/2562

27.

ปรับปรุงและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ าง สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

748,800.00

09/2562

-2ลำดับ
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28.

ซื ้อวัสดุโครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562

29.
30.
ลาดับ

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

66,000.00

09/2562

จ้ างรื อ้ ถอนหม้ อแปลงไฟฟ้าขนาด 20 kVA 1 Phase พร้ อมรื อ้ ถอนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1 Phase
และติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA 3 Phase พร้ อมติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบไฟฟ้า 3 Phase

519,130.50

09/2562

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

852,740.00

09/2562

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

31.

จ้ างพิมพ์แบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ

32.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

700,000.00

09/2562

การสร้ างแหล่งเรียนรู้
ดูงานและส่งเสริ มการสร้ างรายได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

1,300,000.00

09/2562

33.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมที่ 1.3 การลี ้ยงปลา
ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,050,000.00

09/2562

34.

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

1,420,000.00

08/2562

35.

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

1,280,000.00

08/2562

36.

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

500,000.00

08/2562

37.

ซื ้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูงระดับ Premium

1,998,000.00

08/2562

38.

โครงการพัฒนาอนุรักษืและฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

500,000.00

08/2562

39.

ซื ้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่ นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตมันสาปะหลังคร
บวงจร

2,400,000.00

08/2562

40.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

21,000.00

08/2562

41.

จัดซื ้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

37,500.00

08/2562

42.

จ้ างเหมาจัดเก็บข้ อมูลไม้ ผลเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริ มการผลิตไม้ ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ ผล

700,000.00

08/2562

43.

พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่ เหลือง

735,800.00

08/2562

44.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้ เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,800,000.00

08/2562

45.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปั จจัยการผลิตการเกษตร เพื่อส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตามโครงการสร้ างความเข้ มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดการ
ทางการเกษตรเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในอาเซียน

1,000,000.00

08/2562

46.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร
เพื่อสนับสนุนให้ แก่เกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการสร้ างความเข้ มแข็งเกษตรกรและระบบการจัดกา
รทางการเกษตรเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในอาเซียน กิจกรรมที่ 5
ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้ าวภายใต้ Zoning by Agri-Map

977,500.00

08/2562

47.

ซื ้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูงระดับ Premium

1,998,000.00

08/2562

48.

โครงการพัฒนาพื ้นที่โครงการหลวง

5,400.00

08/2562

-3ลำดับ
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49.

พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่ เหลืองสร้ างแบรนด์ OR-code และบรรจุภณ
ั ฑ์

50.

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

360,100.00

08/2562

จัางพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จานวน 500,000 เล่ม

5,000,000.00

08/2562

51.

ขยายผลการส่งเสริมอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256
2 จังหวัดปทุมธานี

2,600,000.00

08/2562

52.

การสร้ างแหล่งเรียนรู้
ดูงานและส่งเสริ มการสร้ างรายได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

3,250,000.00

08/2562

53.

จัดทาชุดนิทรรศการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

10,000.00

08/2562

54.

จัดซื ้อวัสดุส่งเสริมการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติพร้ อมปล่อย
โครงการส่งเสริ มการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี

240,000.00

08/2562

55.

จัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ Passbook จานวน 86 เครื่อง

1,978,000.00

08/2562

56.

มูลสัตว์แห้ ว (ขี ้วัวแห้ ง) โครงการรวมมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

5,418.00

08/2562

57.

จ้ างเหมาขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า

17,788.75

08/2562

58.

จ้ างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธรุ กิจ Business Matching
ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

1,800,000.00

08/2562

59.

จ้ างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้ าเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
โครงการส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

2,000,000.00

08/2562

60.

จ้ างเหมาจัดทาเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม

550,000.00

08/2562

61.

จ้ างจัดนิทรรศการผลการดาเนินงานยุวเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley (
ผลผลิตการพัฒนาด้ านเกษตร) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร
ผู้อยู่ในวัยแรงงาน และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
หลักวิชาการ นวัตกรรมใหม่ ในยุคดิจิทลั งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ.2562

1,000,000.00

08/2562

62.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

08/2562

63.

ซื ้อวัสดุในการจัดซื ้อปุ๋ ยหมักโครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

9,800.00

08/2562

64.

วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด
สินค้ าเกษตรปลอดภัย

2,028,000.00

08/2562

65.

จ้ างเหมาจัดงานมหกรรมข้ าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล

5,000,000.00

08/2562

66.

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

410,000.00

08/2562

67.

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพื ้นที่จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว

90,000.00

08/2562

68.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลักและพืชทางเลือก
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี จงั หวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

500,000.00

08/2562

69.

จ้ างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธรุ กิจ Business Matching
ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

1,800,000.00

08/2562

-4ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

70.

จ้ างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่ เหลือง สร้ างแบรนด์ QR-code
และบรรจุภณ
ั ฑ์์โดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

71.

วัสดุสาธิตโครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

72.

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

735,900.00

08/2562

11,000.00

08/2562

โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชกากรของจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2562 (Y2)

2,746,800.00

08/2562

73.

จ้ างเหมาผู้ตรวจประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ GAP
ข้ าว

1,020,000.00

08/2562

74.

โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

900,400.00

08/2562

75.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562

900,400.00

08/2562

76.

จัดซื ้อวัสดุเพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกรในสวนยางพารา

10,000,000.00

07/2562

77.

เช่าเครื่ องเสียงชุดใหญ่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี 2562

5,000.00

07/2562

78.

เช่าเครื่ องเสียงชุดใหญ่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี 2562

5,000.00

07/2562

79.

จ้ างพัฒนาระบบ จานวน 3 รายการ

2,850,000.00

08/2562

80.

ซื ้อวัสดุงานบ้ านงานครัว

1,440,000.00

08/2562

81.

จัดซื ้อวัสดุ จานวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค
กิจกรรมย่อยที่ 2
การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าและอาหารปลอดภัย
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์และแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง
ด้ วยระบบการให้ น ้าแบบประหยัด

930,000.00

08/2562

82.

โครงการส่งเสริ มสินค้ าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อปุ ทานจังหวัดชลบุรี

10,276,800.00

08/2562

83.

วัสดุการเกษตร โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมส่งเสริ มการเกษตร โครงการศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

15,000.00

07/2562

84.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

85.

จ้ างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน สานักงานเกษตรอาเภอบาเจาะ

420,000.00

08/2562

86.

จ้ างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธรุ กิจ Business Matching
ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

1,800,000.00

08/2562

87.

วื ้อวัสดุ จานวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์และแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง
ด้ วยระบบการให้ น ้าแบบประหยัด

930,000.00

08/2562

88.

วัสดุการเกษตร

2,385,000.00

08/2562

89.

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ าเกษตร จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

90.

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ าเกษตร จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

91.

จัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ ้ลแค็บ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาส

900,400.00

08/2562

92.

จ้ างเหมานักวิจยั ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้ าวและจ้ างเหมาพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แป
รรูปจากข้ าว

2,250,000.00

08/2562

93.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง
ภายใต้ งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2,385,000.00

07/2562

-5ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

94.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง
ภายใต้ งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2,385,000.00

07/2562

95.

วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง
ภายใต้ งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2,385,000.00

07/2562

96.

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

97.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

21,000.00

07/2562

98.

จัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่ องยนต์สงู สุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน

900,400.00

07/2562

99.

ซื ้อตะกร้ าใส่ผลไม้ โครงการนครอาหารปลอดภัย

999,600.00

07/2562

100.

จ้ างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน สานักงานเกษตรอาเภอวังชิ ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,900.00

08/2562

101.

จ้ างเหมาบริ การผลิตถุงพลาสติกพร้ อมสกรีน (ถุงหายใจได้ )

800,000.00

07/2562

102.

ปรับปรุงอาคารสานักงาน สานักงานเกษตรอาเภอรามัน

694,000.00

07/2562

103.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการนครอาหารปลอดภัย

987,900.00

08/2562

104.

ซื ้อวัสดุการเกษตร จานวน 8 รายการ
ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลาภูตามหลักเกษตร-ศาสตร์ พระราชา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

105.

จ้ างทาวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ ในการดาเนินโครงการการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาการปลอ
ดภัย ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี จงั หวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

300,000.00

07/2562

106.

ปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา

825,000.00

07/2562

107.

จ้ างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้ วยไม้ งามอร่ามพระราชวังสนามจัน
ทร์

500,000.00

07/2562

108.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

08/2562

109.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริ มการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

900,400.00

07/2562

110.

จัดจ้ างปรับปรุงอาคารสานักงาน สานักงานเกษตรอาเภอวังชิ ้น

70,900.00

08/2562

111.

จ้ างจัดงานแสดงสินค้ าเกษตรปลอดภัยกาญจนบุรี

600,000.00

07/2562

112.

จัดจ้ างงานพัฒนาพื ้นที่แบบขันบั
้ นได

750,000.00

07/2562

113.

โครงการปรับปรุงบ้ านพักข้ าราชการ (เรื อนแถว 5 ยูนิต) สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

937,000.00

07/2562

114.

ซื ้อวัสดุการเกษตรปุ๋ ยเคมี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี งบประมาณ พ.ศง
2562

116,345.00

07/2562

115.

จ้ างซ่อมรถแทร็ กเตอร์ 3 คัน

717,500.00

08/2562

116.

ปรับปรุงอาคารสานักงาน

800,000.00

07/2562

117.

วัสดุทางการเกษตร เพื่อจัดทาฐานเรียนรู้ปยอิ
ุ๋ นทรีย์
โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร

4,000.00

07/2562

1,110,000.00

-6ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

118.

ซื ้อปั จจัยการผลิตไม้ ผลตามแผนการดาเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน

524,600.00

08/2562

119.

โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

508,700.00

07/2562

120.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร ครัง้ ที่ 2

10,500,000.00

07/2562

ลาดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

121.

ระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่

27,050.00

07/2562

122.

ส่งเสริ มระบบส่งเสริมแปลงใหญ่

37,950.00

07/2562

123.

โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

900,400.00

07/2562

124.

รถบรรุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรื อกาลังครื่ องยนต์ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบ ดับเบิ ้ลแค๊ บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

07/2562

125.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรื อกาลังเครื่ องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน
ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้ านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ตาบลบางกล่า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา

900,400.00

08/2562

126.

ระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่

37,950.00

07/2562

127.

ซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรื อกาลังเครื่ องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้ อ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

07/2562

128.

จัดซื ้อวัสดุสาหรับจัดทาโรงเรือนผักกางมุ้ง ขนาด ๒.๓ x ๑๒ เมตร

1,200,000.00

07/2562

129.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

09/2562

130.

วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป/การตลาด
สินค้ าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์

2,496,000.00

07/2562

ลาดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

131.

จัดซื ้อเชื ้อไรโซเบียม
โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหาร

13,000.00

07/2562

132.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นใยปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

28,000.00

07/2562

133.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นใยปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

28,000.00

07/2562

134.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นใยปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

28,000.00

07/2562

135.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

136.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นใยปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

28,000.00

07/2562

137.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นใยปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

28,000.00

07/2562

138.

โครงการส่งเสริ มสินค้ าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อปุ ทาน

970,000.00

07/2562

139.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรื อกาลังเครื่ องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

07/2562

งบประมาณโครงการ
(บาท)

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

-7ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

140.

โครงการส่งเสริ มการผลิตและสร้ างมูลค่าเพิ่มสินค้ าเกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐาน
กิจกรรมจัดงาน พรรณไม้ งามและมหกรรมสินค้ าเกษตรสร้ างสรรค์

141.

ซื ้อวัสดุการเกษตรจัดทาป๋ ุุ ยอินทรี ย์ โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่

142.

ครุภณ
ั ฑ์โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี ๒๕๖๒

143.

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

4,950,000.00

07/2562

47,000.00

07/2562

972,700.00

07/2562

การสร้ างแหล่งเรียนรู้
ดูงานและส่งเสริ มการสร้ างรายได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

1,700,000.00

07/2562

144.

การสร้ างแหล่งเรียนรู้
ดูงานและส่งเสริ มการสร้ างรายได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

1,880,000.00

07/2562

145.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้ อ
แบบดับเบิ ้ลแค็บพร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน

900,400.00

07/2562

146.

โครงการยกระดับการผลิตถัว่ เหลืองปลอดภัยและสร้ างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปถัว่ เหลือ
งปลอดภัย กิจกรรมจ้ างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่ เหลืองสร้ างแบรนต์ QR-Code
และบรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

735,800.00

08/2562

147.

จ้ างติดตังระบบน
้
้าแปลงเรียนรู้ปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

49,500.00

07/2562

148.

จ้ างทาป้ายประชาสัมพันธ์แปลงเรียนรู้ปาล์มน ้ามัน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

6,600.00

07/2562

149.

การจ้ างเหมาเตรี ยมพื ้นที่จดั ทาแปลงพ่อแม่พนั ธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562

774,400.00

07/2562

150.

โครงการส่งเสริ มสินค้ าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อปุ ทานจังหวัดชลบุรี

600,000.00

07/2562

151.

ซื ้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้ าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2
562/63

6,766.00

07/2562

152.

วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2
562 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
กิจกรรมการสร้ างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

812,500.00

07/2562

153.

แผนงานพื ้นฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

18,380.00

154.

แผนงานพื ้นฐานสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

11,300.00

07/2562

155.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ เครื่องอบแห้ ง (Drum Dry)
โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

950,000.00

07/2562

156.

จัดงานมหกรรมสินค้ าเกษตรแปรรูปและสินค้ าเกษตรคุณภาพ
โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

1,511,000.00

07/2562

157.

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

10,000.00

07/2562

158.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตน์
ขับเคลื่อน ๒ ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จานวน ๑ คัน

900,400.00

07/2562

159.

โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

6,000.00

07/2562

160.

ปั จจัยการผลิตทางการเกษตร โครงการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยัง่ ยืน

1,008,000.00

07/2562

161.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

162.

จ้ างเหมาบริ การปรับเปลี่ยนพื ้นที่/ขุดคู ยกร่อง พร้ อมเกลี่ยดิน

1,800,000.00

07/2562

-8ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

163.

การจ้ างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และผลักดันกาแฟที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในจังหวัดเชี
ยงใหม่

1,355,450.00

08/2562

164.

การจัดงานพรรณไม้ งามและมหกรรมสินค้ าเกษตรสร้ างสรรค์

4,942,350.00

07/2562

165.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบลงทุน

900,400.00

07/2562

166.

จ้ างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

600,000.00

07/2562

167.

จัดซื ้อพันธุ์พืช โครงการตามแนวพระราชดาริ

2,292,000.00

07/2562

168.

4,770,000.00

07/2562

169.

จัดซื ้อพันธุ์พืช โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

1,700,000.00

07/2562

170.

จ้ างทาของที่ระลึก มอบให้ ผ้ เู กษียณอายุราชการ ประจาปี 2562

1,460,000.00

07/2562

ลาดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

171.

จ้ างเหมาจัดทาแปลงเรียนรู้

172.

ซื ้อวัสดุการเกษตร จานวน 38 รายการ

173.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

1,600,000.00

07/2562

498,500.00

07/2562

ขึ ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

6,860.00

06/2562

174.

ขึ ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

7,434.00

06/2562

175.

ศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

11,000.00

06/2562

176.

จ้ างเหมาการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ภายใต้ โครงการจัดงานเกษตรสร้ างชาติ ครัง้ ที่ 2

4,000,000.00

07/2562

177.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

178.

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

130,000.00

06/2562

179.

จ้ างก่อสร้ าง ต่อเติม
และปรับปรุงพื ้นที่บริเวณอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดาริด้านการเกษตร และอาคาร 7
กรมส่งเสริ มการเกษตร

8,636,000.00

08/2562

180.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

130,000.00

06/2562

181.

จ้ างเหมาบริ การ (ตลอดงาน) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

1,532,000.00

07/2562

182.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริ มการผลิตไม้ ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
กิจกรรมการสร้ างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

801,800.00

06/2562

183.

ประกวดราคาจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแคบ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

06/2562

184.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช

21,000.00

06/2562

185.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

636,800.00

06/2562

186.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

06/2562

187.

จ้ างทาฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตรจังหวัดนครพนม
กิจกรรมส่งเสริ มการผลิตและการแปรรูปสับปะรด GI เพื่อการค้ า

580,000.00

07/2562

-9ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

188.

วัสดุโครงการเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้ าเกษตรจังหวัดนครพนม
กิจกรรมส่งเสริ มการเพิ่มผลิตและการแปรรูปสับปะรด GI เพื่อการค้ า

189.

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

450,000.00

07/2562

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร กิจกรรมที่ 8
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน

2,000,000.00

07/2562

190.

ครุภณ
ั ฑ์โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี ๒๕๖๒

672,700.00

07/2562

191.

ปรับปรุงบ้ านพักข้ าราชการ สานักงานเกษตรอาเภอทรายมูล อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

698,300.00

07/2562

192.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรื อกาลังเครื่ องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค๊ บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

07/2562

193.

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน )

900,400.00

07/2562

194.

จัดซื ้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ ้ลแค็บ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

900,400.00

06/2562

195.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ จานวน 4 รายการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดปทุมธานี

469,000.00

07/2562

196.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ ดอกไม้ ประดับ

552,000.00

07/2562

197.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

198.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

5,000.00

06/2562

199.

โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ปี 2562

11,000.00

06/2562

200.

วัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตรจังหวัดนครพนม
กิจกรรมส่งเสริ มการผลิตและการแปรรูปสับปะรด (GI) เพื่อการค้ า

1,030,000.00

07/2562

ลาดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

201.

ปรับปรุงบ้ านพักข้ าราชการขนาด 3 ครอบครัว สานักงานเกษตรอาเภอร้ องกวาง

689,000.00

06/2562

202.

ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า

279,329.00

06/2562

203.

วัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
สานักงานเกษตรอาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

1,220,000.00

06/2562

204.

จ้ างเหมารถบรรทุกขนย้ ายเส้ นในปาล์มน ้ามัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

30,000.00

06/2562

205.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลตค่า

950,000.00

06/2562

206.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

900,400.00

07/2562

207.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

950,000.00

06/2562

208.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

920,000.00

06/2562

209.

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

575,000.00

06/2562

210.

โครงการส่งเสริ มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

575,000.00

06/2562

211.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตรและวัสดุในการผลิตสารชีวภัณฑ์
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าและอาหารปลอดภัย

480,000.00

06/2562

212.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

925,000.00

06/2562

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

-10ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

213.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรื อกาลังเครื่ องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ
พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก

214.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร กิจกรรมที่ 6
เพิ่มรายได้ ให้ เกษตรกรในสวนยางพารา (งบประมาณกลุ่มจังหวัด)

215.

ซื ้อวัสดุการเกษตรจัดทาปุ๋ ยหมัก โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

216.

ระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่

217.

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

900,400.00

06/2562

12,000,000.00

07/2562

55,000.00

06/2562

1,220,000.00

06/2562

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562

873,800.00

06/2562

218.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

130,000.00

06/2562

219.

ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริ มการปลูกพืขหลากหลายฤดุนาปรัง งบลงทุน เพื่อจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริ มาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนสูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้ อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 คัน

900,400.00

09/2562

220.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

214,000.00

06/2562

ลาดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง

221.

ซื ้อธาตุอาหารและไมโครจุลธาตุโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี งบประมาณ 25
62

214,500.00

06/2562

222.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

214,500.00

06/2562

223.

จ้ างเหมาจัดตลาดนัดสินค้ าเกษตรอินทรีย์ ครัง้ ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7
ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2562

250,000.00

08/2562

224.

เมล็ดพันธุ์ผกั โครงการการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ปี 2562

1,095,395.00

06/2562

225.

การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ภายใต้ โครงการจัดงานเกษตรสร้ างชาติ ครัง้ ที่ 2

4,000,000.00

06/2562

226.

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

873,800.00

06/2562

227.

โครการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

873,800.00

06/2562

228.

จ้ างเหมาจัดงานเกษตรสร้ างชาติ ครัง้ ที่ ๒

30,000,000.00

07/2562

229.

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้ าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงราย
ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่่าสินค้ าเกษตร

726,000.00

06/2562

736,634.44

06/2562

6,720.00

06/2562

230.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื ้อจัดจ้ าง(เดือน/ปี )

231.

จ้ างเหมาจัดเก็บแบบและบันทึกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) งบเบิกแทนกรมการข้ าว ปี 2562 เพิ่มเติม

232.

วัสดุเพื่อใช้ ในการดาเนินโครงการการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ปี 2562

836,600.00

06/2562

233.

จ้ างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
และมาตรฐานอินทรีย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเ
กษตร

600,000.00

06/2562

234.

ขุดปรับพื ้นที่พร้ อมเกลี่ยดิน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะม่วงพันธุ์ดีเพื่อการค้ า

1,440,000.00

06/2562

235.

จ้ างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีที่ตกค้ างในดินและการตรวจประเมินแปลงเบื ้องต้ น
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้ างในผลผลิต ตรวจประเมินและให้ การรับรองแปลงผลไม้ และพืชผัก

820,000.00

06/2562

-11ลำดับ

ชื่อโครงกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ ำง

งบประมำณโครงกำร
(บำท)

คำดว่ ำจะประกำศ
จัดซือ้ จัดจ้ ำง(เดือน/ปี )

236.

ต่อเติมอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดาริด้านการเกษตร

2,000,000.00

07/2562

237.

โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

15,000.00

06/2562

238.

จ้ างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

3,500,000.00

06/2562

239.

จ้ างก่อสร้ างอาคารจุดรวบรวมพืชผัก

1,667,500.00

06/2562

240.

ซื ้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

840,000.00

06/2562

241.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน (ผลผลิตด้ านการเกษตร)

820,000.00

06/2562

242.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1,200,000.00

06/2562

243.

จ้ างเหมาปรับปรุง วางระบบน ้าสปริงเกอร์ และตัดแต่งทรงพุ่มลาไย

175,721.00

06/2562

244.

ก่อสร้ างสานักงานเกษตรอาเภอเมืองมหาสารคาม

4,288,000.00

06/2562

245.

จ้ างจัดเก็บและบันทึกข้ อมูลด้ านพืช สัตว์ และประมง โครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยัง่ ยืน

800,000.00

06/2562

246.

โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

107,000.00

07/2562

247.

จัดซื ้อเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว และเมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลือง
โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

87,000.00

07/2562

248.

ซื ้อเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว พันธุ์ชยั นาท 84-1
โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

20,000.00

07/2562

249.

ซื ้อเมล็ดพันธุ์ถวั่ ลิสง พันธุ์ขอนแก่น 6
โครงการส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพิ่อความมัน่ คงด้ านอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

128,000.00

07/2562

250.

ซื ้อเชื ้อไรโซเบียม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถัว่ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
้ สดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร กิจกรรมที่ ๗
ซืืือวั

13,000.00

07/2562

2,500,000.00

06/2562

819,000.00

06/2562

1,465,000.00

06/2562

251.

ส่งเสริ มการปลูกพืชหลังจากการทานา
252.

ประกวดราคาซื ้อวัสดุฝึกอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจรับรองมาตรฐาน
ข้ าวอินทรี ย์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562
งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

253.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

254.

โครงการส่งเสริ มการดาเนินงานอันนเุื ุ่องมาจากพระราชดาริ

8,902.00

05/2562

255.

โครงการส่งเสริ มการดานินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

6,850.00

05/2562

256.

ก่อสร้ างโรงรวบรวมและล้ างผลผลิตพืชสมุนไพรเบื ้องต้ นพร้ อมทังปรั
้ บภูมิทศั น์เทพื ้นคอนกรีตบริ
เวณรอบๆ อาคารสมุนไพร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปเมืองสมุนไพรอินทรีย์แนวเขตป่ ามรดกโลกห้ วยขาแข้ ง
จังหวัดอุทยั ธานี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบจังหวัด)

1,026,000.00

06/2562
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257.

วัสดุสานักงานปี งบประมาณ 2562

10,000.00

06/2562

258.

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

21,000.00

05/2562

259.

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

13,080.00

05/2562

260.

จ้ างเหมาจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริ มการผลิตไม้ ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
กิจกรรมสร้ างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

624,000.00

05/2562

261.

จ้ างเหมาจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริ มการผลิตไม้ ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
กิจกรรมสร้ างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

624,000.00

05/2562

262.

ก่อสร้ างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอเขาชะเมา ตาบลห้ วยทับมอญ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

4,462,800.00

06/2562

263.

จ้ างก่อสร้ างตลาด Offline โครงการจัดทาการตลาด offline กิจกรรมหลัก
พัฒนาปรับปรุงตลาดเกษตรกรนครนายก

1,053,000.00

05/2562

264.

จัดซื ้อเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ เขียว โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

150,000.00

05/2562

265.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

15,000.00

05/2562

266.

ซื ้อวัสดุสาหรับจัดทาโรงเรือนผักกางมุ้ง

1,200,000.00

06/2562

267.

ปรับปรุงบ้ านพักข้ าราชการสานักงานเกษตรอาเภอเสนางคนิคม ตาบลเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ

493,000.00

05/2562

268.

ซื ้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,630.00

05/2562

269.

วัสดุสานักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,630.00

05/2562

270.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ

2,069,380.00

05/2562

271.

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้ าเกษตรปลอดภัย

1,560,000.00

06/2562

272.

ซื ้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3,560,000.00

06/2562

273.

ปรับปรุงและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้ าง สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

748,800.00

07/2562

274.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

525,000.00

05/2562

275.

ซื ้อวัสดุการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน

915,300.00

05/2562

276.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร กิจกรรมที่ 9
ส่งเสริ มการจัดทาแปลงเรียนรู้การปลูกกาแฟ

6,400,000.00

06/2562

277.

ซื ้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร กิจกรรมที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้ าว

9,200,000.00

06/2562

278.

ศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

6,760.00

05/2562

279.

ศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร

8,240.00

05/2562

280.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1,304,000.00

06/2562

281.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตร จานวน ๒ รายการ

360,000.00

05/2562

282.

ปรับปรุงอาคารสานักงานเกษตรอาเภอเมืองราชบุรี

1,008,400.00

04/2562

283.

ขึ ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

6,860.00

05/2562
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284.

ก่อสร้ างสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอเขาชะเมา ตาบลห้ วยทับมอญ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

4,462,800.00

06/2562

285.

ก่อสร้ างสานักงานเกษตรอาเภอเมืองนราธิวาส ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

4,288,000.00

05/2562

286.

ค่าวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

25,375.00

05/2562

287.

จัดซื ้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

494,970.00

05/2562

288.

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร

10,000.00

05/2562

289.

ซื ้อวัสดุการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน

988,000.00

05/2562

290.

เพิ่มผลผลิตด้ านการเกษตร

2,016,970.00

06/2562

291.

จ้ างเหมาบริ การปรับพื ้นที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้ านการเกษตร กิจกรรมที่ 10
ส่งเสริ มการจัดทาแปลงเรี ยนรู้การปลูกพืชสมุนไพร (งบประมาณกลุุ่มจังหวัด)

1,000,000.00

06/2562

292.

จ้ างปรับปรุงบ้ านพักเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัดตราด ตาบลบางพระ
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จานวน ๑ งาน

593,675.00

06/2562

293.

จ้ างเหมาจัดหาพื ้นที่แสดงและจาหน่ายสินค้ าและนิทรรศการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ

2,069,380.00

05/2562

294.

ซื ้อวัสดุการเกษตรเลี ้ยงสุกรขุน (แบบหมูหลุม) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

75,000.00

05/2562

295.

วัสดุอปุ กรณ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1,530,315.00

05/2562

296.

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร และครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว

1,183,500.00

05/2562

297.

จ้ างจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและงานไม้ ดอกไม้่ ประดับ
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2,250,000.00

05/2562

298.

จ้ างเหมาจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและงาน ไม้ ดอกไม้ ประดับ
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
งบประมาณโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๒

2,250,000.00

05/2562

299.

วัสดุเครื่ องเขียนแบบพิมพ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)งบเบิ
กแทนกรมการข้ าว ปี 2562 เพิ่มเติม

10,080.00

05/2562

300.

ซื ้อวัสดุโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาปี งบประมาณ 2562

75,000.00

05/2562

