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สรุปภาพรวมของ การยางแหงประเทศไทย 
 

1. ความเปนมา 

พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 นั้น  

ทําใหเกิดการควบรวม 3 หนวยงาน ท่ีเก่ียวกับยางพารา เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน คือ สํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (ส.วย.) กรมวิชาการ

เกษตร เปน “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอ “กยท.” มีสถานะเปนนิติบุคคล 

 

2. วัตถุประสงค 

 1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอยางครบวงจร 

บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา 

 2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ

เก่ียวกับยางพารา 

 3) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

และผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด  

การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

 4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม 

  

3. วิสัยทัศน 

 “กยท. เปนองคกรชั้นนําระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ” 

 

4. พันธกิจ  

 บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน เพ่ิมรายไดใหเกิดความคุมคา เปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังระบบ 

ดังนี้ 

 1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สรางความ

เขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

 2) ผูประกอบกิจการยาง : สงเสริมการคาใหมีความเปนธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหผู

ประกอบกิจการยาง 

 3) ประเทศ : สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิต การคา และนวัตกรรมดาน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง  
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5. แหลงท่ีมาของรายได 

 กยท. อาจมีรายไดจากแหลงตอไปนี้ 

  1) ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา 11 ประกอบดวย 

               (1.1) ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสินสิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 

ไปเปนของ กยท. หรือกองทุน และใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไมเกินรอยละ 15 เปนทุนประเดิม

ตามมาตรา 67 

  (1.2) ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ขององคการสวนยาง ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตั้ง องคการสวนยาง พ.ศ. 2504 ไปเปนของ กยท. ตามมาตรา 68 

  (1.3) ให โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ

งบประมาณของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับราชการ

สถาบันวิจัยยาง และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจการยางอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นวาจําเปนตอการดําเนินงาน

ของ กยท. ท่ีมีอยูในวันกอนท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระ

ผูกพัน และงบประมาณในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยควบคุมยาง และเงินงบประมาณ 

หมวดเงินเดือน และคาจางประจําซ่ึงมีผูครองอยู ไปเปนของ กยท. ตามมาตรา 70 

  (1.4) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหหรือเปนของ กยท. 

  2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนคราวๆ เพื่อดําเนิน

กิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 

  3) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอ่ืนรวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

  4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการหรือการลงทุน 

  5) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของ กยท. 
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (คกก.กยท.)

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

BU
บริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด(มหาชน)

บริษัทรวมทุน

•กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 

•กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
•กองตรวจสอบหนวยงานในสวนกลาง

•กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 

ผูวาการการยางแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ

ฝายกฎหมาย

•กองนิติกรรมสัญญา
•กองคดีและบังคับคดี
•กองสิทธิประโยชน

•กองกลาง

•กองการประชมุ
•กองประชาสัมพันธและเผยแพร

•กองกิจการตางประเทศ

รองผูวาการดานบริหาร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

•กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
•กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
•กองพัฒนาระบบส่ือสารขอมูล
•กองฐานขอมูลสารสนเทศ

ฝายยุทธศาสตรองคกร

•กองนโยบายและแผน
•กองโครงการพิเศษ
•กองประเมินผล
•กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ฝายการคลัง

•กองงบประมาณ
•กองการเงนิ
•กองตรวจจาย
•กองบัญชี
•กองจัดเก็บคาธรรมเนียมและรายได

ฝายทรัพยากรมนุษย

•กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
•กองการเจาหนาที่
•กองคาตอบแทนและสวัสดิการ
•กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแรงงานสัมพนัธ
•กองพัฒนาระบบสมรรถนะและการจัดการความรู
•กองฝกอบรม

ฝายบริหารทรัพยสิน

•กองบริหารจัดซ้ือจัดจาง
•กองบริหารสัญญา
•กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
•กองบริหารทรัพยสิน

6. โครงสรางการยางแหงประเทศไทย

สถาบันวิจัยยาง

•กองบริหารงานวิจัย

•กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
•ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา

•ศูนยวิจัยยางหนองคาย

•ศูนยวิจัยยางบรุีรัมย

•ศูนยวิจัยยางสรุาษฎรธานี

•ศูนยวิจัยยางสงขลา

•กองแผนงานและวิชาการ

•กองสงเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม
•กองผลิตและขยายพันธุยาง

•กองวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

ฝายสงเสริมและพัฒนาการผลิต

•กองสวัสดิการเกษตรกร

•กองสงเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
•กองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

•กองทะเบียน

ฝายพัฒนาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

รองผูวาการดานอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

•กองวิจัยอุตสาหกรรม

•กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง

•กองสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง

•ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคกลาง 

•ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก

•ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคใต 

ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

รองผูวาการดานธุรกิจและปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนกลาง
ภาคใตตอนลาง

หมายเหตุ   โครงสรางการบริหารงาน กยท. ใหมีผลใชใชบงัคับต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม 2559

-แผนกธุรการและพัสดุ

-แผนกการเงินและบัญชี
-แผนกปฏิบัติการ

-แผนกสงเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด

กยท.สาขา (80 สาขา)

สํานักผูวาการ

•กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

•กองวจัิยและพัฒนาระบบโลจิสตกิส
•กองพัฒนาการตลาดและธุรกิจ

ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกจิยาง
กยท.เขต (7 เขต)

•กองแผนและวิชาการ
•กองควบคุมและติดตาม
•กองจัดการโรงงาน 1 (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 2 (อ. ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 3 (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 4 (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
•กองจัดการโรงงาน 5 (อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี)
•กองจัดการโรงงาน 6 (อ.ทาอุเทน จ.นครพนม)
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดหนองคาย
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดบุรรีัมย
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดสรุาษฎรธานี
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดนครศรีธรรมราช
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดสงขลา
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจงัหวัดยะลา
•กองจัดการสวนยาง 1 (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 2 (อ. ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 3 (อ. ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงานไมยาง (อ. ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช)

•กองประสานนโยบายและวิชาการ
•กองงานสนับสนุน
•กองบริหารกองทุน
•กองสงเสริมและพัฒนายาง
•กองปฏิบัติการ 
(กรณีไมมี กยท.สาขาหรือมีสาขาเปนจงัหวัด)
•ศูนยเรียนรูยางพารา (นครพนม)
•ศูนยเรียนรูยางพารา (ขอนแกน)
•ศูนยเรียนรูยางพารา (นครศรีธรรมราช)
•ศูนยเรียนรูยางพารา (กระบ่ี)
•ศูนยเรียนรูยางพารา (พัทลุง)

กยท. จังหวัด (45 จังหวัด)
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7. แผนการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา

ของประเทศ ท้ังระบบอยางครบวงจร มีเอกภาพสามารถดําเนินการอยางเปนอิสระ สงเสริมและสนับสนุน 

การศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับยางพารา การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ท้ังดานการผลิตการ

แปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม และงานดานนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงประกอบดวย 

     แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

งานตามภารกิจของ กยท. 

  1. ผลผลิต : สงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

   กิจกรรม : อุดหนุนเปนคาใชจายในการบริหาร  

   กิจกรรม : การดําเนินงานดานธุรกิจ เปาหมาย เพ่ือประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจรตั้งแต 

                                  การผลิตเพ่ือการแปรรูปน้ํายางเปนยางดิบชนิดตางๆ รวมท้ังการจัดการไมยางพารา  

                                  จําหนายปจจัยการผลิตดานการสรางสวนยาง และผลิตภัณฑยาง เปนตน 

   กิจกรรม : ผลิตพันธุยางและไมยืนตน เปาหมาย จํานวนแปลงผลิตพันธุยางและไมยืนตน              

                                 11 แหง 3,905 ไร 

   กิจกรรม : สงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 

        เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการปลูกแทนฯ 400,000 ไร (ปลูกแทนดวยพืชชนิด 

                                  อ่ืนๆ 200,000 ไร และปลูกแทนดวยยางพันธุดี 200,000 ไร) สวนดูแลตอเนื่อง  

                                  2.1600 ลานไร   

   กิจกรรม : สงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรและ 

                                  ผูประกอบกิจการยางฯ วัตถุประสงค เกษตรกร สถาบันเกษตรและผูประกอบ  

                                    กิจการยางฯไดรับความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

                                    มีโอกาสเขาสูตลาดโลกและเกิดธุรกิจใหมๆ ดานยางพารา เปาหมาย ปจจุบันมี 

                                    เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. จํานวน 1,354,473 ราย สถาบันเกษตรกร  

                                     จํานวน 985 กลุม และผูประกอบกิจการยาง จํานวน 179 ราย 

   กิจกรรม : สงเสริมและสนับสนุนดานการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการคนควาทดลอง  

                                  วัตถุประสงค การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตท้ังตนน้ํา กลางน้ํา  

                                  และปลายน้ํา 

   กิจกรรม : การจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง วัตถุประสงค เพ่ือจัดสวัสดิการ 

                                   เพ่ือเกษตรกรชาวสวนยางและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง 
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   กิจกรรม : สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วัตถุประสงค สงเสริม 

                     เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือพัฒนาไปสูความ 

                     เข็มแข็งและยั่งยืน เปาหมาย เกษตรกร 25,000 ราย  

 

งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ตอเนื่อง) 

  1. โครงการ : สรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เปาหมาย ระดับราคายาง 

                 ในตลาดสูงกวาชี้นํา 60 บาท/กก.     

  2. โครงการ : สนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 

           เปาหมาย จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอนุมัติสินเชื่อ รอยละ 100 
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม/ลด รอ้ยละ

ทุน กยท. 3,972.7917     3,350.8150     621.98-    15.66-             
กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (2) 6,463.0000      6,632.0000      169.00     2.61                

กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) 3,001.7277      3,343.0000      341.27     11.37              

กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (4) 415.0000         429.1420        14.14      3.41                

กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (5) 570.0000         570.0000        -         -                 

กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (6) 244.0000         229.0000        15.00-      6.15-                

งบประมาณแผ่นดินคงเหลือผูกผัน -                 7.5000           7.50        -                 

รวมกองทุนพัฒนายางพารา 10,693.7277    11,210.6420   516.91    4.83               

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,666.5194    14,561.4570   105.06-    0.72-               

หน่วย : ล้านบาท

สรปุวงเงินงบประมาณเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 - 2562 ของ การยางแห่งประเทศไทย
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14,666.5194   ล้านบาท

14,561.4570   ล้านบาท ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม/ลด รอ้ยละ ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม/ลด รอ้ยละ

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

1. ผลผลิต :  ส่งเสรมิการปลูกยางพันธุด์ีและไมย้ืนต้นที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ

 1.1 กิจกรรม : อุดหนุนเปน็ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 2,288.5000    2,285.8150    2.68-          0.12-       

           1)  งบท าการ 2,159.2600     2,120.8150     38.45-         1.78-        

           2)  งบลงทนุ 129.2400        165.0000        35.76         27.67      

1.2 กิจกรรม : การด าเนินงานด้านธุรกิจ 1,500.0000    1,000.0000    500.00-      33.33-      

1.3 กิจกรรม : ผลิตพันธุย์างและไมย้ืนต้น 70.0000        50.0000        20.00-        28.57-      

1.4 กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบการปฏบิตัิงานและให้ความรูด้้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไมเ่คยมสีวน

                  ยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่
25.0000        

25.00-        100.00-    

1.5 กิจกรรม : อบรมครยูาง 4.8161          4.82-          100.00-    
1.6 กิจกรรม : ส่งเสรมิสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 6,463.0000     6,632.0000    169.00    2.61       
1.7 กิจกรรม : ส่งเสรมิสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือเกษตรกร สถาบนัเกษตรและผู้ประกอบ

                  กิจการยางฯ
3,001.7277     3,343.0000    341.27    11.37      

 1.8 กิจกรรม : ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการเงนิ วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลอง 415.00000      429.14200     14.14      3.41       

1.9 กิจกรรม : การจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000        570.0000       -         -         
 1.10 กิจกรรม : ส่งเสรมิและสนับสนุนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 244.0000        229.0000       15.00-      6.15-       

รวมผลผลิตส่งเสรมิการปลูกยางพันธุด์ีฯ 3,888.3161    3,335.8150    552.50      14.21-      10,693.7277   11,203.1420   509.41    4.76       

งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ตอ่เน่ือง)

2. ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 5.0000          5.00-          100.00-    -         -         

3. โครงการ : ชว่ยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัความเสียหายจากอุทกภยัวาตภยัและดินถล่ม 4.8620          4.86-          100.00-    -               -         

4. โครงการ : สนับสนุนสินเชือ่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชพีเสรมิ 7.5000          7.50-          100.00-    7.5000          7.50       -         

5. โครงการ : สรา้งมลูภณัฑ์กันชนรกัษาเสถียรภาพราคายาง 58.7800        15.0000        43.78-        74.48-      -               -         

6. โครงการ : จัดตั้งตลาดน้ ายางสดระดับท้องถ่ิน 4.0000          4.00-          100.00-    -         -         

7. โครงการ : สนับสนุนสินเชือ่เปน็เงนิทุนหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 0.3336          0.33-          100.00-    -               -         

8. โครงการ : สรา้งความเขม้แขง็ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 4.0000          4.00-          100.00-    -               -         

รวม 84.4756        15.0000        69.4756-     82.24-      -                7.5000          -         

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 3,972.7917    3,350.8150    621.9767-   15.66-      10,693.7277   11,210.6420   516.91    4.83       

ทุน กยท กองทุนพัฒนายางพารา

หน่วย : ล้านบาท

สรปุเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 - 2562

ในป ี2561 งบประมาณรายจา่ย เปน็เงินทั้งส้ิน

ในป ี2562 งบประมาณรายจา่ย เปน็เงินทั้งส้ิน

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
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ทุน กยท
กองทุนพัฒนา

ยางพารา
รวมทั้งสิ้น

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

(1) ผลผลิต :  ส่งเสริมการปลูกยางพันธุด์ีและไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

    1.1 กิจกรรม : อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,285.8150    2,285.8150    

           1)  งบท าการ 2,120.8150     2,120.8150     

           2)  งบลงทุน 165.0000        165.0000        

    1.2 กิจกรรม : การด าเนินงานด้านธรุกิจ 1,000.0000    1,000.0000    

    1.3 กิจกรรม : ผลิตพันธุย์างและไม้ยืนต้น 50.0000        50.0000        

    1.4 กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 6,632.0000    6,632.0000    
    1.5 กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรและผู้ประกอบ

                      กิจการยางฯ
3,343.0000    3,343.0000    

     1.6 กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลอง 429.1420       429.1420      

    1.7 กิจกรรม : การจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000       570.0000      
     1.8 กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 229.0000       229.0000      

รวมผลผลิตส่งเสริมการปลูกยางพันธุด์ีฯ 3,335.8150    11,203.1420   14,538.9570  
 (2) งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ต่อเน่ือง)

    2.1 โครงการ : สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 15.0000        15.0000        

    2.2 โครงการ : สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 7.5000          7.5000          

รวมโครงการตามนโยบาย 15.0000        7.5000          22.5000        

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,350.8150    11,210.6420   14,561.4570  

 - งบท าการ 14,396.4570 ล้านบาท

 - งบลงทุน    165.0000 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562  ของ กยท.

ในปี 2562 งบประมาณรายจ่าย เป็นเงินทั้งส้ิน   14,561.4570     ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
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ประจ าปี คงเหลือผูกพัน

(1) ผลผลิต : ส่งเสรมิการปลูกยางพันธุ์ดแีละไมย้ืนตน้ทีม่คีวามส าคัญ

           ทางเศรษฐกิจ

1.1 กิจกรรม อุดหนุนเปน็ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 764.0000           1,169.8150  202.0000       150.0000  -           2,285.8150     

           1)  งบท าการ 764.0000            1,169.8150   37.0000          150.0000   -            2,120.8150      

           2)  งบลงทุน -                    -             165.0000        -            -            165.0000         

1.2 กิจกรรมการด าเนินงานดา้นธุรกิจ 500.0000    500.0000       1,000.0000     

1.3 กิจกรรมผลิตพันธุ์ยางและไมย้ืนตน้ 50.0000         50.0000          

รวมผลผลิตส่งเสรมิการปลูกยางพันธุ์ดฯี 764.0000           1,669.8150  752.0000       150.0000  -           3,335.8150     

(2) งานตามนโยบาย เงนิอุดหนุนรฐับาล (ตอ่เน่ือง)

2.1 โครงการ : สรา้งมลูภณัฑ์กันชนรกัษาเสถียรภาพราคายาง 15.0000     15.0000          

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 764.0000           1,669.8150  752.0000       150.0000  15.0000     3,350.8150     

      งบท าการ    3,185.8150 ล้านบาท

      งบลงทนุ       165.0000 ล้านบาท

รายไดอ่ื้น

หมายเหต ุ - ประมาณการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ป ี2562 ตามาตรา 49 (1) 10%  เปน็เงนิ 764 ล้านบาท (คิดค่าธรรมเนียม อัตราคงทีกิ่โลกรมัละ 2 บาท) 

                จากปรมิาณยางส่งออก จ านวน 3,819,000 ตนั เปน็ไปตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562 (ตามมตคิณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย ครั้งที ่2/2560 

                เมือ่วันที ่29 มนีาคม 2560 และผ่านความเหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่13 มถุินายน 2560)

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

แหล่งที่มารายได้ของงบประมาณทนุ กยท. ประจ าป ี2562

หน่วย :  ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เงนิจากกองทนุ

ตามมาตรา 49 (1)

งบประมาณแผ่นดนิ

รวมทัง้สิ้น
เงนิคงเหลือ 

ยกมา
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 ประจ าปี  คงเหลือผูกพัน

            ทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

1.1 กิจกรรม : อุดหนุนเปน็ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

งานบรหิารทัว่ไป  - งบท าการ

(1)  การประชาสัมพนัธ/์เผยแพร่ ๏ จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการ (กิจกรรม) 20 25.0000          25.0000          

      กิจการของ กยท.

(2)  การพฒันาพนักงาน ๏ จ านวนพนักงานได้รับอบรม /พฒันา 

(หลักสูตร)
18 25.0000          25.0000          

(3)  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 40.0000          40.0000          

(5)  ค่าใช้จ่ายตามสิทธ,ิสวสัดิการ 691.1650         691.1650        

(6)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ 305.6500         305.6500        

      ค่าสาธารณูปโภค

(7)  เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง ๏ อัตราก าลังพนักงาน จ านวน  2,252  คน 764.0000           83.0000          37.0000          150.0000     1,034.0000      

      ชั่วคราว ๏ อัตราก าลังลูกจ้างประจ า จ านวน 452 คน

๏ อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 218 คน

 - งบลงทนุ
(1)  ครุภณัฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ๏  ครุภณัฑ์ 165.0000         165.0000        

(รายละเอียดงบลงทุน เอกสารแนบท้าย หน้า 24)

764.0000        1,169.8150   202.0000      150.0000  -               2,285.8150   

 -  เพือ่สนับสนุนการบริหารงานการสงเคราะห์

ใหบ้รรลุตามพนัธกิจของ กยท.

 เงนิจากกองทนุ

ตามมาตรา 49 (1)

 งบประมาณแผ่นดนิ

(1) ผลผลิต : ส่งเสรมิการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้น

รวมกิจกรรมอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

 เงนิคงเหลือ

ยกมา
 รายไดอ่ื้น

รายละเอียดแหล่งที่มารายไดข้องงบประมาณทุน กยท. ประจ าปี 2562

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย รวมทัง้สิ้น
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 ประจ าปี  คงเหลือผูกพัน

 เงนิจากกองทนุ

ตามมาตรา 49 (1)

 งบประมาณแผ่นดนิ เงนิคงเหลือ

ยกมา
 รายไดอ่ื้น

รายละเอียดแหล่งที่มารายไดข้องงบประมาณทุน กยท. ประจ าปี 2562

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย รวมทัง้สิ้น

1.2  กิจกรรม : การด าเนินงานดา้นธุรกิจ  - เพือ่ประกอบรุกิจยางพาราครบวงจร ต้ังแต่

การผลิตเพือ่การแปรรูปน้ ายางเปน็ยางดิบ โดย

เร่ิมต้ังแต่การปลูกสร้างสวนยาง การ

บ ารุงรักษาสวนยาง การกรีดน้ ายางและน้ ายาง

ดิบจากสวนเข้าผลิตในโรงงาน เปน็ยางดิบชนิด

ต่างๆ รวมทั้งการจัดการไม้ยางพารา และ

จ าหน่ายปจัจัยการผลิตด้านการสร้างสวนยาง

 - ด าเนินการด้านธรุกิจยางพารา ปริมาณการผลิตยางชนิดต่างๆ  เช่น  ยางเครป

ขาว,ยาง

แท่งSTR20,

ไม้ยางพารา

500.0000         500.0000         1,000.0000      

1.3  กิจกรรม : ผลิตพันธุ์ยางและไมย้ืนตน้   - จัดเตรียมวสัดุปลูกส าหรับ สวน

สงเคราะหป์ลูกแทน

๏ จ านวนแปลงผลิตพนัธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 

(แหง่/ไร่)

11/3,905 50.0000          50.0000          

764.0000       1,669.8150  752.0000     150.0000 -              3,335.8150  
(2) งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ต่อเนื่อง)

2.1 โครงการ : สรา้งมลูภณัฑ์กันชนรกัษาเสถียรภาพราคา

ยาง

 - เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายางใหอ้ยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม โดยซ้ือและขายยางทั้งตลาดซ้ือ

ขายจริง (Spot Market) ผ่านกลไกของตลาด

กลางยางพาราประจ าจังหวดั เมื่อราคาซ้ือขาย

ยางในตลาดต่ ากวา่ระดับราคาที่เกษตรกรมี

รายได้ที่เหมาะสมต่อการยังชีพ

 - โครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษา

เสถียรภาพราคายาง

๏ ระดับราคายางในตลาดสูงกวา่ชี้น า (บาท/

กก.)

60             15.0000            15.0000          

รวมงบประมาณ -                  -                -                -            15.0000           15.0000         

764.0000          1,669.8150     752.0000        150.0000    15.0000           3,350.8150     รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รวมงบประมาณ ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุด์แีละไมย้นืตน้ทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ
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ผลผลิต :  ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยนืต้นทีม่ี

             ความส าคัญทางเศรษฐกิจ

1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร

    ชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน* มาตรา 49(2)

6,632.0000   6,632.0000 

1.1  การจ่ายส่งเสริมสนบัสนนุฯ เพือ่การปลูกแทน

 -  ค่าใช้จ่ายสวนดูแล (ต้ังแต่สวนรุ่นป ี46 - 58) เงินผูกผัน 2,000.0000    2,000.0000     

 (ค่าใช้จ่ายสวนดูแล ใช้จ่ายจากเงินผูกพนั จ านวน 2,000 ล้านบาท)

  -  ค่าใช้จ่ายของสวนส่งเสริมสนบัสนนุฯ เพือ่การปลูกแทน

      ของ กยท. รุ่นป ี58 - 62

4,582.0000    4,582.0000     

1.2  ค่าใช้จ่ายบริหารการส่งเสริมสนบัสนนุฯ เพือ่การปลูกแทน

 -  ค่าใช้จ่ายภาคสนาม 50.0000        50.0000         

  หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ

2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 

    สถาบนัเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ มาตรา 49(3)

3,343.0000    3,343.0000 

 2.1  เงินให้กู้ยืม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือ

        เกษตรกรสถาบนัเกษตรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

950.0000      950.0000      

       2.1.1 เงินใหกู้้ยืมเกษตรกร 200.0000       200.0000        

       2.1.2 เงินใหกู้้ยืมสถาบนัเกษตรกร 600.0000       600.0000        

       2.1.3 เงินใหกู้้ยืมประกอบกิจการยาง 150.0000       150.0000        

 2.2  เงินอุดหนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือ

        เกษตรกรสถาบนัเกษตรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

820.0000      820.0000      

      2.2.1 เงินอุดหนนุเกษตรกร 20.0000         20.0000         

      2.2.2 เงินอุดหนนุสถาบนัเกษตรกร 800.0000       800.0000        

 2.3  เงินสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือ

        เกษตรกรสถาบนัเกษตรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

494.1826      494.1826      

 2.3.1  โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบ

          แปลงใหญ่

170.2400       170.2400        

  2.3.2  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและสถาบัน

           เกษตรกร (Smart Farmer)
22.7110         22.7110         

  2.3.3  โครงการประชาสัมพนัธเ์พือ่เกษตรกร 19.9200         19.9200         

  2.3.4  โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 36.5000         36.5000         

  2.3.5  โครงการสนบัสนนุเกษตรกรและผู้ประกอบ

           กิจการยางในการเพิม่ประสิทธภิาพ

           การแปรรูปยางอย่างครบวงจร

48.2762         48.2762         

  2.3.6  โครงการสนบัสนนุเกษตรกรและผู้ประกอบการใน

           การเพิม่ประสิทธภิาพการแปรรูปยาง การยกระดับ

           มาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

9.7140           9.7140           

  2.3.7  โครงการพฒันาตลาดยางพาราการยางแหง่

            ประเทศไทย

74.6357         74.6357         

  2.3.8  โครงการจัดต้ังตลาดยางพาราระดับภมูิภาค 

           (Regional Rubber Market : RRM)

2.8867           2.8867           

  2.3.9  โครงการแผนงานจัดท าบทวเิคราะหส์ถานการณ์

           เร่งด่วนทีเ่กี่ยวข้องกับยางพารา

0.1250           0.1250           

  2.3.10 แผนงานส่งเสริมการท าสวนยางตามมาตรฐาน

           การจัดการปา่ไม้อย่างยัง่ยืน

80.0000         80.0000         

  2.3.11 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏใีหม่

            ถวายในหลวง

6.9931           6.9931           

แหลง่ทีม่ารายไดข้องงบประมาณกองทนุพัฒนายางพารา ประจ าป ี2562
หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/กิจกรรม รวมทัง้สิ้นกองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (2)

แหล่งรายได้

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (4)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (5)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (6)

 (ค่าใช้จา่ยของสวนส่งเสริมสนับสนุนฯ เพือ่การปลูกแทนของ กยท . รุ่นปี 58 - 62 

และค่าใช้จา่ยภาคสนาม ใช้จากเงินคงเหลือ 49 (2) จ านวน 1,577 ล้านบาท  

และรายได้จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจากการจดัเกบ็ cess จดัสรร 49(2) 

จ านวน 3,055 ล้านบาท)

 งบประมาณแผ่นดนิ

คงเหลือผูกพัน

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (3)
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  2.3.12 โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยาง

            ก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพือ่สร้าง

            แบรนด์ผลิตภณัฑ์ยางแทง่ STR 20 ทีป่ลอด

            กรดซัลฟวิริก

0.8700           0.8700           

  2.3.13 โครงการสนบัสนนุสินเชื่อผู้ประกอบการ

            ผลิตภณัฑ์ยาง

0.5000           0.5000           

  2.3.14 โครงการส่งเสริมและพฒันาสถาบนัเกษตรกรชาว

            สวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

15.8109         15.8109         

  2.3.15 โครงการส่งเสริมและพฒันาการใช้ยางพารา

            ในประเทศ

5.0000           5.0000           

2.4 กิจกรรมงบประมาณเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 1,000.0000    1,000.0000    

 2.5 กิจกรรมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและ

      ให้ความชว่ยเหลือฯ มาตรา 49 (3)

78.8174        78.8174        

  หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ

3.  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ 

    การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลอง มาตรา 49(4)

     429.1420 429.1420   

3.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและคุณภาพทีเ่ปน็วตัถุดิบยาง          96.5417 96.5417         

3.2 การวจิัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง           26.3077 26.3077         

 3.3 การพฒันาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภณัฑ์ยาง       136.4800 136.4800        

 3.4 การแสวงหาและร่วมงานวจิัยและพฒันาจากองค์กรทัง้ในและ

      ระหวา่งประเทศ

        28.6990 28.6990         

3.5 ติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวจิัย               13.8880 13.8880         

3.6 สนบัสนนุนกัวจิัยรุ่นใหม่และพฒันาบคุลากรทางด้านวจิัย         11.4220 11.4220         

3.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เกษตรกร          38.7327 38.7327         

 3.8 ทนุวจิัยหรือฝึกอบรมเร่งด่วน         29.9289 29.9289         

 3.9 งบโครงการวจิัยบคุคลภายนอก (ทีย่ังไม่ด าเนนิการ 

      ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการทบทวน ปรับโครงการ และงบประมาณ

      ตามวธิกีารด าเนนิงานของคณะกรรมาการบริหาร

      งานวจิัย)

        47.1420 47.1420         

 หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ

4.  กิจกรรมการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง มาตรา 49(5) 570.0000    570.0000   

 4.1  การจัดสวัสดกิารเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง

 4.1.1  กิจกรรมสวสัดิการเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

          กรณีสวนยางประสบภยั

70.0000       70.0000         

 4.1.2 กิจกรรมเงินช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเสียชีวติ 50.0000       50.0000         

 4.1.3 กิจกรรมเงินกู้ยืมเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 200.0000     200.0000        

 4.1.4 กิจกรรมเงินจัดสวสัดิการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

         การยางแหง่ประเทศไทยก าหนด

246.0000     246.0000        

          - โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้

             เกษตรกรชาวสวนยาง

16.0000       16.0000         

          - จัดสวสัดิการอื่นๆ 230.0000     230.0000        

 4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานจัดสวสัดิการเกษตรกร 

          ตามมาตรา 49 (5)

4.0000        4.0000           

  หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (6)

ผลผลิต/กิจกรรม รวมทัง้สิ้นกองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (4)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (5)

 (ค่าใช้จ่าย 49(3) จ านวนเงิน 3,343 ล้านบาท ใช้จ่ายจากค่าธรรมเนยีมผู้

ส่งออกยางฯ (35 %) จ านวน 2,673 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพารา

คงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 670 ล้านบาท)

 (ค่าใช้จ่าย 49(4) จ านวนเงิน 429.1420 ล้านบาท ใช้จ่ายจากค่าธรรมเนยีมผู้

ส่งออกยางฯ (5 %) จ านวน 382 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพารา 

คงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 47.1420 ล้านบาท)

 (ค่าใช้จ่าย 49(5) จ านวนเงิน 570 ล้านบาท ใช้จ่ายจากค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออก

ยางฯ (7 %) จ านวนเงิน 535 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพารา

คงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 35 ล้านบาท)

 งบประมาณแผ่นดนิ

คงเหลือผูกพัน

แหล่งรายได้

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (2)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (3)
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 5. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 

    มาตรา 49(6)

229.0000      229.0000   

 5.1 แผนการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตัง้เปน็

      สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

8.5730          8.5730          

 5.1.1 ประชุมเกษตรกรเพือ่จัดต้ังเปน็สถาบนัเกษตรกร

          ชาวสวนยาง

7.0000           7.0000           

 5.1.2 ประชาสัมพนัธส์ถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 1.5730           1.5730           

 5.2 แผนการส่งเสริมการเชือ่มโยงเครือขา่ยสถาบนัเกษตรกร

      ชาวสวนยางในการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ

13.8615        13.8615        

 5.2.1 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางที่

        แปรรูปและพฒันาผลผลิตยางพารา

2.9520           2.9520           

 5.2.2 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

        ระยะเร่ิมต้น พฒันา ก้าวหนา้

5.2550           5.2550           

 5.2.3 ศึกษาดูงานของผู้น าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 5.6545           5.6545           

 5.3 แผนการด าเนินการจัดประชมุเครือขา่ย 12.6070        12.6070        

 5.3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกร

        ชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ

1.3650           1.3650           

 5.3.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกร

        ชาวสวนยาง กยท. ระดับเขต 7 เขต

3.2500           3.2500           

 5.3.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกร

        ชาวสวนยาง กยท. ระดับจังหวดั/สาขา

7.9920           7.9920           

 5.4 แผนการเสรมิสรา้งแรงจูงใจให้สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

      พัฒนาไปสูค่วามเข้มแข็ง และยัง่ยนื

17.9585        17.9585        

 5.4.1 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

          ประจ าปี

2.1780           2.1780           

 5.4.2 พฒันาสถาบนัเกษตรกร ประกวดสถาบนัและ

          เครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง   

          กยท. ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวดั

15.5730         15.5730         

 5.4.3 ติดตามผลการด าเนนิงานของเกษตรกรชาวสวนยาง

         และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

0.2075           0.2075           

 5.5 แผนงานพัฒนาสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของ

       สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

4.0000          4.0000          

 5.5.1 โครงการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารของสถาบนั

         เกษตรกรชาวสวนยาง

1.2500           1.2500           

 5.5.2 โครงการพฒันาระบบการบริหารงานภายใน  

         เพือ่สร้างความเข้มแข็งของสถาบนั

         เกษตรกรชาวสวนยาง

0.7500           0.7500           

 5.5.3 โครงการจัดท าแผนธรุกิจส าหรับสถาบนั

         เกษตรกรชาวสวนยาง

1.0000           1.0000           

 5.5.4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุใหส้ถาบนัเกษตรกร

         ชาวสวนยาง ปรับเปล่ียนจากการแปรรูปยางขัน้ต้น

         ไปเปน็การผลิตผลิตภณัฑ์ยาง

1.0000           1.0000           

 5.6 แผนการส่งเสรมิ การสนับสนุนสถาบนัเกษตรกรในการ

      ด าเนินกิจกรรมอ่ืน

167.0000      167.0000      

 5.6.1 กิจกรรมประชุมประจ าปี 40.0000         40.0000         

 5.6.2 กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 40.0000         40.0000         

 5.6.3 กิจกรรมฝึกอบรม 37.0000         37.0000         

 5.6.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน 25.0000         25.0000         

 5.6.5 กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรเพือ่สร้าง

         ความเข้มแข็งในการด าเนนิกิจกรรมอื่นๆ

25.0000         25.0000         

 5.7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสนับสนุนสถาบนัเกษตรกร

      ตามมาตรา 49 (6)

5.0000          5.0000          

  หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ

 (ค่าใช้จ่าย 49(6) จ านวนเงิน 229 ล้านบาท ใช้จ่ายจากค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออก

ยางฯ (3 %) จ านวนเงิน 229 ล้านบาท)

รวมทัง้สิ้นผลผลิต/กิจกรรม

แหล่งรายได้

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (4)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (5)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (6)

 งบประมาณแผ่นดนิ

คงเหลือผูกพัน

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (2)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (3)
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 6. งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ต่อเน่ือง)

 6.1 โครงการ : สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย

      เพื่อประกอบอาชีพเสริม

7.5000                7.5000           

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 6,632.0000   3,343.0000    429.1420     570.0000    229.0000      7.5000                11,210.6420  

   2. งบประมาณกองทนุพฒันายางพาราตามมาตรา 49(3) กจิกรรมส่งเสริมสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกร สถาบนัเกษตรและผู้ประกอบ  
       กจิการยางฯจ านวนเงิน 3,343 ล้านบาทใชจ้า่ยจากค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออกยางฯ (35 %) จ านวน 2,673 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพารา
       คงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 670 ล้านบาท

หมายเหตุ

   3. งบประมาณกองทนุพฒันายางพาราตามมาตรา 49(4) กจิกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการเงิน วชิาการ การศึกษาวจิยั และการค้นควา้ทดลอง   
       จ านวนเงิน 429.1420 ล้านบาท ใชจ้า่ยจากค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออกยางฯ (5 %) จ านวน 382 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพารา  
       คงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 47.1420 ล้านบาท

                                      มาตรา 49 (4)    5 %     =       382.0000 ล้านบาท

   7. การด าเนนิงานด้านงบประมาณใหถ้อืปฏบิติัตามพระราชบญัญัติ วนิยัการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

   4. งบประมาณกองทนุพฒันายางพาราตามมาตรา 49(5) กจิกรรมการจดัสวสัดิการเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนเงิน 570 ล้านบาท ใชจ้า่ยจาก 
       ค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออกยางฯ (7 %) จ านวนเงิน 535 ล้านบาท และเงินกองทนุพฒันายางพาราคงเหลือป ี2561 จ านวนเงิน 35 ล้านบาท

   5. งบประมาณกองทนุพฒันายางพาราตามมาตรา 49(6) กจิกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนเงิน 229 ล้านบาท  
       ใชจ้า่ยจากค่าธรรมเนยีมผู้ส่งออกยางฯ (3 %) จ านวนเงิน 229 ล้านบาท

                                      มาตรา 49 (6)    3 %     =       229.0000 ล้านบาท

   6. อตัราการจดัสรรเกบ็ค่าธรรมเนยีม ปริมาณยางส่งออก 3,819,000,000 กก. อตัราจดัเกบ็ อตัราคงทีก่โิลกรัมละ 2 บาท/กก.(เปน็ไปตามมติ  
       คณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทยคร้ังที ่2/2560 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2560 และผ่านความเหน็ชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่   
       13 มถินุายน 2560) ประมาณการรายรับทัง้ส้ิน 7,638,000,000 บาท ประมาณการจดัสรร ดังนี้

                                      มาตรา 49 (1)  10 %     =        764.0000 ล้านบาท
                                      มาตรา 49 (2)  40 %     =     3,055.0000 ล้านบาท

                                      มาตรา 49 (3)  35 %     =     2,673.0000 ล้านบาท

                                      มาตรา 49 (5)    7 %     =       535.0000 ล้านบาท

 * 1. งบประมาณสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพือ่ปลูกแทน มาตรา 49(2) จ านวน 6,632 ล้านบาท ค่าใชจ้า่ยนีร้วมเงินผูกพนั   
       จ านวน 2,000 ล้านบาท เงินคงเหลือ 49(2) จ านวน 1,577 ล้านบาท และรายได้จดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม 49(2) จ านวน 3,055 ล้านบาท 
       (เปา้หมายปลูกแทน 400,000 ไร่ ดูแลต่อเนือ่ง 2.1600 ล้านไร่)

ผลผลิต/กิจกรรม

แหล่งรายได้

รวมทัง้สิ้นกองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (2)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (3)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (4)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (5)

กองทุนพัฒนา

ยางพาราตาม

มาตรา 49 (6)

 งบประมาณแผ่นดนิ

คงเหลือผูกพัน
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ผลผลิต/โครงการตามภารกิจ

ผลผลิต : สงเสริมการปลูกยางพันธุดี

และไมยืนตนที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ

1. กิจกรรมสงเสริมสนับสนับสนุนและ

ใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวน

ยาง เพื่อการปลูกแทน

  งานสงเสริมสนับสนุนฯ 

    เพื่อการปลูกแทน

1) ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

ปลูกแทน โดยจายเงินเพื่อการปลูกแทน

ในอัตรา ไรละ 16,000 บาท แบงจายเปน

งวดสําหรับปลูกแทน

๏ จํานวนสงเสริมสนับสนุนการปลูกแทนฯ 

(ไร) ดูแลตอเนื่อง (ลานไร)

 400,000

   2.16

6,582.0000     -               6,582.0000    ฝสผ.

 - ยางพันธุดี จํานวน 8 งวดระยะเวลา

 6ป ครึ่ง

 - สวนดําเนินการ สกย. (เงินผูกพัน) 2,000.0000      2,000.0000     

 - ไมยืนตนทีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ จํานวน 5 งวด ระยะเวลา 3

 ป ครึ่ง

 - สวนดําเนินการ กยท. 4,582.0000      4,582.0000     

 - ปาลมน้ํามัน จํานวน 5 งวด 

ระยะเวลา 3 ปครึ่ง -                

 - ปลูกแทนแบบผสมผสาน จํานวน

งวดและระยะเวลาตามพืช -                

2) งานการสงเสริมสนับสนุนฯเพื่อการ

ปลูกแทน งานตรวจสวนปลูกแทน งาน

สํารวจรังวัด

         50.0000 50.0000        

6,632.0000     -               -              -               -                6,632.0000    

รายละเอียดแหลงที่มารายไดของงบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา ประจําป 2562

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ(ลานบาท) สวนงาน
กองทุนพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (5)

กองทุนพัฒนา

ยางพารา มาตรา

 49 (6)
 รวม

กองทุนพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (4)

งบประมาณ

แผนดินคงเหลือ

ผูกพัน

กองทุนพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (2)

กองทุนพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (3)

รวมคาใชจายตามมาตรา 49 (2)

 - เพื่อสงเสริม สนับสนุน และใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการ

ปลูกแทน
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กองทนุพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (2)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (3)

กองทนุพัฒนา
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2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบนั

เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

 2.1 เงินใหกู้้ยมื (ตามระเบยีบฯ) เพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือ

เกษตรกรสถาบนัเกษตรและผู้ประกอบ

กิจการยางฯ

950.0000      950.0000       

   2.1.1 เงินใหกู้ย้ืมเกษตรกร 200.0000       200.0000        

   2.1.2 เงินใหกู้ย้ืมสถาบันเกษตรกร
600.0000       

600.0000        

   2.1.3 เงินใหกู้ย้ืมประกอบกจิการยาง 150.0000       150.0000        

 2.2  เงินอุดหนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

และใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรสถาบนั

เกษตรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

820.0000      820.0000       

   2.2.1 เงินอดุหนุนเกษตรกร 20.0000         20.0000         

   2.2.2 เงินอดุหนุนสถาบันเกษตรกร  - เกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนกบั กยท. (ราย)   11.3544 800.0000       800.0000        

 2.3  เงินสนับสนุน  เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือ

เกษตรกรสถาบนัเกษตรและผู้ประกอบ

กิจการยางฯ

 - สถาบัน (กลุ่ม)

 - ผู้ประกอบกจิการยาง (ราย)

 985

179

494.1826      494.1826       

  2.3.1  โครงการส่งเสริมการท าสวนยาง

ในรูปแบบแปลงใหญ่

170.2400       170.2400        ฝพก./ฝวอ./ฝวศ.

  2.3.2  โครงการสร้างความเข้มแข็งใหก้บั

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart 

Farmer)

22.7110         22.7110         ฝพก.

  2.3.3  โครงการประชาสัมพนัธเ์พือ่

เกษตรกร

19.9200         19.9200         สผว./ฝพก./กยท.ข.

  2.3.4  โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์

ยางพารา/ไม้ยางพารา

36.5000         36.5000         ฝพก./ฝวอ.

ฝพก.

 - เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วาม

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ

กจิการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพ

ผลผลิต การผลิต การแปรรูปการตลาด 

และการด าเนินการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบั

ยางพาราและอตุสาหกรรมแปรรูปยาง

ขั้นต้น อตุสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง

 อตุสาหกรรมไม้ยาง การพฒันายางพารา

ทัง้ระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง

ฝพก.
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  2.3.5 โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้

ประกอบกจิการยางในการเพิม่

ประสิทธภิาพการแปรรูปยางอย่างครบ

วงจร

48.2762         48.2762         ฝวอ./ศูนยท์ดสอบ/

ศูนยเ์รียนรู้

  2.3.6  โครงการสนับสนุนเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการในการเพิม่ประสิทธภิาพ

การแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐาน

องค์กรด้านอตุสาหกรรมยาง

9.7140           9.7140           ฝวอ.

  2.3.7  โครงการพฒันาตลาดยางพารา

การยางแหง่ประเทศไทย

74.6357         74.6357         ฝวศ./สตก.จ./กยท.ข.

  2.3.8  โครงการจดัต้ังตลาดยางพารา

ระดับภมูิภาค (Regional Rubber 

Market : RRM)

2.8867           2.8867           ฝวศ.

  2.3.9  โครงการแผนงานจดัท าบท

วเิคราะหส์ถานการณ์เร่งด่วนทีเ่กีย่วข้อง

กบัยางพารา

0.1250           0.1250           ฝวศ.

  2.3.10 แผนงานส่งเสริมการท าสวนยาง

ตามมาตรฐานการจดัการป่าไม้อย่างยั่งยืน

80.0000         80.0000         ฝสผ.

  2.3.11 โครงการ 5 ประสานสืบสาน

เกษตรทฤษฏใีหม่ถวายในหลวง

6.9931 6.9931           ฝพก.

  2.3.12 โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์

มิคในการผลิตยางกอ้นถ้วยของเกษตรกร

ชาวสวนยาง เพือ่สร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ์

ยางแท่ง STR 20 ทีป่ลอดกรดซัลฟวิริก

0.8700 0.8700           กยท.ข.อนบ.

  2.3.13 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ยาง

0.5000 0.5000           ฝวอ.

  2.3.14 โครงการส่งเสริมและพฒันา

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้

ประกอบกจิการยาง

15.8109 15.8109         ฝพก.
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  2.3.15 โครงการส่งเสริมและพฒันาการ

ใช้ยางพาราในประเทศ

5.0000 5.0000           ฝวอ.

 2.4 กิจกรรมงบประมาณเพ่ือรักษา

เสถียรภาพราคายาง

1,000.0000    1,000.0000    ส่วนงานที่เกีย่วข้อง

 2.5 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือฯ มาตรา 49 (3)

78.8174 78.8174        ส่วนงานที่เกีย่วข้อง

-                3,343.0000    -              -               -                3,343.0000    

3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัยและ

การค้นคว้าทดลอง

1          96.5417          96.5417 สวย.

3.2 การวจิยัเศรษฐกจิและการตลาดยาง (งาน) 1          26.3077          26.3077

3.3 การพฒันาด้านอตุสาหกรรมแปรรูป

ยางดิบ ผลิตภณัฑ์ยาง

(งาน) 1        136.4800
        136.4800

3.4 การแสวงหาและร่วมงานวจิยัและ

พฒันาจากองค์กรทัง้ในและระหวา่ง

ประเทศ

(งาน) 1          28.6990

         28.6990

3.5 ติดตามและประเมินผลและเผยแพร่

งานวจิยั

(งาน) 1          13.8880
         13.8880

3.6 สนับสนุนนักวจิยัรุ่นใหม่และพฒันา

บุคลากรทางด้านวจิยั

(ทุน) 9          11.4220
         11.4220

3.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เกษตรกร          38.7327          38.7327

3.8 ทุนวจิยัหรือฝึกอบรมเร่งด่วน          29.9289          29.9289

3.9 งบโครงการวจิยับุคคลภายนอก (ทีย่ัง

ไม่ด าเนินการซ่ึงอยู่ระหวา่งการทบทวน 

ปรับโครงการ และงบประมาณตามวธิกีาร

ด าเนินงานของคณะกรรมาการบริหาร

งานวจิยั)

         47.1420 47.1420         

-                -               429.1420      -               -                429.1420       รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 49 (4)

รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 49 (3)

 - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน 

วชิาการ การศึกษาวจิยั และการค้นควา้ 

ทดลองเกีย่วกบัยางพาราในอนัทีจ่ะเกดิ

ประโยชน์ในการบริหารจดัการยางพารา

อย่างครบวงจร (งาน)
3.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและ

คุณภาพทีเ่ป็นวตัถุดิบยาง
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4. กิจกรรมการจัดสวัสดิการเพ่ือ

เกษตรกรชาวสวนยาง

4.1  การจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร

ชาวสวนยาง

570.0000       570.0000       

 4.1.1 กจิกรรมสวสัดิการเพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อน กรณีสวนยางประสบภยั

70.0000          70.0000         

   

 4.1.2 กจิกรรมเงินช่วยเหลือเกษตรกร 

กรณีเสียชีวติ

50.0000          50.0000         

 4.1.3 กจิกรรมเงินกูย้ืมเพือ่บรรเทาความ

เดือดร้อน

200.0000        200.0000        

 4.1.4 กจิกรรมเงินจดัสวสัดิการอืน่ๆ 

ตามทีค่ณะกรรมการการยางแหง่ประเทศ

ไทยก าหนด

246.0000        246.0000        

          - โครงการส่งเสริมและพฒันา

อาชีพใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง

16.0000          16.0000         

          - จดัสวสัดิการอืน่ๆ 230.0000        230.0000        

 4.1.5 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานจดั

สวสัดิการเกษตรกร ตามมาตรา 49 (5)

4.0000            4.0000           

-                -               -              570.0000       -                570.0000       รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 49 (5)

 - เพือ่จดัสวสัดิการเพือ่เกษตรกรชาวสวน

ยางและบรรเทาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรชาวสวนยาง

 เกษตรกร

ชาวสวน

ยางใน

พืน้ทีท่ี่

รับผิดชอบ

ของ กยท.

ฝพก.
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5. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

    25,000

 5.1.1 ประชุมเกษตรกรเพือ่จดัต้ังเป็น

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

          45 7.0000                        7.0000

 5.1.2 ประชาสัมพนัธส์ถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง

1.5730                        1.5730

5.2 แผนการส่งเสริมการเชือ่มโยง

เครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

ในการด าเนินกิจกรรมหรือธรุกิจ

13.8615                  13.8615

 5.2.1 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางทีแ่ปรรูปและพฒันา

ผลผลิตยางพารา

2.9520                        2.9520

 5.2.2 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางระยะเร่ิมต้น พฒันา

 กา้วหน้า

5.2550                        5.2550

 5.2.3 ศึกษาดูงานของผู้น าสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

5.6545                        5.6545

 5.3 แผนการด าเนินการจัดประชุม

เครือข่าย

12.6070                  12.6070

 5.3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. 

ระดับประเทศ

1.3650                        1.3650

 5.3.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับ

เขต 7 เขต

3.2500                        3.2500

 - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

 - ส่งเสริม พฒันา เกษตรกรชาวสวนยางที่

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกวา่ 

(สถาบัน)

5.1 แผนการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวน

ยางรวมกลุม่จัดตัง้เปน็สถาบนัเกษตรกร

ชาวสวนยาง

 - เกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกบั 

กยท. (ราย)

8.5730                     8.5730 ฝพก.
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กองทนุพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (2)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (3)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (4)

งบประมาณ

แผ่นดินคงเหลือ

ผูกพัน

รายละเอียดแหล่งที่มารายไดข้องงบประมาณกองทนุพัฒนายางพารา ประจ าป ี2562

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ(ล้านบาท) ส่วนงาน
กองทนุพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (5)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา มาตรา

 49 (6)
 รวม

 5.3.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. 

ระดับจงัหวดั/สาขา

7.9920                        7.9920

 5.4 แผนการเสริมสร้างแรงจูงใจให้

สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนา

ไปสูค่วามเข้มแข็ง และยัง่ยนื

17.9585                  17.9585

 5.4.1 ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางประจ าปี

2.1780                        2.1780

 5.4.2 พฒันาสถาบันเกษตรกร ประกวด

สถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง กยท. ดีเด่น  ระดับเขตและ

ระดับจงัหวดั

15.5730                    15.5730

 5.4.3 ติดตามผลการด าเนินงานของ

เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

0.2075                        0.2075

 5.5 แผนงานพัฒนาสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของสถาบนั

เกษตรกรชาวสวนยาง

4.0000                     4.0000

 5.5.1 โครงการพฒันาสมรรถนะของ

ผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1.2500                        1.2500

 5.5.2 โครงการพฒันาระบบการ

บริหารงานภายใน  เพือ่สร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

0.7500                        0.7500

 5.5.3 โครงการจดัท าแผนธรุกจิส าหรับ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1.0000                        1.0000

 5.5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ปรับเปล่ียน

จากการแปรรูปยางขั้นต้นไปเป็นการผลิต

ผลิตภณัฑ์ยาง

1.0000                        1.0000
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กองทนุพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (2)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (3)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา

มาตรา 49 (4)

งบประมาณ

แผ่นดินคงเหลือ

ผูกพัน

รายละเอียดแหล่งที่มารายไดข้องงบประมาณกองทนุพัฒนายางพารา ประจ าป ี2562

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ(ล้านบาท) ส่วนงาน
กองทนุพัฒนา

ยางพารามาตรา

 49 (5)

กองทนุพัฒนา

ยางพารา มาตรา

 49 (6)
 รวม

 5.6 แผนการส่งเสริม การสนับสนุน

สถาบนัเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรม

อ่ืน

167.0000               167.0000

 5.6.1 กจิกรรมประชุมประจ าปี 40.0000                    40.0000

 5.6.2 กจิกรรมสัมมนาประจ าปี 40.0000                    40.0000

 5.6.3 กจิกรรมฝึกอบรม 37.0000                    37.0000

 5.6.4 กจิกรรมศึกษาดูงาน 25.0000                    25.0000

 5.6.5 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรเพือ่สร้างความเข้มแข็งในการ

ด าเนินกจิกรรมอืน่ๆ

25.0000                    25.0000

 5.7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

สนับสนุนสถาบนัเกษตรกรตามมาตรา 

49 (6)

5.0000                     5.0000

-                -               -              -               229.0000        229.0000       

6. งานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล

 (ต่อเน่ือง)

 6.1 โครงการ : สนับสนุนสินเชื่อ

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ่

ประกอบอาชีพเสริม

(ราย) 100 7.5000                        7.5000

-                -               -              -               -                7.5000           7.5000          

6,632.0000     3,343.0000    429.1420      570.0000       229.0000        7.5000           11,210.6420  

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ภายใต้แหล่งทุนของแต่ละประเภท

รวมงบประมาณกองทนุพัฒนายางพาราทัง้สิน้

รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 49 (6)

รวมค่าใช้จ่ายงานตามนโยบาย เงินอุดหนุนรัฐบาล (ต่อเน่ือง)

 - เพือ่สร้างความเป็นธรรมในการซ้ือ-ขาย

ยาง ติดตามใหค้ าแนะน าการด าเนินงาน

ของผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลกลุ่มขายน้ า

ยางสด และติดตามใหค้ าแนะน า
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เอกสารแนบท้าย

หน่วย : บาท
ดา้นบรหิาร

ครุภัณฑ์

1. ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 2,710,970.00          

2. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 114,290.00            

3. ครุภณัฑ์กำรเกษตร 537,230.00            

4. ครุภณัฑ์โฆษณำเผยแพร่ 1,406,420.00          

5. ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ -                       

6. ครุภณัฑ์โรงงำน 14,137,670.00        

7. ระบบสำรสนเทศ 22,595,000.00        

รวม 41,501,580.00      

ที่ดนิ -                     

สิง่ก่อสร้าง 25,786,280.00      

โครงกำรปลูกสร้ำงสวนยำงพันธุ์ดี 1,809,800.00          

โครงกำรปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ 1,523,000.00          

ส ารอง

1. ส ำรองรำคำเปล่ียนแปลง 4,513,900.00          
2. ส ำรองกรณีจ ำเปน็เร่งด่วน 6,627,540.00          

รวม 11,141,440.00   

รวมงบลงทุนดา้นบริหาร ทั้งสิน้ 81,762,100.00   
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ล ำดบั จ ำนวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมำตรฐำน ไม่มีมำตรฐำน ( บำท ) ชนิด ประเภท

ฝวอ. 1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 5,500.00           22,000.00            ใชใ้นการเกบ็เอกสารงานธรุการ กวจ. โรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่ง และ 

โรงงานผลิตภัณฑ์น ้ายาง
210 01401

2 เคร่ืองดูดฝุ่นขนาดเล็ก 1 5,340.00           5,340.00              ส้าหรับท้าความสะอาดอปุกรณ์และพื นที่จดันิทรรศการนอกสถานที่ 365 01401

ศบท.ภาคตะวนัออก 3 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 1 27,700.00          27,700.00            ใชใ้นงานฝึกอบรม และ การประชมุของหน่วยงานของเดิมไมม่ี 621 01401

4 จอรับภาพ 1 9,500.00           9,500.00              ส้าหรับใชคู่้กบัเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 628 01401

สถาบันวจิยัยาง 5 เคร่ืองเจาะกระดาษ 1 7,500.00           7,500.00              เพื่อใชจ้ดัเกบ็เอกสารที่ได้เบิกจา่ยในแต่ละเดือน ของงานบัญช ีแผนก

บริหารงานทั่วไป ที่ต้องจดัเกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
387 01401

-                     

ศวย.ฉะเชงิเทรา 6 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอากาศ ขนาด 32,000 บีทีย ูพร้อมค่าติดตั ง

6 42,300.00          253,800.00          ทดแทนหมายเลข 19203-37-366-0001-00 , 19203-38-366-0001-00 ถงึ

 19203-38-366-0005-00   เนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องท้างาน 

ของอาคารบริหาร ที่ใชง้านอยู่ได้ชา้รุด จากสาเหตุระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

บริหาร ซ่ึงภาคจา่ยไฟเกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ท้าให้ระบบจา่ยไฟซ๊อตไป 1 

วงจร  ซ่ึงเป็นวงจรที่จา่ยไฟส้าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารดังกล่าว  

ท้าให้คอมเพรสเซอร์แอร์ได้รับผลกระทบโดยตรง ไมส่ามารถใชง้านได้

เบื องต้นได้ท้าการติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ฯ  ดังกล่าวและได้ชี แจง

มาวา่ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ฯ ได้เลิกการผลิตแล้ว เนื่องจากเป็น

เคร่ืองปรับอากาศรุ่นเกา่ที่ได้ติดตั ง ปี พ.ศ. 2538 และไมส่ามารถหา

คอมเพรสเซอร์ รุ่นอื่นมาทดแทนได้ ปัจจบุันห้องท้างานของอาคารบริหาร 

ไมม่เีคร่ืองปรับอากาศใชง้าน  จงึมคีวามจา้เป็นต้องเปล่ียนใหม่

366 01401

ครุภัณฑ์ กยท.  ประจ ำปี   2562 งำนด้ำนบริหำร

หน่วยงำน รำยกำร
รำคำตอ่หน่วย

เหตผุลและควำมจ ำเป็น
รหัสครุภัณฑ์
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

7 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 20,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 30,600.00          30,600.00            ทดแทนหมำยเลข 19203-37-336-0002-00  เนื่องจำกเคร่ืองปรับอำกำศ

ภำยในห้องท ำงำน ของอำคำรบริหำร ที่ใชง้ำนอยู่ได้ช ำรุด จำกสำเหตุระบบ

ไฟฟ้ำภำยในอำคำรบริหำร ซ่ึงภำคจำ่ยไฟเกดิกระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ท ำให้

ระบบจำ่ยไฟซ๊อตไป 1  วงจร  ซ่ึงเป็นวงจรที่จำ่ยไฟส ำหรับ

เคร่ืองปรับอำกำศภำยในอำคำรดังกล่ำว  ท ำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง ไมส่ำมำรถใชง้ำนได้เบื องต้นได้ท ำกำรติดต่อบริษัทผู้ผลิต

คอมเพรสเซอร์ฯ  ดังกล่ำวและได้ชี แจงมำวำ่ เนื่องจำกคอมเพรสเซอร์ฯ ได้

เลิกกำรผลิตแล้ว เนื่องจำกเป็นเคร่ืองปรับอำกำศรุ่นเกำ่ที่ได้ติดตั ง ปี พ.ศ. 

2538 และไมส่ำมำรถหำคอมเพรสเซอร์ รุ่นอื่นมำทดแทนได้ ปัจจบุันห้อง

ท ำงำนของอำคำรบริหำร ไมม่เีคร่ืองปรับอำกำศใชง้ำน  จงึมคีวำมจ ำเป็นต้อง

เปล่ียนใหม่

366 01401

8 เคร่ืองตัดหญ้ำสำยสะพำย  แบบขอ้แขง็ 2 9,500.00           19,000.00            เพื่อใชตั้ดหญ้ำในสนำมหน้ำอำคำร และใชใ้นงำนปรับภูมทิัศน์ 378 01401

9 เคร่ืองฉดีหญ้ำ แบบโยกสะพำยหลัง 5 3,000.00           15,000.00            เพื่อใชป้รำบศัตรูพืชในสวนยำง แปลงกิ่งตำยำง และบริเวณอำคำรส ำนักงำน

 บ้ำนพัก หอพัก
804 01401

10 ใบมดีดันหน้ำ 1 65,000.00         65,000.00            109 01501

11 ผำนบุกเบิก 3 1 49,000.00         49,000.00            109 01501

12 ผำนพรวน 7 1 58,800.00         58,800.00            109 01501

13 เล่ือยเคร่ืองยนต์ ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จงัหวะ 1 9,000.00           9,000.00              เพื่อใชตั้ดกิ่งไมใ้หญ่ที่เกดิหักโค่นจำกลมพำย ุตกแต่งแปลงกิ่งตำและไวตั้ดไม ้

ที่ไมใ่ชป้ระโยชน์น ำมำท ำเชื อเพลิงของโรงผลิตยำง
802 01302

14 ถงัน  ำแบบไฟเบอร์กลำส   ขนำดควำมจ ุ2,500 ลิตร 2 9,800.00           19,600.00            ทดแทนของเดิม หมำยเลข 19203-37-376-0001-00 และ 

19203-37-376-00014-00 ใชส้ ำหรับเกบ็น  ำไวส้ ำหรับใชซั้กล้ำงและอปุโภค

บริโภคของอำคำรหอพักส ำหรับเจำ้หน้ำที่และผู้ติดต่อขอเขำ้พักอำศัยหอพัก 

ทดแทนของเดิมที่ใชง้ำนมำนำน เกดิกำรผุกร่อน และร่ัวซึมบำงจดุ ท ำให้ไม่

สำมำรถกกัเกบ็น  ำได้

367 01307

15 บันไดอลูมเินียม 7 ชั น 1 3,500.00           3,500.00              เพื่อใชภ้ำยส ำนักงำน ท ำควำมสะอำดฝ้ำ เพดำนและไวเ้ปล่ียนหลอดไฟ 372 01401

ศวย.สงขลำ 16 โต๊ะหมู่บูชำ 1 8,500.00           8,500.00              ตั งใหม ่เพื่อใชพ้ิธกีรรมทำงศำสนำและไวส้ ำหรับเป็นที่เคำรพสักกำระ ของ

พนักงำน
434 01401

  เพื่อใชติ้ดกบัรถแทรกเตอร์ที่ได้รับจดัสรรงบลงทุนในปี 2561 เนื่องจำก      

  ไมม่อีปุกรณ์ต่อพ่วงท ำให้รถแทรกเตอร์ไมส่ำมำรถงำนด้ำนกำรปรับพื นที่ ได้
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

17 ถงัต้มน  ำไฟฟ้ำ 1 6,500.00           6,500.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำม ีโครงกำรวจิยัที่ต้องจดัฝึกอบรม แก่

เกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนองศ์ควำมรู้แกเ่กษตรกร และส ำหรับกำรประชมุของ

ของศูนยว์จิยัยำสงขลำ
398 01401

18 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบขอ้แขง็ 1 9,500.00           9,500.00              ส ำหรับบ ำรุงรักษำสถำนที่ ปรับภูมทิัศน์ของหน่วยงำนให้มคีวำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และปลอดภัยในกำรปฎิบัติงำนโครงกำรวจิยั
378 01401

19 ชดุไมโครโฟนและเคร่ืองขยำยเสียงห้องประชมุ 1 137,950.00       137,950.00          ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มภีำรกจิโครงกำรวจิยัใหมแ่ละโครงกำรวจิยั

ต่อเนื่อง โครงกำรหลังจำกยบุรวมเป็นกำรยำงแห่งประเทศไทย   ศูนยฯ์ยงัไม่

มอีปุกรณ์ชดุไมโครโฟนและเคร่ืองขยำยเสียงส ำหรับห้องประชมุ ส ำหรับ

ภำรกจิในกำรน ำเสนอผลงำนวจิยั และในกำรจดัฝึกอบรมเชงิปฎิบัติกำรให้แก่

เกษตรกรซ่ึงปัจจบุันในกำรประชมุแต่ละครั งใชบ้รรยำยสดโดยไมม่อีปุกรณ์

เคร่ืองขยำยเสียง

576 01401

เขตภำคเหนือ 20 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            210 01401

21 ตู้เหล็ก 4 ลิ นชกั 2 7,900.00           15,800.00            210 01401

22 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00                     เนื่องจำก กยท.เขตภำคเหนือ  เป็นส่วนงำนที่ตั งขึ นใหม่ 210 01401

23 โทรทัศน์ 1 10,300.00          10,300.00                   จงึยงัไมม่คีรุภัณฑ์ส ำหรับใชใ้นกำรปฏิบัติงำน 511 01401

24 ชดุรับแขก 1 10,000.00         10,000.00            339 01401

25 โต๊ะเอนกประสงค์ 2 1,400.00           2,800.00              326 01401

เชยีงใหม่ 26 โต๊ะเอนกประสงค์ 4 1,500.00           6,000.00              เพื่อใชใ้นกำรจดัประชมุต่ำงๆ ของกลุ่มเกษตรกร สถำบัน และเครือขำ่ยต่ำง ๆ

 ทั งในส ำนักงำนและนอกสถำนที่
326 01401

27 ตู้บำนเล่ือนกระจก 3 ฟุด 1 3,000.00           3,000.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรประจ ำห้อง ผอ.กยท.จ.และหัวหน้ำกอง 210 01401

28 ตู้บำนเล่ือนกระจก 4 ฟุด 1 3,700.00           3,700.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรส ำคัญซ่ึงจ ำเป็นต้องมกีญุแจปิดล็อคได้ 210 01401

แพร่ 29 พัดลมตั งพื น ขนำด 16 นิ ว 3 1,900.00           5,700.00              ใชส้ ำหรับเกษตรกรที่มำติดต่องำน 367 01401

น่ำน 30 โพเดียม 2 5,000.00           10,000.00            ใชส้ ำหรับในกำรเปิดงำนพิธต่ีำงๆ 325 01401

31 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            ใชส้ ำหรับเกบ็เอกสำร 210 01401
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พะเยำ 32 โพเดียม 1 4,500.00           4,500.00              เพื่อใชใ้นงำนพิธเีปิด-ปิด กำรฝึกอบรมเกษตรกรสัมมนำ และอื่นๆ 325 01401

เชยีงรำย

สำขำเมอืงเชยีงรำย 33 ชดุเคร่ืองเสียงแบบพกพำ 1 5,220.00           5,220.00              เพื่อใชจ้ดัประชมุ ฝึกอบรมพนักงำน และอบรมเกษตรกร 505 01401

34 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              เพื่อใชจ้ดัเกบ็แบบฟอร์มต่ำง ๆ 210 01401

ตำก 35 โต๊ะหมู่บูชำ 1 8,500.00           8,500.00              เพื่อใชใ้นพิธกีรรมทำงศำสนำ และวำงเคร่ืองสักกำระบูชำ 434 01401

สำขำก ำแพงเพชร 36 ตู้เกบ็เอกสำร 4 ลิ นชกั 1 7,900.00           7,900.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรใบส ำคัญกำรรับ-จำ่ยของงำนกำรเงินและบัญชี 210 01401

พิษณุโลก 37 บอร์ดโครงสร้ำงอตัรำก ำลัง 1 8,000.00           8,000.00              เพื่อประชำสัมพันธใ์ห้ผู้มำติดต่อได้รู้จกัพนักงำน 380 01401

เขตภำคตะวนัออก- -                     

เฉยีงเหนือตอนบน 38 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 24,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 32,400.00          32,400.00            เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนตั งใหม ่ยงัไมม่คีรุภัณฑ์ส ำนักงำน

366 01401

กจร. 5 39 UPS ส ำหรับ ตู้อบ P30  จำ่ยไฟไมต่่ ำกว่ำ 

3000VA/2000W

1 40,000.00         40,000.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองส ำรองไฟ ส ำหรับตู้อบที่ใชท้ดสอบค่ำดัชนีควำมออ่นตัวเนื่องจำก

เมื่อเกดิไฟฟ้ำตกจะส่งผลกระทบท ำให้เกดิควำมเสียหำยกบัชิ นงำนที่อยู่
598 01401

40 ตู้หล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              เพื่อจดัเกบ็เอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ ให้เป็นระเบียบในกำรใชง้ำนสะดวกและ

ง่ำยขึ น (สนง.)
210 01401

41 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 13,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 23,000.00          23,000.00            ห้องชั่งน  ำหนัก 80 ตัน เนื่องจำกยงัขำดเคร่ืองปรับอำกำศ เพื่อเพิ่มควำม

เสถยีรและประสิทธภิำพกำรท ำงำนของอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ต่ำงๆและ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ
366 01401

42 รถแฮนลิฟท์ขนำด 2.๕ ตัน 1 10,700.00         10,700.00            ใชย้กยำงแท่ง STR 20 แบบพำเลทเขำ้รถบรรทุกยำงแท่ง 110 01501

43 โต๊ะห้องปฏิบัติกำร ขนำด 75x120x80 4 21,400.00         85,600.00            หลังจำกมกีำรกั นห้องเพื่อแยกห้องเคร่ืองชั่งน  ำหนักกบัห้องทดสอบค่ำควำม

หนืดและค่ำดัชนีควำมออ่นตัวแล้วจ ำเป็นต้องมโีต๊ะที่มมีำตรฐำนและแขง็แรง

ส ำหรับวำงเคร่ืองพลำสติมเิตอร์
326 01401
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44 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            จดัเกบ็แฟ้มเอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ (ห้องชั่งน  ำหนัก 20 ตัน ห้องชั่งน  ำหนัก 

80 ตัน)
210 01401

45 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            จดัเกบ็เอกสำรส่งออกในอำคำรโกดังเกบ็ยำงส่งออก 210 01401

46 ตู้เหล็ก 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            เพื่อจดัเกบ็เอกสำรและอปุกรณ์งำนชำ่ง 210 01401

47 รถเขน็เคล่ือนยำ้ยสำรเคมโีครงสร้ำงสแตนเลส 1 29,100.00         29,100.00            เพื่อใชส้ ำหรับเคล่ือนยำ้ยสำรเคมี 369 01401

48 เคร่ืองชั่งดิจติอล ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง (Mettler 

Toledo)พิกดัน  ำหนัก 220 กรัม ค่ำควำมละเอยีด 

0.0001 กรัม

1 72,000.00         72,000.00            ขอตั งเพิ่ม เคร่ืองชั่งตัวเกำ่ที่มปีระสิทธภิำพน้อยค่ำควำมแมน่ย ำน้อย มกีำร

แกวง่ของน  ำหนักชิ นทดสอบค่อนขำ้งสูง 362 01302

49 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 47,000.00          47,000.00            เป็นเคร่ืองใชใ้นส ำนักงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เพิ่มห้อง

ท ำงำนแผนกวศิวกรรม
366 01401

50 เคร่ืองดูดฝุ่น ๒๕ ลิตร 1 14,000.00          14,000.00            เพื่อท ำควำมสะอำดห้องปฏิบัติกำรทดสอบยำง 365 01401

51 เคร่ืองวดัอณุหภูมแิบบดิจติอล Fluke 54 II B 1 26,510.00         26,510.00            ห้องทดสอบไมม่เีคร่ืองมอืวดัส ำหรับทวนสอบอณุหภูมขิอง ตู้อบลมร้อนที่ใช้

ในกระบวนกำรทดสอบยำงแท่ง
845 01302

52 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนำดมำกกวำ่ 200 ลิตร 

ส ำหรับทดสอบหำปริมำณส่ิงระเหย

1 524,300.00       524,300.00          ตู้อบที่มอียู่เดิมมคีวำมจนุ้อย ควำมเสถยีรของอณุหภูมค่ิอนขำ้งต่ ำ เพื่อให้

กำรทดสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนอยำ่งมปีระสิทธภิำพจงึต้องใชตู้้อบที่ควบคุม
817 01302

53 พัดลมติดฝำผนัง 2 2,800.00           5,600.00              เพื่อใชร้ะบำยควำมร้อนขณะปฏิบัติงำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกดิ

ประสิทธภิำพที่ดี
367 01401

54 เตำเผำอณุหภูมสูิง (muffle furnace) ขนำด 15 ลิตร 1 200,000.00       200,000.00          เพื่อทดแทน ……………….. เคร่ืองเกำ่ที่ช ำรุดแล้ว และเพิ่มประสิทธภิำพ 

พร้อมทั งเพิ่มปริมำณชิ นตัวอยำ่งที่ทดสอบ
850 01302

55 เคร่ืองกลึง ขนำด 12 ฟุต พร้อมอปุกรณ์ 1 1,391,000.00     1,391,000.00        ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุงและเป็นเคร่ืองมอืที่ส ำคัญในกำรซ่อม

บ ำรุงในโรงงำนอตุสำหกรรมยำงพำรำ
872 01302

56 ลูกหั่นยอ่ยยำงเคร่ืองเชดเดอร์ ขนำด30นิ ว ร่อง9มม. 1 160,500.00       160,500.00          ใชเ้ป็นอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงเมื่อเคร่ืองจกัรช ำรุด 847 01302

57 ลูกยกัป้อนยำง Feed Roll เคร่ืองเชดเดอร์ 1 42,800.00         42,800.00            ใชเ้ป็นอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงเมื่อเคร่ืองจกัรช ำรุด 847 01302

58 ลูกกลิ งรีดยำงเคร่ืองเครเปอร์ ขนำด 18 x 30 นิ ว 4 140,000.00       560,000.00          ใชเ้ป็นอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงเมื่อเคร่ืองจกัรช ำรุด 847 01302

59 เกยีร์บ๊อก R 25 : 1 ใชก้บัมอเตอร์ ขนำด 75 kw 1 406,600.00       406,600.00          ใชเ้ป็นอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงเมื่อเคร่ืองจกัรช ำรุด 872 01302

60 บ๊อกลม ถอดชิ นงำน พร้อมอปุกรณ์และท่อลม 1 26,750.00         26,750.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง 121 01302

61 ปั้มลมPUMA รุ่น PP -310 ขนำด 315L  มอเตอร์ญีปุ่่น 

10 แรงงมำ้ 380 โวล์

1 95,230.00         95,230.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง 121 01302

62 เคร่ืองอดัจำรบีแบบมอืโยก ขนำด 20 ลิตร พร้อมสำย

ต่อยำว 5 เมตร

1 21,400.00         21,400.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง
882 01302
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63 สำมขำถอดลูกปืน ขนำด 30 ตัน พร้อมอปุรณ์ 1 48,150.00         48,150.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง 882 01302

64 แท่นอดัไฮโดลิก ขนำด 100 ตัน 1 149,800.00       149,800.00          ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง 830 01302

65 เกยีร์ทดก ำลัง เคร่ืองสำยพำนล ำเลียง 2 53,500.00         107,000.00          ใชเ้ป็นอะไหล่ส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงเมื่อเคร่ืองจกัรช ำรุด 872 01401

66 สำมขำถอดลูกปืนระบบไฮโดรลิก ขนำด 100 ตัน พร้อม

อปุกรณ์

1 90,950.00         90,950.00            ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืชว่ยในกำรซ่อมบ ำรุง
882 01302

กจร. 6 67 JUMBO SLAB CUTTER ขนำด 10 ตัน/ชม. 1 1,819,000.00     1,819,000.00        เนื่องจำกในปัจจบุันยงัมกีำรติดขดัและล้ำชำ้ในกำรปฏิบัติงำนในกำรสับยอ่ย

ยำงกอ้นถว้ยขนำดใหญ่ หรือไมส่ำมำรถน ำยำงเครปเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตได้

 ส่งผลให้ระยะเวลำกำรใชง้ำนเคร่ืองจกัรสั นลง และเป็นกำรใชง้ำนเคร่ืองจกัร

เกนิก ำลัง อกีทั งถำ้เกดิกำรติดขดัในกำรสับยอ่ย จ ำเป็นต้องใชแ้รงงำนคนใน

กำรดึงยำง ไมป่ลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรสับยอ่ย

กอ้นยำงที่มขีนำดใหญ่ และยำงเครป และเพื่อให้เกดิควำมรวดเร็ว สำมำรถ

เพิ่มก ำลังกำรผลิตได้

872 01302

68 เคร่ืองปั่นไฟ ขนำด100 kva 1 500,000.00       500,000.00          เนื่องจำกห้องปฏิบัติกำรยงัไมม่เีคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับตู้อบ เตำเผำอณุหภูมิ

สูง เคร่ืองทดสอบควำมหนืด ตู้ต้มปริมำณส่ิงสกปรกเป็นต้น  ซ่ึงใชส้ ำหรับ

เวลำที่เกดิไฟดับ หรือไฟตก ไฟกระชำก ส่งผลให้กำรทดสอบเกดิกำร

ผิดพลำดและเสียหำย ต้องท ำกำรทดสอบใหมท่ ำให้เสียเวลำในกำรท ำซ  ำ
515 1401

69

เคร่ืองวดัควำมชื นสัมพัทธใ์นไม้ 1 9,100.00           9,100.00                ใชว้ดัควำมชื นในพำเลทไมโ้ดยค่ำควำมชื นอยู๋ในชว่ง 15-20 % เพื่อป้องกนั

กำรเกดิรำในพำเลท และเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกของพำเลทไม้ 883 01302

70
เคร่ืองค่ำ PH ในน  ำ 1 41,700.00         41,700.00             ใชส้ ำหรับวดัค่ำ PH ในน  ำและอณุหภูมใินน  ำในบ่อกวนเพื่อให้ง่ำยต่อกำร

ควบคุมกระบวนกำรผลิต
407 01302

71 เคร่ืองชั่งทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 150 กโิลกรัม 1 7,490.00           7,490.00              ใชใ้นกจิกรรมของแผนกจดัหำวตัถดิุบ กำรชั่งน  ำหนักยำงกอ้นถว้ยเพื่อหำค่ำ

เปอร์เซ็น DRC ในกำรรับซื อวตัถดิุบจำกเกษตรกร สถำบันเกษตรกร 362 01302
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72

ชั นเกบ็ตัวอยำ่งยำง 6 ชั น แบบ 2 ตอน (รูปแบบชั น

ห้องสมดุ 6 ชั น แบบสองตอน)

4 15,000.00         60,000.00            

เนื่องจำกชั นที่เกบ็เดิม มไีมเ่พียงพอกบัชิ นตัวอยำ่งที่ต้องกำรจดัเกบ็ ส่งผลให้

ไมม่ี่พื นที่ในกำรจดัเกบ็ตัวอยำ่งยำง โดยตัวอยำ่งยำงแต่ละ Lot จ ำเป็นต้อง

จดัเกบ็ขั นต่ ำ 3 เดือน/ lot และเพื่อป้องกนักำรเส่ือมสภำพของตัวอยำ่งยำง

210 01401

73 เทอร์โมมเิตอร์แบบเขม็ อณุหภูม ิ0-300 C 2 6,000.00           12,000.00            ใชว้ดัอณุหภูมภิำยในเตำอบยำง เพื่อเปรียบเทียบกบัอณุหภูมกิบัชดุควบคุม

เตำอบยำง
845 01302

74 เครนไฟฟ้ำ ขนำด 5 ตัน สะพำนเครน      12 ม. รันเวย์

วิ่งทำงยำว 72 ม. แบบ 2  SPEED

1 1,700,000.00     1,700,000.00        เนื่องจำกเคร่ืองจกัรในไลท์น  ำ มเีคร่ืองจกัรที่ท ำกำรติดตั งอยู่หลำยตัว มพีื นที่

ในกำรซ่อมบ ำรุงค่อนขำ้งน้อย กำรเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัรที่จ ำเป็นต้องน ำ

ออกมำซ่อมเป็นไปด้วยควำมไมส่ะดวก ต้องใชโ้ฟคลิฟท์ขบัเขำ้ไปรับ

เคร่ืองจกัรซ่ึงมคีวำมเส่ียงที่ผู้ปฏบัติงำนจะได้รับอนัตรำย เนื่องจำกเคร่ืองจกัร

แต่ละตัวมนี  ำหนักมำก และอำจเกดิควำมเสียหำยระหวำ่งกำรเคล่ือนยำ้ย 

เพรำะพื นที่ในไลท์น  ำไมเ่หมำะส ำหรับรถโฟคลิฟท์วิ่ง จ ำเป็นต้องมเีครนไฟฟ้ำ 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งรวดเร็ว

 ป้องกนักำรหยดุเคร่ืองจกัรเป็นเวลำนำน ลดเวลำในกำรเขำ้ไปซ่อมบ ำรุง 

และชว่ยป้องกนัอบุัติเหตุที่อำจจะเกดิขึ นได้

882 01302

75

สะพำนโหลดสินค้ำเขำ้ตู้คอนเทรนเนอร์ (Mobile 

Ramp) ขนำด 8 ตัน

1 481,500.00       481,500.00          เนื่องจำกจดุส่งมอบยำงบริเวณโกดังเกบ็สินค้ำ ไมม่จีดุโหลดสินค้ำ ในกำรส่ง

มอบยำงแท่ง STR20 เขำ้ตู้คอนเทรนเนอร์ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจบุันท ำ

ได้ล่ำชำ้ หำกมสีะพำนโหลดสินค้ำเขำ้ตู้คอนเทรนเนอร์ จะให้ให้กำร

ปฏิบัติงำนได้อยำ่งรวดเร็ว มปีระสิทธภิำพ

872 01302

76

เกยีร์บ็อก Gear Box  PHD9065P3-LR-28 3 417,300.00       1,251,900.00        ใชท้ดแทนตัวที่ช ำรุด เนื่องจำกตัวเดิมที่มใีชง้ำนอยู่มกีำรสึกหรอ เพรำะ

คุณภำพเฟืองขบัไมเ่หมำะสมกบัก ำลังเคร่ืองจกัรท ำให้เฟืองขบั แต่ละชดุแตก

และช ำรุด เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกระบวนกำรผลิต (ส ำหรับเคร่ือง

รีดยำงทั งหมด 7 ชดุ ได้รับกำรเปล่ียนแล้ว 1 ชดุ)

872 01401

77

ลูกกลิ ง Creper พร้อมเสื อลูกปืน 2 176,600.00       353,200.00          ใชท้ดแทนลูกกลิ งชดุเดิมที่ช ำรุดจำกกำรใชง้ำนอยำ่งต่อเนื่องในกระบวนกำร

ผลิตยำงแท่ง STR 20  เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรผลิต (มปีระวติักำร

เปล่ียนปี 2560 จ ำนวน 2 ลูก จำกจ ำนวนทั งหมด 14 ลูก) 847 01302
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78

ลูกกลิ ง Shredder 2 133,800.00       267,600.00          ใชท้ดแทนลูกกลิ งชดุเดิมที่ช ำรุดจำกกำรใชง้ำนอยำ่งต่อเนื่องในกระบวนกำร

ผลิตยำงแท่ง STR 20  เนื่องจำกเคร่ือง Shredder เป็นเคร่ืองจกัรที่มี

ควำมส ำคัญในกระบวนกำรสับยอ่ยยำงในไลท์น  ำ จ ำเป็นต้องใชลู้กกลิ งที่มี

ควำมสมบูรณ์ เพื่อให้กำรผลิตยำงมปีระสิทธภิำพ (มปีระวติักำรเปล่ียนปี 

2560 มอีำยกุำรใชง้ำน 1 ปี)

847 01302

79

ระบบสำยพำนโรเลอร์หน้ำเตำอบ ขนำด 0.75 x 12 ม. 1 267,500.00       267,500.00          ปัจจบุันสำยพำนล ำเลียงยำงแท่ง STR 20 ที่ออกจำกเคร่ืองอดัไฮดรอลิก เป็น

แบบสำยพำนยำง ในระหวำ่งกำรใชง้ำนเส้นใยที่เป็นส่วนประกอบของ

สำยพำน เกดิกำรหลุดร่อนออกมำและมเีศษบำงส่วนของสำยพำนติดกอ้นยำง

 เส่ียงต่อกำรถกูเคลมสินค้ำและเป็นไปตำมขอ้แนะน ำของผู้ตรวจสอบ

ใบอนุญำตเป็นผู้ผลิตยำงแท่ง STR 20

872 01302

80

เคร่ืองชั่ง แบบมลูีกตุ้มถว่ง ขนำด 1 ตัน 1 18,000.00         18,000.00            ในกำรรับซื อยำงกอ้นถว้ยจำกเกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกร ในบ้ำงครั งไม่

สำมำรถขึ นตำชั่งใหญ่ได้เนื่องมำจำก ฝนตก หรือ ลมพัด ท ำให้ตำชั่ง

คลำดเคล่ือนไมส่ำมำรถชั่งยำงกอ้นถว้ยได้ จงึมคีวำมจ ำเป็นต้องมเีคร่ืองชั่ง 

แบบมลูีกตุ้มถว่ง เพื่อน ำมำใชง้ำนแทนในชว่งเวลำดังกล่ำว

362 01302

81

มเิตอร์วดัปริมำณกำรใชแ้กส็ ขนำด 2 นิ ว 1 120,500.00       120,500.00          เนื่องจำกกำรค ำนวณกำรใชแ้กส๊ในปัจจบุัน ใชร้ะบบกำรตรวจสอบสเกลบอก

ปริมำตรจ ำนวนแกส๊คงเหลือในถงั เพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนในกำร

ค ำนวณหำปริมำณกำรใชแ้กส๊จริงในกำรผลิตแต่ละวนั ซ่ึงมเิตอร์วดัปริมำณ

กำรใชแ้กส๊ จะชว่ยให้สำมำรถทรำบปริมำณที่แน่นอน สำมำรถวำงแผนและ

ค ำนวณต้นทุนได้อยำ่งมปีระสิทธภิำพ

885 01302

82

หัว Burner ขนำด 7/2 1 200,000.00       200,000.00          หัว Burner (ตัวท ำควำมร้อนเตำอบยำง) เป็นอปุกรณ์ส ำคัญในกำรให้ควำม

ร้อนในกำรอบยำง หำกเกดิกำรช ำรุดหรือขดัขอ้งจะต้องหยดุท ำกำรผลิตยำง

แท่ง STR 20 ทันที และส่งผลกระทบต่อคุณภำพยำงที่อยู่ระหวำ่งกำรอบ

ภำยในเตำอบเสียหำย จ ำเป็นต้องมหีัว Burner ไวส้ ำหรับเปล่ียนหำกหัว 

Burner เดิมเกดิกำรขดัขอ้ง ช ำรุด

882 01302

83

หัว Burner ขนำด 4/2 1 140,000.00       140,000.00          หัว Burner (ตัวท ำควำมร้อนเตำอบยำง) เป็นอปุกรณ์ส ำคัญในกำรให้ควำม

ร้อนในกำรอบยำง หำกเกดิกำรช ำรุดหรือขดัขอ้งจะต้องหยดุท ำกำรผลิตยำง

แท่ง STR 20 ทันที และส่งผลกระทบต่อคุณภำพยำงที่อยู่ระหวำ่งกำรอบ

ภำยในเตำอบเสียหำย จ ำเป็นต้องมหีัว Burner ไวส้ ำหรับเปล่ียนหำกหัว 

Burner เดิมเกดิกำรขดัขอ้ง ช ำรุด

882 01302
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84

ปั้มอดัฉดี 100-150 บำร์ ครบชดุ พร้อมตู้ควบคุม 1 76,500.00         76,500.00            ใชใ้นกำรอดัฉดีล้ำงท ำควำมสะอำดตะกงอบยำง ซ่ึงต้องใชป้ั้มอดัฉดีแรงดันสูง

 ปัจจบุันกำรล้ำงท ำควำมสะอำดท ำโดยใชส้ำยยำงจำกกอ็กน  ำจำกระบบน  ำ

ปกติ ท ำให้กำรฉดีล้ำงเศษยำงเหนียวที่ติดบนตะกงอบยำงออกยำก และมี

เศษยำงตกค้ำง ส่งผลต่อคุณภำพยำงแท่ง STR 20

838 01302

85

ตู้เชื่อมไฟฟ้ำขนำด 500 A  แรงดันไฟฟ้ำด้ำนเขำ้ 

AC380+/-15% ขนำดลวดเชื่อมไฟฟ้ำ 3.2-10.0 mm2

1 74,900.00         74,900.00            ใชใ้นกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรเพื่อให้เกดิควำมแขง็แรงมำกขึ นและใชเ้ชื่อม

ชิ นส่วนเคร่ืองจกัรที่มขีนำดใหญ่และเหล็กประเภทต่ำง ๆ ที่มค่ีำควำมแขง็สูง 

จ ำเป็นต้องใชตู้้เชื่อมที่มกีระแสไฟฟ้ำสูง เดิมที่มใีชง้ำนอยู่ เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้ำ

ขนำด 300 แอมป์

849 01302

86

เคร่ืองเชื่อม CO2  MIG 300GS 220V 1 53,500.00         53,500.00            ใชใ้นกำรซ่อมเคร่ืองจกัรเพื่อให้เกดิควำมแขง็แรง(เฉพำะงำน) งำนเชื่อมสแตน

เลส เหล็กหล่อ ทองเหลือง ทองแดง อลูมเินียม ซ่ึงเป็นเคร่ืองเชื่อมที่ใชง้ำน

ได้หลำกหลำย และสำมำรถเชื่อมชิ นงำนได้หลำยขนำด 849 01302

87

เคร่ืองเจยีร์ลม แบบคอตรง ขนำด 6 มม. พร้อมอปุกรณ์ 1 23,600.00         23,600.00            เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรมปีระสิทธภิำพ ใชเ้ป็น

เคร่ืองมอืในกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัร ท ำให้เกดิ

ควำมรวดเร็วและสำมำรถลดระยะเวลำในกำรซ่อมบ ำรุงได้
561 1302

88 ปืนบ็อกลมขนำด 1 นิ ว คอยำว 1 32,100.00         32,100.00            เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรมปีระสิทธภิำพ ใชเ้ป็น

เคร่ืองมอืในกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัร ท ำให้เกดิ
121 01302

89 เคร่ืองเล่ือยตัดเหล็กแบบชกั ขนำด 14 นิ ว 1 26,800.00         26,800.00            เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในงำนตัดเหล็กชิ นงำนขนำดใหญ่ ให้เกดิควำมรวดเร็ว

ส ำหรับ เพิ่มควำมแมน่ย ำในกำรซ่อมบ ำรุง
802 01302

90 อปุกรณ์วดัค่ำควำมตึงของสำยพำน 1 19,300.00         19,300.00            เพื่อใชใ้นกำรวดัควำมตึงของสำยพำน สำมำรถปรับแต่งสำยได้อยำ่งมี

ประสิทธภิำพ ลดกำรสึกหรอของสำยพำน
882 01302

91 อปุกรณ์ตั งแนวสำยพำนส่งก ำลัง 1 32,100.00         32,100.00            ใชใ้นกำรตั งแนวสำยพำนที่รวดเร็ว และ แมน่ย ำ อปุกรณ์ตั งศูนยส์ำยพำน  

สำมำรถตั งแนวพำนโดยใช ้ร่องของมู่เล่ ด้วยอปุกรณ์รับ และ ส่งเลเซอร์
882 01302

บึงกำฬ 92 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน แบบกระจก 2 4,000.00           8,000.00              เพื่อจดัเกบ็แฟ้มเอกสำรกำรต่ำงๆ ของ กองประสำนนโยบำยและวชิำกำร 210 01401

93 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน แบบทึบ 2 4,000.00           8,000.00              เพื่อจดัเกบ็แฟ้มเอกสำรกำรต่ำงๆ ของ กองส่งเสริมและพัฒนำยำง 210 01401

สำขำเมอืงบึงกำฬ 94 เคร่ืองท ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ 1 5,590.00           5,590.00              เพื่อใชส้ ำหรับเป็นน  ำด่ืมต้อนรับเกษตรกรที่มำติดต่อที่ส ำนักงำน 307 01401
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สำขำเซกำ 95 ชั นวำงแฟ้มตั ง 40 ชอ่ง 1 6,000.00           6,000.00              เพื่อใชจ้ดัเกบ็แฟ้มเอกสำรกำรเงินและธรุกำร 210 01401

96 ถงัต้มน  ำร้อนไฟฟ้ำ 1 12,000.00         12,000.00            เพื่อใชใ้นกำรประชมุสัมมนำพนักงำนและอบรมเกษตรกรในพื นที่ 398 01401

97 เคร่ืองท ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ 1 5,990.00           5,990.00              เพื่อใชใ้นส ำนักงำน 307 01401

ขอนแกน่ 98 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 10 1,990.00           19,900.00            เพื่อใชอ้บรมเกษตรกร และพนักงำนเมื่อมกีำรประชมุเนื่องจำกโต๊ะเกำ้อี  

ห้องประชมุมไีมเ่พียงพอ ต้องขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำนอื่น 326 01401

อดุรธำนี 99 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 24,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

3 32,400.00          97,200.00            ทดแทนครุภัณฑ์หมำยเลข 81000-40-336-0001-00 , 

81000-40-336-0004-00 , 81000-40-336-0006-00 เนื่องจำกใชง้ำนมำ

นำน เส่ือมสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน
366 01401

100
ตู้เหล็ก 4  ลิ นชกั 2 7,900.00           15,800.00            ทดแทนครุภัณฑ์หมำยเลข 81000-36-210-0009 81000-40-210-0008-00

210 01401

101 พัดลมไอน  ำ 2              25,000 50,000.00            เพื่อใชใ้นกำรประชมุ  ฝึกอบรม  เกษตรกรเจำ้ของสวนและท ำกจิกรรมอื่น ๆ 

ในสถำนที่โล่งหรือห้องโถง
367 01401

เลย

สำขำวงัสะพุง 102 ตู้เหล็ก 4 ลิ นชกั 1 7,900.00           7,900.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรและวสัดุอปุกรณ์ของส ำนักงำนฯ 210 01401

103 ตู้เหล็ก 2 บำน 1 5,500.00           5,500.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรและวสัดุอปุกรณ์ของส ำนักงำนฯ 210 01401

หนองคำย 104 เคร่ืองท ำน  ำเยน็  1  กอ๊ก 1 3,900.00           3,900.00              เพื่อใชบ้ริกำรเกษตรกรและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อรำชกำร 307 01401

105 พัดลมติดผนัง 2 1,450.00           2,900.00              เพื่อใชบ้ริกำรเกษตรกรและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อรำชกำร 367 01401

106 พัดลมติดเพดำน 2 1,450.00           2,900.00              เพื่อใชบ้ริกำรเกษตรกรและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อรำชกำร 367 01401
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กำฬสินธุ์ 107 ตู้เหล็ก 15 ลิ นชกั 1 4,300.00           4,300.00              ขอตั งใหม ่เนื่องจำกองค์กรได้มภีำรกจิเพิ่มขึ น จงึท ำให้มแีบบฟอร์มใหมเ่พิ่ม

ตำมมำ ซ่ึงของเดิมที่มอียู่ ไมเ่พียงพอต่อกำรใชง้ำน
210 01401

108 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบขอ้ออ่น 1 11,000.00          11,000.00            ขอตั งใหม ่เพื่อใชตั้ดหญ้ำ ก ำจดัวชัพืชต่ำงๆ ในที่แคบ ซ่ึงรถตัดหญ้ำเขำ้

ท ำงำนไมไ่ด้
378 01401

สกลนคร 109 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              เพื่อใชเ้กบ็แบบฟอร์มต่ำงๆ 210 01401

เขตภำค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ตอนล่ำง
110

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 2 5,500.00           11,000.00            เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรกองแผนและวชิำกำร

210 01401

111
ชดุรับแขก  1 15,000.00         15,000.00            

ตั งใหม ่เพื่อใชส้ ำหรับกำรรับรองแขก หน่วยงำนรำชกำรอื่น เกษตรกร ท่ำ

ติดต่อรำชกำรที่เขตฯ
339 01401

112
เคร่ืองท ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ 1 9,000.00           9,000.00              ตั งใหม ่เพื่อใชท้ ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ ให้พนักงำนและบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร

307 01401

กจร.4 113 เตำเผำอณุหภูมสูิง (Muffle Furnace) ควำมจภุำยใน

เตำขนำดไมน่้อยกวำ่ 18 ลิตร 1 เคร่ือง พร้อมระบบดูด

ควนั (ชดุดูดไอสำรเคมี) พร้อมติดตั งใชง้ำน

1 500,000.00       500,000.00          แผนกควบคุมคุณภำพ เนื่องจำกขณะนี ห้องปฏิบัติกำรมเีตำเผำอณุหภูมสูิง

ส ำหรับทดสอบปริมำณเถำ้ (Ash) เพียง 1 ตู้ สำมำรถทดสอบได้เพียงวนัละ 

24 ตัวอยำ่ง จ ำเป็นต้องมเีตำเผำเพิ่มอกี 1 ตู้ เพื่อส ำรองกำรใชง้ำนในกรณี

เคร่ืองที่มอียู่เดิมช ำรุดและสำมำรถรองรับปริมำณที่เพิ่มขึ นได้ในอนำคตด้วย 

โดยจ ำนวนเคร่ืองมอืที่เพียงพอและเหมำสมจะมผีลต่อกำรต่อใบอนุญำต

ห้องปฏิบัติกำรของกองกำรยำง กรมวชิำกำรเกษตรด้วย

850 01302

114 ลูกเซดเดอร์ขนำด 18 นิ ว 1 125,190.00       125,190.00          แผนกวศิวกรรมโรงงำนและส่ิงแวดล้อม เนื่องด้วยเมนโรเลอร์เชดเดอร์ได้ท ำ

กำรกลึงปำดหน้ำท ำร่องไป 3 รอบแล้ว ไมส่ำมำรถกลึงต่อได้อกี เพรำะมี

ขนำดเล็กลงมำก
847 01302

115 ชดุดันใบมดีเชดเดอร์ 1 64,200.00         64,200.00            แผนกวศิวกรรมโรงงำนและส่ิงแวดล้อม ตัวปรับใบมดีอตัโนมติัมคีวำมจ ำเป็น

เพื่อให้ชิ นยำงหรือเมด็ยำงมคีวำมสะหม่ ำเสมอและเป็นไปตำมมำตรฐำน จงึ

จ ำเป็นต้องมอีปุกรณ์ปรับตั งใบมดีอตัโนมติั
847 01302
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116 ปั๊มหอยโขง่ (MITSUBISHI WCL-2205T 3" 3 HP 380V. 1 10,060.00         10,060.00            แผนกจดัหำวตัถดิุบและผลิต เพื่อใชป้ั๊มน  ำจำกบ่อกกัเกบ็น  ำมำใชง้ำนใน

กระบวนกำรผลิตยำง
375 01302

117
เคร่ืองชั่งระบบอเิลคทรอนิกส์ ขนำด พิกดั 150 กโิลกรัม

 อำ่นค่ำละเอยีด 0.02 กโิลกรัม ขนำดแท่น 54.5 x 70.0

 cm 1 29,430.00         29,430.00            

แผนกจดัหำวตัถดิุบและผลิต เพื่อทดแทนของเดิมที่ใชง้ำนมำนำน ซ่ึงมค่ีำคำด

เคล่ือน (ตำมหมำยเลขพัสดุ 6670-016-2601

362 01302

118 เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) ขนำดไมน่้อยกวำ่ 600 Watts 

1000VA

1 20,000.00         20,000.00            แผนกบริหำรทั่วไป เนื่องจำกเคร่ืองส ำรองไฟเดิมที่ใชใ้นห้องเซฟเวอร์เสียไม่

สำมำรถซ่อมได้ เพื่อป้องกนัไมใ่ห้อปุกรณ์ในห้องเซฟเวอร์เสียหำยจำกไฟตก

หรือไฟดับ จงึมคีวำมจ ำเป็นต้องซื อเคร่ืองส ำรองไฟ
598 01401

119 โต๊ะสแตนเลสขนำด 100×200×80 ซม. 1 22,600.00         22,600.00            แผนกควบคุมคุณภำพ  เนื่องจำกไมม่โีต๊ะที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรใช้

งำนในห้องปฏิบัติกำรจ ำเป็นต้องมโีต๊ะสแตนเลสเพื่อใชง้ำน

1. ส ำหรับเตรียมตัวอยำ่ง

2. ส ำหรับวำงตู้อบ (OVEN) P30 ที่จะซื อในงบปี 2562 นี ด้วย

3. ส ำหรับวำงอปุกรณ์ต่ำงๆที่ใชง้ำนในห้องปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม

326 01401

120 เคร่ืองดับเพลิงชนิดเคมแีห้งขนำด 20 ปอนด์ 10 2,200.00           22,000.00            แผนกบริหำรทั่วไป เนื่องจำกถงัดับเพลิงของเกำ่สภำพไมพ่ร้อมใชง้ำนและมี

จ ำนวนไมพ่อใช้
393 01401

121 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 5 5,500.00           27,500.00            แผนกบริหำรทั่วไป เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ซ่ึงของเดิมที่มอียู่มไีม่

เพียงพอต่อกำรจดัเกบ็เอกสำร
210 01401

สตก.บุรีรัมย์ 122 ถงัดับเพลิง ชนิดผงเคมแีห้ง ขนำด 15 ปอนด์ 5 2,500.00           12,500.00            ตั งใหม ่เพื่อใชส้ ำหรับป้องกนัไฟ เนื่องจำกถงัดับเพลิงที่มอียู่ไมเ่พียงพอใน

กำรป้องกนัควำมปลอดภัย
393 01401

บุรีรัมย์

สำขำเมอืงบุรีรัมย์ 123 พัดลมไอน  ำ 1 23,000.00         23,000.00            ตั งใหม ่เพื่อใชอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัประชมุและฝึกอบรม เกษตรกร
367 01401

สำขำบ้ำนกรวด 124 ตู้เกบ็เอกสำรชนิด 4 ลิ นชกั 1 7,900.00           7,900.00              ตั งใหม ่เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรงำนสวนสงเครำะห์ปลูกแทน ม.36 210 01401

สุรินทร์ 125 เคร่ืองขยำยเสียงไร้สำยแบบหิ ว 2 3,100.00           6,200.00              เพื่อใชง้ำนฝึกอบรมเกษตรกร 505 01401

อบุลรำชธำนี 126 ชดุเคร่ืองเสียงล ำโพงพกพำ  1 12,000.00         12,000.00            เพื่อใชใ้นงำนอบรมที่มคีนจ ำนวนมำกสำมำรถเคล่ือนยำ้ยสะดวก 505 01401
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สำขำเมอืงอบุลรำชธำนี 127 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจก 1 2,660.00           2,660.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรของสำขำ 210 01401

128 ตู้เกบ็เอกสำร 6 ลิ นชกั 1 3,630.00           3,630.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรของสำขำ 210 01401

สำขำเดชอดุม 129 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              จดัเกบ็เอกสำร เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ 210 01401

ร้อยเอด็ 130 โต๊ะหมู่บูชำ 1 8,500.00           8,500.00              ขอตั งใหม ่เนื่องจำกยงัไมเ่คยได้รับจดัสรรโต๊ะหมู่บูชำ และเพื่อใชตั้ ง

พระพุทธรูป หรือสักกำระ และเพื่อเป็นวฒันธรรมอนัดีงำมที่มคุีณค่ำยิ่งของ

ส่ิงอนัเป็นที่เคำรพ สังคมไทย สักกำระบูชำที่คู่ควรเป็นสง่ำงำมเป็นจดุเด่น 

เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของพนักงำน

434 01401

131 ชั นแฟ้ม 20 ชอ่ง 2 3,200.00           6,400.00              

ขอตั งเพิ่ม เนื่องจำกมตู้ีเหล็กเกบ็เอกสำร จ ำนวน 4 ตู้ ไมเ่พียงพอต่อกำร

จดัเกบ็เอกสำรหลังกำรเบิกจำ่ยเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นเอกสำรส ำคัญ เชน่ 

สัญญำเงินกู้ 49 (3) (5) (6) ค ำขอรับเงินสวสัดิกำรเกษตรกร เอกสำรด้ำน

กำรเงิน เป็นต้น ซ่ึงจ ำเป็นต้องเกบ็รักษำไวอ้ยำ่งดี และปลอดภัย

210 01401

132 บอร์ดอตัรำก ำลัง 1 8,000.00           8,000.00              ขอตั งใหม ่เนื่องจำกยงัไมเ่คยได้รับกำรจดัสรรบอร์ดอตัรำก ำลัง และเพื่อ

ประชำสัมพันธใ์ห้แกเ่กษตรกรและบุคคลภำยนอกรู้จกับุคคลำกร เป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกแกเ่กษตรกร

380 01401

เขตภำคกลำงและ

ภำคตะวนัออก

ระยอง

133 ตู้เอกสำร 2 บำนเปิด 1 5,500.00           5,500.00              เพื่อใชจ้ดัเกบ็เอกสำรของทุกแผนกของ กยท.ส.แกลงซ่ึงตู้เกบ็เอกสำรไม่

เพียงพอต่อกำรจดัเกบ็
210 01401

134 ตู้เกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              เนื่องจำกมแีบบฟอร์มเอกสำรของหน่วยงำนเพิ่มขึ นเป็นจ ำนวนมำกท ำให้ตู้

เหล็กที่มอียู่ไมพ่อส ำหรับกำรใชใ้ส่แบบฟอร์มต่ำง ๆ
210 01401
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จนัทบุรี 135 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

4 47,000.00          188,000.00          เพื่อใชติ้ดตั งในห้องส ำนักงำน ฯ ชั น 1 ส ำหรับอำคำรห้องประชมุ

อเนกประสงค์ที่สร้ำงใหม่ 366 01401

ฉะเชงิเทรำ 136 บอร์ดอตัรำก ำลังและบอร์ดประชำสัมพันธ์ 1 8,000.00           8,000.00              ใชป้ระสัมพันธใ์ห้ผู้มำติดต่อรำชกำรรู้จกัพนักงำน และประชำสัมพันธก์จิกรรม

 ขำ่วสำรต่ำง ๆ
380 01401

เขตภำคใต้ตอนบน 137 ชดุที่นั่งรับแขก 1 15,000.00         15,000.00            ใชเ้พื่อเป็นที่นั่งรับรองผู้เขำ้มำติดต่อ กยท.ข.ตบ. เชน่ เครือขำ่ยสถำบันฯ, 

คณะผู้บริกำร กยท., ผู้บริหำรส่วนรำชกำร
339 01401

สุรำษฎร์ธำนี

สำขำคีรีรัฐนิคม 138 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 47,000.00          47,000.00            เนื่องจำกเคร่ืองปรับอำกำศได้ติดตั งในห้องปฏิบัติงำนชั นล่ำงมพีนักงำน

ท ำงำนร่วมกนั คอมเพรสเซอร์เกดิช ำรุดใชง้ำนมำนำน 12 ปี จดัซ่อมไมคุ้่ม

กบัค่ำใชจ้ำ่ยตั งทดแทนหมหำยเลข 33000-49-366-0003-00 366 01401

สำขำไชยำ 139 พัดลมอตุสำหกรรม ขนำด 24 นิ ว 2 2,790.00           5,580.00              ใชใ้นกำรประชมุรังวดัเกษตรกร  ประชมุแจกหนังสือประจ ำตัวผู้รับกำรปลูก

แทน  กลุ่มชำวสวนยำง กยท.
367 01401

สำขำพระแสง 140 พัดลมไอน  ำ 1 22,500.00         22,500.00            เนื่องจำกส ำนักงำนเป็นอำคำรพำณิชย ์มลัีกษณะทึบ เมื่อมกีำรประชมุรับ

สมดุ   ฝึกอบรมเกษตรกร  และกจิกรรมอื่นๆ  ท ำให้อำกำศร้อน และถำ่ยเท

ไมส่ะดวก
367 01401

สำขำเวยีงสระ 141 เกำ้อี พักคอย 4 ที่นั่ง 1 6,500.00           6,500.00              ไวบ้ริกำรเกษตรกรและผู้มำติดต่องำน เนื่องจำกเดิมไมม่เีกำ้อี พักคอยไว้

บริกำรเกษตรกรและผู้มำติดต่องำน
242 01401
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142 ถงัดับเพลิง NON-CFC ขนำด 10 ปอนด์ 2 2,830.00           5,660.00              ใชใ้นกำรป้องกนัและบรรเทำเหตุอคัคีภัยส ำหรับอปุกรณ์ไฟฟ้ำภำยใน

ส ำนักงำน เดิมมเีพียง 1 ถงั ท ำให้อำจไมเ่พียงพอที่จะใชใ้นกำรระงับเหตุ หำก

เกดิเหตุขึ นเนื่องจำก กยท.ส.เวยีงสระ มโีครงสร้ำงเป็นอำคำร 2 ชั น พื นที่

ขนำด 576 ตำรำงเมตร

393 01401

ระนอง 143 ขำตั งไมล์โครโฟนชนิดตั งโต๊ะ 1 690.00             690.00                ขอทดแทน เลข 22000-34-572-0001-00 เพื่อใชใ้นกำรประชมุ/อบรม 572 01401

144 ขำตั งไมล์โครโฟนชนิดตั งพื น 1 1,200.00           1,200.00              ขอทดแทน เลข 22000-34-572-0002-00 เพื่อใชใ้นกำรประชมุ/อบรม 572 01401

145 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 1 4,300.00           4,300.00              ขอใหมเ่พื่อใชใ้นกำรเกบ็แบบฟอร์ม งำนของส ำนักงำน 210 01401

146
ตู้เหล็ก 2 บำน 1 5,500.00           5,500.00              ขอใหมเ่พื่อใชเ้กบ็เอกสำร ขึ นทะเบียนเกษตรกร เอกสำรขอรับกำรส่งเสริม

ปลูกแทน
210 01401

ชมุพร 147 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้ำโฟเมกำ้ขำว ขนำดประมำณ 

45X 150 ซม.

15 1,300.00           19,500.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 35000-39-326-0001-00 ถงึ

35000-39-326-0015-00 ของโต๊ะห้องประชมุเกำ่ที่ช ำรุด ซ่อมไมคุ้่มค่ำใชจ้ำ่ย 326 01401

สำขำปะทิว 148 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 47,000.00          47,000.00            ทดแทนครุภัณฑ์หมำยเลข 35003-50-366-0001-00 เนื่องจำกใชง้ำนมำนำน

 เส่ือมคุณภำพ มกีล่ินอบัจำกเชื อรำไมส่ำมำรถแกไ้ขได้ 366 01401

149 โต๊ะพับ ขนำดประมำณ 180x75x75 ซม. 8 1,900.00           15,200.00            ใชส้ ำหรับจดัประชมุและกจิกรรมต่ำงๆของส ำนักงำน ของเดิมมไีมเ่พียงพอ 326 01401

สำขำท่ำแซะ 150 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 47,000.00          47,000.00            ทดแทนหมำยเลข 35002-48-366-0002-00 ห้องปฏิบัติงำนของพนักงำน 

เนื่องจำกมอีำยกุำรใชง้ำนมำนำน ตัวเคร่ืองและระบบท ำควำมเยน็ ช ำรุดไม่

สำมำรถใชง้ำนได้และไมคุ้่มค่ำกบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมแซม 366 01401

-                     

เขตภำคใต้ตอนกลำง -                     
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กจร.1 151 เคร่ืองปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มี

ระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000  บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 17,000.00          17,000.00            ตั งใหม ่   ใชใ้นกำรปฏิบัติงำนห้องเคมภีัณท์เนื่องจำกมสีำรเคมนี  ำกรดฟอร์มคิ

    โซเด่ียมซัลไฟท์   โซเด่ียมเมตำที่เป็นอนัตรำย จงึต้องมรีะบบ

เคร่ืองปรับอำกำศระบำยอำกำศภำยในห้องปฏิบัติงำน
366 01401

152 เคร่ืองท ำน  ำร้อน-น  ำเยน็ แบบต่อท่อ ขนำด 2  กอ๊ก ของ

แผนกจดัหำวตัถดิุบและผลิต (ยำงแท่ง STR 5L)

1 26,000.00          26,000.00            ทดแทนเคร่ืองเกำ่  เพื่อเป็นสวสัดิกำรพนักงำน   และแขกผู้มำเยี่ยมชมศึกษำ

ดูงำน ส ำหรับห้องยำงแท่ง  STR 5L เคร่ืองเดิมรหัส  

70100-50-307-0005-00
307 01401

153 ปั้มไดโวชนิดดูดโคลน  ขนำด 2 นิ ว 2 4,850.00           9,700.00              ตั งใหม ่ ใชดู้ดน  ำสะอำดเขำ้รำงผสมน  ำยำง  เพื่อผลิตยำงแท่ง   STR 5Lซ่ึงยงั

ไมเ่พียงพอต่อกำรใชง้ำน
375 01302

154 เคร่ืองกระทุ้งร่องล่ิมพร้อมอปุกรณ์ประกอบ 1 529,650.00       529,650.00          ทดแทนของเดิม ปัจจบุันในกำรท ำร่องล่ิมของ เฟือง  Spockt,   คัปปลิ ง,

จำนดุม, พุลเลย,์ ร่อง Slot,   ล้อเหล็ก ที่ใชใ้นเคร่ืองจกัรของกระบวนกำร

ผลิตยำง  STR 5L,  STR 20, WPC ของ  กจร. 1  จะต้องจำ้งร้ำนจำก

ภำยนอกด ำเนินกำรทั งหมด  ท ำให้เกดิค่ำใชจ้ำ่ยสูง  และเกดิควำมล่ำชำ้ใน

กำรด ำเนินงำน  ไมท่ันเวลำในกำรซ่อมบ ำรุง

880 01302

กจร.2 155 ชดุควบคุมควำมเร็ว เคร่ืองปั่นน  ำยำงขน้ AC Drive 

(Invertor Drives :) ขนำด ๑๑ Kw. ๑๕ Hp. หน้ำ

จอแสดงผลดิจติอล (functions อำ่นค่ำปรับแต่งค่ำ

ต่ำงๆที่หน้ำจอได้โดยไมต้่องเทียบ Code)

5 45,000.00         225,000.00          เพื่อรองรับกำรเคร่ืองปั่นที่ผ่ำนกำร Over haul (ซ่ึงเดิมเคร่ืองไมไ่ด้ใชง้ำนจงึ

ไมม่กีำรส ำรองชดุควบคุม (Invertor) ส ำหรับเคร่ืองที่ซ่อมเพื่อคืนสภำพจน

สำมำรถใชง้ำนได้ รวมถงึส่วนหนึง น ำมำเพื่อเปล่ียนกบัชดุควบคุมเกำ่ซ่ึงช ำรุด

เนื่องจำกอำยกุำรใชง้ำน (Invertorเคร่ืองเกำ่ช ำรุด)
830 01302

156 เคร่ืองสูบน  ำ ชนิดหอยโขง่แบบมหีน้ำแปลน ๑๕ แรงมำ้ 

ขนำด ๓ x ๒ ๑/๒ นิ ว สูบน  ำได้สูงสุดไมน่้อยกวำ่ 

๒,๐๐๐ ลิตร/นำที

1 46,430.00         46,430.00            ทดแทนเคร่ืองสูบน  ำ ขนำด ๑๕ แรงมำ้ ทรัพยสิ์น 4330-001-0901 และ 

4330-001-0901 เนื่องจำกเส่ือมสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน (ทรัพยสิ์นเมื่อ ๓๑

 ม.ีค. ๒๕๓๘)
375 01302

157 AC ๓Phase Multi Function Power Meter (Ip 

Miter) พร้อมอปุกรณ์

2 13,000.00         26,000.00            เพิ่มอปุกรณ์ตรวจเชค็ปริมำณค่ำทำงไฟฟ้ำ เพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรลด

ต้นทุน กำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับกระบวนกำรผลิต โดยติดตั งอปุกรณ์แยก

กลุ่มกำรท ำงำนตำมพื นที่ปฏิบัติกำร เชน่ เคร่ืองปั่นน  ำยำงขน้ ,เคร่ืองจกัร

ผลิตยำงแท่งสกมิ ,ปั้มผลิตน  ำประปำ ,บ่อบ ำบัดน  ำเสียห้องควบคุมระบบ

ไฟฟ้ำกลำง และบ้ำนพักพนักงำน เป็นต้น โดยมเิตอร์ดังกล่ำวท ำหน้ำที่ในกำร

ควบคุมกำรส่งจำ่ยไฟฟ้ำเพื่อควบคุมระบบกำรใชไ้ฟฟ้ำที่จะเปล่ียนจำก TOD 

ไปเป็น  TOU ในอนำคต

599 01302
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158 ปั้มลม ขนำดมอเตอร์ ขนำดไมน่้อยกวำ่ ๑๐ HP  ขนำด

ถงับรรจลุม ไมน่้อยกวำ่ ๕๐๐ ลิตร

1 114,300.00       114,300.00          ใชส้ ำหรับต่อเขำ้ระบบล้ำงบ่อกรองทรำย(กรองน  ำประปำเพื่อใชใ้น

กระบวนกำรผลิต และระบบสำธำรณูปโภคของกองจดักำรโรงงำน ๒
121 01302

159 เตำขดลวดไฟฟ้ำ (Hotplate) 1 3,350.00           3,350.00              ใชส้ ำหรับให้ควำมร้อนหรือต้มน  ำส ำหรับกล่ันและทดสอบคุณสมบัติต่ำง ๆ 

ของน  ำยำงและทดแทนของเกำ่ที่ช ำรุดไมส่ำมำรถซ่อมได้ เนื่องจำกมอีำยใุช้

งำนนำนหลำยปี ทดแทนครุภัณฑ์  6695-045-0901/พด/54
850 01302

160 นำฬิกำจบัเวลำ 1 850.00             850.00                ใชส้ ำหรับจบัเวลำในกำรทดสอบหำค่ำ MST ของน  ำยำงขน้  (ขอตั งใหม)่ 368 01302

161 เคร่ืองทดสอบควำมเสถยีรเชงิกลของน  ำยำง (MST) ชนิด

 Digtal

1 250,000.00       250,000.00          ใชส้ ำหรับทดสอบหำค่ำควำมคงตัวเชงิกลของน  ำยำงขน้และทดแทนของเดิมที่

ใชง้ำนมำนำน ช ำรุดไมส่ำมำรถซ่อมได้  ครุภัณฑ์หมำยเลข  

6695-0160901/47
853 01302

162 ตู้อบควำมร้อนไฟฟ้ำ (Hot air over) 1 205,000.00       205,000.00          ใชส้ ำหรับอบชิ นตัวอยำ่ง ส ำหรับกำรทดสอบหำค่ำ% DRC และใชอ้บอปุกรณ์

เคร่ืองแกว้ต่ำง ๆ  และเพื่อทดแทนเคร่ืองเกำ่ที่ช ำรุดไมส่ำมำรถซ่อมได้

เนื่องจำกใชง้ำนมำนำนหลำยปี ทดแทนเคร่ืองครุภัณฑ์  หมำยเลข 

6695-001-0902

817 01302

163 เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำระบบดิจติอลทศนิยม 4 ต ำแหน่ง พิกดั 

น  ำหนัก 220 กรัม ค่ำควำมละเอยีด 0.0001 กรัม

1 89,900.00         89,900.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 6670-017-1901/53(กจิ4)  เนื่องจำกเคร่ืองชั่ง

เดิมใชง้ำนมำนำน ช ำรุดไมส่ำมำรถซ่อมได้ 362 01302

164 เตำไฟฟ้ำขนำด 1,500 W 2 5,000.00           10,000.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 6695-049-0901/49 , 6695-049-0902/49
850 01302

165 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั งพื นหรือแขวน 

ขนำด 30,000 BTU พร้อมค่ำติดตั ง

1 40,200.00          40,200.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์  4110 - 003 - 0901/49 เนื่องจำกเส่ือมสภำพ

อำยกุำรใชง้ำน , ไมคุ้่มกบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ่อม
366 01401

166 ชดุเคร่ืองกล่ันไอน  ำ ( Markham Still ) 1 7,720.00           7,720.00              (ขอตั งงบใหม)่ ใชส้ ำหรับกำรทดสอบแลลกำรกล่ันไอน  ำของกำรหำค่ำ

V.F.A.No. ของน  ำยำงสดและขน้ และเนื่องจำกอปุกรณ์ชดุนี ไมม่ชีดุส ำรอง

และเป็นอปุกรณ์ที่เป็นของใชสิ้ นเปลือง แตกหักสลำยง่ำย และเนื่องจำก

งบปรที่ผ่ำนมำไมไ่ด้  จงึขอตั งงบใหม่

885 01302

สตก.นครศรีฯ 167 โต๊ะหมู่บูชำ 1 8,500.00           8,500.00              ส ำหรับวำงเคร่ืองสักกำระบูชำ 434 01401

168

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน 

ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง 2 47,000.00          

94,000.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/8/48 และ 

4120-001-0001/9/48 ส ำหรับส ำนักงำนฝ่ำยบริหำร
366 01401

169 เคร่ืองเจำะกระดำษ 1 3,600.00           3,600.00              เพื่อใชส้ ำหรับในกำรเจำะกระดำษ 387 01401
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กจส.1 170 เคร่ืองสูบน  ำ แบบหอยโขง่เคร่ืองเบนซิน 1,000 ลิตรต่อ

นำทีขนำด 5 แรงมำ้

5 13,400.00          67,000.00            แผนกผลิต 2จ ำนวน 3 เคร่ือง และแผนกผลิต 3 จ ำนวน 2 เคร่ือง เนื่องจำก

เดิมยงัไมม่ ีเพื่อใชใ้นกำรดูดน  ำ ส ำหรับอปุโภค บริโภค บ้ำนพัก และโรงงำน

ยำงกอ้นขำว

375 01302

171 ถงัน  ำไฟเบอร์กลำส ขนำด 1,000 ลิตร 1 5,800.00           5,800.00              แผนกผลิต 3 เนื่องจำกของเดิมยงัไมม่ ีเนื่องจำกบ้ำนพักหัวหน้ำหมู่ที่ 5,6 ที่

สร้ำงใหม่
367 01307

172 ปั้มน  ำอตัโนมติั ขนำด 1 นิ ว 1 1,200.00           1,200.00              แผนกผลิต 3 เนื่องจำกยงัไมม่นี  ำใช ้จงึจ ำเป็นต้องมถีงัน  ำเพือรองรับน  ำฝน

ส ำหรับใชอ้ปุโภค และใชป้ั้มน  ำอตัโนมติัส ำหรับดูดน  ำจำกถงัเพื่อจำ่ยน  ำเขำ้

บ้ำนพัก

375 01401

173 ตู้อบไฟฟ้ำ (อบตัวอยำ่งยำง) 2 25,000.00         50,000.00            แผนกผลิต 2จ ำนวน 3 เคร่ือง  และ แผนกผลิต 3 จ ำนวน 3 เคร่ือง ทดแทน

ของเกำ่ที่ช ำรุด หมำยเลขพัสดุที่ 

3695-010-05101/49,3695-010-05102/49

817 01302

174 เคร่ืองชั่งบำนขนำด 60 กก. 6 2,200.00           13,200.00            แผนกผลิต 2จ ำนวน 3 เคร่ือง  และ แผนกผลิต 3 จ ำนวน 3 เคร่ือง  ทดแทน

ของเกำ่ที่ช ำรุด หมำยเลขพัสดุที่

6670-001-0501/45,6670-001-0501/45,6670-001-0501/48,6670-001-

0501/49,6670-001-0501,6670-0041-0501

362 01302

กองจดักำรโรงงำนไมย้ำง 175 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA 1 27,700.00          27,700.00            เพื่อใชส้ ำหรับห้องประชมุ ของกองจดักำรโรงงำนไมย้ำง 621 01401

176 เคร่ืองรัดสำยพลำสติกส ำหรับ 16 มม. 2 22,740.00         45,480.00            เพื่อเพิ่มคุณภำพบรรจภุัณฑ์และเป็นมำตรฐำนสำกล 882 01302

177 เคร่ืองเจยีระนัยลับคมใบเล่ือยสำยพำน ขนำดหิน 10 นิ ว

 แบบเสำกลม พร้อมเกยีร์ทดและมอเตอร์ 1 แรงมำ้

1 38,520.00         38,520.00            

เนื่องจำกปริมำณโต๊ะเล่ือยเพิ่มขึ นเพื่อให้ทันต่อกำรใชง้ำน

561 01302

178 ตัวตบฟันเล่ือย 1 30,490.00         30,490.00            เพื่อชว่ยในกำรบีบฟันเล่ือยให้เสมอกนั เนื่องจำกปริมำณโต๊ะเล่ือยเพิ่มขึ น

เพื่อให้ทันต่อกำรใชง้ำน
882 01302

179 Submersible Pump (ปั๊มน  ำบำดำล)  ปริมำณน  ำ 3-6 

Q/hr. มอเตอร์ 2 HP. 220 V.

1 25,800.00         25,800.00            

ขอเพิ่มเติม ส ำหรับปั๊มน  ำบำดำล
375 01302

180 ปั๊มทรงยนื ท่อเขำ้ - ออก 1.1/4" แบบหน้ำแปลน ทน

อณุหภูม ิ120 oC

1 48,150.00         48,150.00            

ส ำหรับปั๊มน  ำเขำ้ บอยเลอร์ ขนำด 3 ตัน
375 01302
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นครศรีธรรมรำช

สำขำฉวำง 181 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

3 47,000.00          141,000.00          เนื่องจำกเคร่ืองเดิมมกีำรใชง้ำนเกนิ 10 ปีแล้ว เคร่ืองเสียบ่อยควำมเยน็ไม่

เพียงพอ และสิ นเปลื องค่ำไฟฟ้ำ ดังนั น เพื่อทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 

36000-50-366-0001-00 , 3600-50-366-0002-00 , 3600-50-366-0003-

00

366 01401

สำขำร่อนพิบูลย์ 182 เคร่ืองท ำน  ำเยน็ 1 3,990.00           3,990.00              เพื่อไวบ้ริกำรประชำชนและให้เกษตรกรที่มำติดต่อ รำชกำรที่ ส ำนักงำน ได้

มนี  ำด่ืมเมื่อมำติดต่อรำชกำร
307 01401

183 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจก ขนำด 5 ฟุต 2 5,800.00           11,600.00            เพื่อใชจ้ดัเกบ็แฟ้มเอกสำรและหนังสือต่ำงๆ  ของ กยท. ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงำม ง่ำยต่อกำรค้นหำเกบ็รักษำ ยมื หรือคืน เอกสำร สะดวก

ในกำรปฏิบัติงำน และตู้เกบ็เอกสำรเดิมมไีมเ่พียงพอต่อกำรใชง้ำน
210 01401

184 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือนกระจกสูง 3 5,800.00           17,400.00            เพื่อใชจ้ดัเกบ็แฟ้มเอกสำรและหนังสือต่ำงๆ  รวมถงึครุภัณฑ์ส ำนักงำนอื่น 

เชน่ กล้องถำ่ยรูป เคร่ือง GPS คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอื่นๆ ที่ส ำคัญ เพื่อ

ป้องกนักำรสูญหำยของทรัพยสิ์น และง่ำยต่อกำรน ำมำใชป้ฏิบัติงำน 210 01401

สำขำท่ำศำลำ 185 เคร่ืองท ำน  ำเยน็ 1 4,590.00           4,590.00              ตั งใหมเ่พื่อใชใ้นส ำนักงำน 307 01401

กระบี่

สำขำคลองท่อม 186 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 48,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 55,900.00          55,900.00            ทดแทนครุภัณฑ์หมำยเลขทะเบียน 34000-47-366-0008-00 เป็นเคร่ืองที่

ใชอ้ยู่ในห้องปฏิบัติงำนประจ ำ  ขณะเปิดใชง้ำนมเีสียงดัง ตะแกรงกรอง

อำกำศหมดสภำพกำรใชง้ำน
366 01401

พังงำ 187 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 47,000.00          47,000.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 23000-50-366-0002-00 เนื่องจำกโครงสร้ำง

ของคอยยร้์อนซ่ึงตั งอยู่นอกอำคำรช ำรุดเป็นสนิม เส่ือมสภำพตำมอำยกุำรใช้

งำน ขณะเปิดใชง้ำนมเีสียงดังมำก แผ่นกรองฝุ่นซ่ึงอยู่ภำยใน

เคร่ืองปรับอำกำศเส่ือมสภำพ ผุ

366 01401
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สำขำท้ำยเหมอืง 188 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำร แบบ 2 บำนเปิด 1 5,500.00           5,500.00              ทดแทนเลขครุภัณฑ์ 23002-08-210-0001-00 210 01401

189 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำร แบบบำนเล่ือนกระจก 1 5,800.00           5,800.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรส ำคัญที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน และเพื่อควำมสะดวกใน

กำรจดักำรและค้นหำเอกสำร รวมทั งปรับปรุงห้องท ำงำนให้น่ำอยู่น่ำท ำงำน 210 01401

ตรัง 190 โพเดียม 1 11,000.00         11,000.00            ตั งใหมเ่พื่อใชง้ำนในพิธเีปิดกำรอบรมและกำรจดัประชมุ เนื่องจำก  กยท.จ.

ตรัง  มหี้องประชมุขนำดใหญ่จคุนได้ประมำณ 160 คน มทีั งส่วนรำชกำร

และสถำบันเกษตรกรใชเ้ป็นสถำนที่อบรม    และจดัประชมุอยู่เป็นประจ ำ 325 01401

191 บอร์ดโครงสร้ำงอตัรำก ำลัง 1 8,000.00           8,000.00              ตั งใหมเ่พื่อแสดงโครงสร้ำงอตัรำก ำลัง  กยท.จ.ตรัง  และติดตั งในต ำแหน่งที่

ผู้มำติดต่อรำชกำรมองเห็นได้ชดัเจน  เพื่อควำมสะดวกในกำรขอรับกำร

บริกำรและผู้รับกำรบริกำรสำมำรถยนืยนัตัวพนักงำนที่มำติดต่อได้เป็นอยำ่งดี 380 01401

192 เคร่ืองเจำะหลุม ขนำด 50*60 ซ.ม. 1 46,500.00         46,500.00            ตั งใหมใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ส ำหรับเจำะหลุมปลูกในกจิกรรม

ในกจิกรรมต่ำงๆ ของแปลงผลิตพันธุ์ยำง
875 01701

193 จอบหมนุส ำหรับพรวนยอ่ยหน้ำดิน  ขนำด 2.40 เมตร 1 150,000.00       150,000.00          ตั งใหมเ่พื่อใชบ้รรทุกผลผลิตปำล์มน  ำมนัและผลผลิตอื่นๆ ของแปลงผลิต

พันธุ์ยำง  กยท.จ.ตรัง
109 01501

สำขำห้วยยอด 194 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 18,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 28,600.00          28,600.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 31002-49-366-0001-00 เนื่องจำกของเดิม

เส่ือมสภำพจำกกำรใชง้ำนมำนำน ไมคุ้่มกบัค่ำซ่อมบ ำรุง สิ นเปลือง

กระแสไฟฟ้ำ
366 01401

พัทลุง 195 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 13,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 23,000.00          23,000.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 43000-49-366-0004-00 ส ำหรับห้องท ำงำนของ

 ห.กปว. เนื่องจำกของเดิมช ำรุด ไมคุ้่มกบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมแซม 366 01401

196 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 44,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 53,300.00          53,300.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 43000-49-366-0001-00 ส ำหรับห้องท ำงำน 

เนื่องจำกของเดิมช ำรุด ไมคุ้่มกบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมแซม 366 01401
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สำขำควนขนุน 197 พัดลม ตั งพื นขนำดใบพัด 16" 2 800.00             1,600.00              เพื่อใชร้องรับเกษตรกรที่มำติดต่อ 367 01401

198 พัดลม ตั งพื นขนำดใบพัด 18" 2 1,860.00           3,720.00              เพื่อใชร้องรับเกษตรกรที่มำติดต่อ 367 01401

199 ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 1 5,800.00           5,800.00              เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรด้ำนกำรเงิน 210 01401

เขตภำคใต้ตอนล่ำง 200 ชดุโต๊ะประชมุพร้อมเกำ้อี  จ ำนวน 12 ที่นั่ง 1 47,400.00         47,400.00            เพื่อใชส้ ำหรับห้องประชมุ 340 01401

201 เคร่ืองท ำน  ำเยน็ 1 4,190.00           4,190.00              เพื่อใชส้ ำหรับบริกำรผู้มำติดต่อและพนักงำน 307 01401

202 บอร์ดท ำเนียบผู้บริหำร 1 8,000.00           8,000.00              เพื่อประชำสัมพันธแ์กผู้่มำติดต่อ 380 01401

สตก.ยะลำ

203

เคร่ืองโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนำ ขนำด 4 หมำยเลข 1 22,800.00         22,800.00            

บันทึกขอ้มลูกำรประมลูซื อขำยยำงแผ่นดิบและยำงแผ่นรมควนัจำกบริษัทผู้

ประมลู ในแต่ละวนัเพื่อใชเ้ป็นหลักฐำน ในกำรซื อขำยให้เกดิควำมเป็นธรรม 

สำมำรถตรวจสอบได้

348 01401

204

ตู้สำขำโทรศัพท์ภำยใน 1 36,500.00         36,500.00            

เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆภำยในตลำดเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแกผู้่มำใชบ้ริกำรด้วย ควำมถกูต้อง รวดเร็วและประหยดั

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใช ้โทรศัพท์ตำมปกติ

348 01401

205

ตู้ล็อคเคอร์ 18 ชอ่ง 1 8,000.00           8,000.00              

จดัเกบ็เอกสำร งำนธรุกำร งำนกำรเงิน-บัญช ีงำนพัสดุ งำนประมลู ยำงแผ่น

ดิบและยำงแผ่นรมควนั เพื่อควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อยสะดวกในกำรเกบ็-

ค้น เพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำน

210 01401

206 เกำ้อี พักคอย 4 ที่นั่ง 2 2,800.00           5,600.00              ส ำหรับใชใ้ห้เกษตรกรนั่งรอในขณะน ำยำงมำขำยและรอเวลำประมลูยำง 242 01401

207

ตู้บำนเล่ือนกระจกสูง 1 4,900.00           4,900.00              

จดัเกบ็เอกสำร งำนธรุกำร งำนกำรเงิน-บัญช ีงำนพัสดุ งำนประมลู ยำงแผ่น

ดิบและยำงแผ่นรมควนั เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในกำรเกบ็-ค้น

210 01401

208
เคร่ืองส ำรองไฟ 4 2,590.00           10,360.00            

เพื่อใชส้ ำหรับส ำรองไฟให้คอมพิวเตอร์หำกเกดิกำรไฟตก เป็นกำรรักษำ

ทรัพยสิ์น
598 01401

-                     

สงขลำ 209 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 32,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

2 42,300.00          84,600.00            

เพื่อทดแทนเคร่ืองปรับอำกำศที่ช ำรุด หมำยเลขพัสดุ 

44000-39-366-0010-00 และ 44000-39-366-0014-00

366 01401
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สำขำเมอืงสงขลำ 210 ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจกสูง 1 5,800.00           5,800.00              ใชเ้กบ็เอกสำรกำรสงเครำะห์และงำนสำรบรรณ 210 01401

สำขำเทพำ 211 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำรบำนเล่ือน 2 4,200.00           8,400.00              เนื่องจำกตู้เกบ็เอกสำรของเกำ่มขีนำดเล็ก   และไมไ่ด้มกีำรซื อเพิ่มมำอยำ่ง

ยำวนำนตั งแต่ปี พ.ศ. 2540  จงึไมเ่พียงพอต่อกำรใชง้ำน  ทั งนี หลังจำก

หน่วยงำนได้เปล่ียนเป็น กยท. ได้มกีำรออกระเบียบ  ค ำส่ัง  และขอ้บังคับ

ออกมำใหมเ่ป็นจ ำนวนมำก  กำรรวมหน่วยงำนกม็ผีลท ำให้มเีอกสำรรับเขำ้-

ส่งออกมำกขึ น จงึเป็นผลให้ปัจจบุันตู้เกบ็เอกสำรไมเ่พียงพอต่อกำรใชง้ำนจน

ต้องวำงแฟ้มเอกสำรไวก้บัพื น  ท ำให้เกดิภำพลักษณ์ที่ไมดี่แกอ่งค์กรและยำก

แกก่ำรค้นหำหนังสือในระบบสำรบรรณ

210 01401

สำขำจะนะ 212 ตู้เอกสำรโล่ง 2 ชั น 3            2,100.00               6,300.00 ขอตั งใหม ่ใชเ้กบ็เอกสำร ตำมมำตรำ 49(3),(5) และ (6) 210 01401

สำขำคลองหอยโขง่ 213 ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือนกระจก 1            5,800.00               5,800.00 ใชเ้กบ็เอกสำร เนื่องจำกเป็นส ำนักงำนใหม่ 210 01401

214 ตู้เหล็ก 2 บำน 2            5,500.00             11,000.00 ใชเ้กบ็เอกสำร เนื่องจำกเป็นส ำนักงำนใหม่ 210 01401

215 พัดลมตั งพื นแบบยนืสูง 2            2,290.00               4,580.00 ใชส้ ำรองตอนไฟดับ 367 01401

สตูล 216 บอร์ดท ำเนียบบุคลำกร 1 8,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่ เพื่อใชเ้ป็นกำรประชำสัมพันธบ์ุคลำกรในหน่วยงำน   ให้บุคคลที่มำ

ติดต่อได้รับทรำบ
380 01401

สำขำละงู 217 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 18,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 28,600.00          28,600.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 42002-36-366-0002-00 เนื่องจำกใชง้ำนมำนำน

 มเีสียงดัง เกบ็ควำมเยน็ไมอ่ยู่ หำกจดัซ่อมไมคุ้่มค่ำใชจ้ำ่ย 366 01401

218 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 32,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 42,300.00          42,300.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 42002-38-366-0001-00 เนื่องจำกใชง้ำนมำนำน

 มเีสียงดัง เกบ็ควำมเยน็ไมอ่ยู่ หำกจดัซ่อมไมคุ้่มค่ำใชจ้ำ่ย 366 01401

ปัตตำนี 219 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 40,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

2 51,200.00          102,400.00          ใชติ้ดตั ง ณ ห้องปฏิบัติงำนส ำนักงำนทดแทน ทดแทนเคร่ืองหมำยเลข

ครุภ ณฑ์ 52000-37-366-0015-00 และ 0016-00 อำยกุำรใชง้ำน23 ปี  

และเพื่อเป็นกำรประหยดัพลังงำน

366 01401
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สำขำเมอืงปัตตำนี

220

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 24,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง

1 32,400.00          32,400.00            ทดแทนเคร่ืองปรับอำกำศเดิม หมำยเลขครุภัณฑ์ 52000-37-366-0006-00

 ที่มอีำยกุำรใชง้ำนมำนำน ต้องเสียค่ำบ ำรุงรักษำและจดัซ่อมสูง 366 01401

สำขำสำยบุรี 221 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเล่ือน 1 5,800.00           5,800.00              ใชเ้กบ็เอกสำร เนื่องจำกตู้เกำ่ผุพัง 210 01401

222 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 18,000 บีทีย ูพร้อมค่ำติดตั ง 1 28,600.00          28,600.00            

ขอตั งใหม ่เนื่องจำกของเดิมใชแ้ต่พัดลม ห้องเล็ก ด้ำนหลัง ใชเ้ป็นห้อง

ประชมุพนักงำน ผู้น ำเกษตรกรและกลุ่มสถำบันฯ ส ำหรับจ ำนวนคนไมเ่กนิ 

10 คน  โดยเฉล่ียใชป้ระชมุประมำณ เดือนละ 4 ครั ง

366 01401

223
ถงัดับเพลิง ขนำด 15 ปอนด์ 2 1,800.00           3,600.00              

เพื่อป้องกนัเมื่อเกดิอกัคีภัยทดแทน  52003-38-0001-00  และขอตั งใหม ่1

 ถงั
393 01401

ยะลำ 224 พัดลมไอน  ำ 1 18,900.00         18,900.00            ส ำหรับใชใ้นกำรฝึกอบรมเกษตรกรชำวสวนยำงในพื นที่ กจิกรรมกลำงแจง้  

ภำยนอกอำคำรสถำนที่  ซ่ึงสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได้สะดวก
367 01401

-                     

สำขำเมอืงยะลำ 225 เคร่ืองขยำยเสียงแบบเคล่ือนที่ 1 12,000.00         12,000.00            เพื่อใชป้ระชำสัมพันธแ์กเ่กษตรกรในกำรจดัประชมุ และบรรยำยในกจิกรรม

ต่ำง ๆ
505 01401

สำขำรำมนั 226 ตู้เกบ้เอกสำร แบบบำนเล่ือนกระจก 2 5,800.00           11,600.00            ขอเพิ่มเติม  เนื่องจำกไมม่ตู้ีเกบ็เอกสำร 210 01401

นรำธวิำส 227 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำร 4 ลิ นชกั 3 7,900.00           23,700.00            ทดแทนหมำยเลข 61000-12-210-0005-00 , 61000-13-210-0002-01 , 

61000-16-210-0002-00
210 01401

สำขำเมอืงนรำธวิำส 228 ตู้เกบ็เอกสำรแบบบำนเล่ือน 1 5,800.00           5,800.00              ตั งใหม ่เพื่อใชเ้กบ็เอกสำรของแผนกธรุกำร และกำรเงินฯ 210 01401
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สำขำระแงะ 229 ถงัต้มน  ำไฟฟ้ำ 1 12,000.00         12,000.00            เพื่อใชใ้นกำรอบรม สัมมนำ และประชมุเครือขำ่ย 398 01401

230 พัดลมอตุสำหกรรม แบบใบพัดพลำสติก 2 2,800.00           5,600.00              เพื่อใชใ้นห้องประชมุเกษตรกร หรือนอกพื นที่ 367 01401

231 ชดุรับแขก 1 10,000.00         10,000.00            ทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์ 61002-38-339-0001-00 339 01401

232 บอร์ดอตัรำก ำลัง 1 8,000.00           8,000.00              เพื่อให้เกษตรและบุคคลภำยนอกรู้จดับุคคลในหน่วยงำน 380 01401

สำขำรือเสำะ 233 บันไดอลูมเินียม 1 1,440.00           1,440.00              ใชใ้นกำรซ่อมแซม,  เกบ็ของในที่สูงและตัดต้นไม้ 372 01401

234 ตู้ล็อกเกอร์ 15 ชอ่ง 1 4,300.00           4,300.00              ใชเ้กบ็แบบฟอร์มต่ำงๆ 210 01401

ฝบท. 235 ป้ำยประชำสัมพันธอ์เิล็กทรอนิกส์ 1 1,157,850.00     1,157,850.00        ประกำศรำคำยำงและประชำสัมพันธข์ำ่วสำรและกจิกรรมขององค์กำร 380 01401

236 รถเขน็แบบรถบำกจงูด้วยมอื 1 13,550.00         13,550.00            ขนยำ้ยวสัดุ-อปุกรณ์ (ชิ นใหญ)่ ของส ำนักงำน 369 01401

237 รถเขน็แบบมอืจบัขำ้งเดียวพับได้ 2 7,300.00           14,600.00            ขนยำ้ยวสัดุ-อปุกรณ์ (ชิ นเล็ก) ของส ำนักงำน 369 01401

18,906,580.00      
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

แผนเทคโนโลยสีารสนเทศปี 2560 - 2564

1 โครงกำรพัฒนำระบบวำงแผนบริหำรธรุกจิขององค์กร 

(Enterprise Resource Planning : ERP)

1 20,000,000.00   20,000,000.00      กยท. มรีะบบกำรจดักำรทรัพยำกรองค์กร (RAOT ERP) และสำมำรถ

ปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนหลักด้ำนงบประมำณ กำรพัสดุ กำรบัญช ีและ

กำรเงิน และกำรบริหำรงำนบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรก ำกบั

ดูแลที่ดีในรัฐวสิำหกจิ โครงกำรที่ 2.1 ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจทิัลกำรยำงแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ 2561)

449 01801

2 โครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำรด้วยอปุกรณ์พกพำ 

(Mobile Service)

1 1,495,000.00     1,495,000.00        เพิ่มชอ่งทำงกำรส่ือสำรและกำรให้บริกำรด้ำนขอ้มลูขำ่วสำรแกผู้่สนใจ 

เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเษตรกรชำวสวนยำง และผู้ประกอบกจิกำร

ยำงสะดวกขึ นผ่ำนอปุกรณ์พกพำ (Mobile Service) โครงกำรที่ 2.8 ตำม

แผนปฏิบัติกำรดิจทิัลกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ

ปรับปรุงปีงบประมำณ 2561)

449 01801

3 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศบริหำร

ควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยใน

1 1,100,000.00     1,100,000.00        ระบบสำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่งมปีระสิทธภิำพ และเป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกลในกำรตรวจสอบ โครงกำรที่ 1.4 ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจทิัล

กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ 

2561)

449 01801

22,595,000.00      

41,501,580.00      
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท

ฝวศ. 1 หลังคำที่จอดรถ (ใช้โครงเสำเหล็กของเดิม) 108,000.00          เนื่องจำกสแลนหลังคำที่จอดรถเดิมช ำรุดไม่สำมำรถใช้กำรได้ และเห็นควรให้เปล่ียน

มำใช้หลังคำคงทน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ในระยะยำว
721 01201

ศวย.สงขลำ 2 ปรับปรุงอำคำร 2 ชั น 182,000.00          เนื่องจำกเดิมเป็นอำคำรส ำนักงำนปฏิบัติกำรของ สกย. ซ่ึงใช้งำนมำกว่ำ 20 ปี และ

ปัจจุบันเป็นอำคำรที่ปฏิบัติกำรของ ศวย.สงขลำ
701 01201

กจร. 5 3 ระบบ Air Scrubber 1,800,000.00        เพื่อใช้ในกำรบ ำบัดกล่ินที่ออกจำกเตำอบ 717 01202

กจร. 6 4 ระบบดับเพลิงในอำคำรผลิต 3,722,000.00         เพื่อปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ืองกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

โรงงำน พ.ศ.2552 และเพื่อเป็นกำรควบคุมในกรณีเกิดไฟใหม้ในอำคำรผลิต และ

ส่วนส ำนักงำนรวมไปถึงสต๊อกเก็บยำง กจร. 6 มีเพียงถังดับเพลิง จ ำนวน 38 ถัง 393 01202

ขอนแก่น 5 กันสำดโครงเหล็กปูแผ่นดีไลท์ 14,980.00            เนื่องจำก น  ำซึมผ่ำนหน้ำต่ำงเวลำฝนตก และกันแสง จ ำเป็นต้องมีกันสำด 721 01201

สุรินทร์ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมฝำรำงระบำยน  ำบริเวณรอบอำคำร กยท.จ.

สุรินทร์

155,000.00          เนื่องจำกฝำท่อเป็นปูน เพรำะเส่ือมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน และเป็นอันตรำยต่อ

พนักงำน เกษตรกร และผู้มำติดต่อ
715 01201

7 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  ำชำย-หญิง อำคำรห้องประชุม กยท.จ.

สุรินทร์

27,000.00            เนื่องจำกประตูห้องน  ำ กระเบื องปูพื น สุขภัณฑ์ และช่องแสง เส่ือมสภำพตำมอำยุ

กำรใช้งำน จึงปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ำมำร่วมประชุมใน 

กยท.จ.สุรินทร์
701 01201

8 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  ำเกษตรกร ชำย-หญิง กยท.จ.สุรินทร์ 73,500.00            เนื่องจำกประตูห้องน  ำ กระเบื องปูพื น สุขภัณฑ์ ช ำรุดเส่ือมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน

และมีนกพิรำบอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก จึงต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งำนได้

ตำมปกติ และบริกำรเกษตรกรที่เข้ำมำติดต่อ กยท.จ.สุรินทร์ มีห้องน  ำที่สอำดใช้ 

และท ำที่กันนกเข้ำ เพื่อสุขอนำมัยที่ดีของพนักงำน และเกษตรกร

701 01201

สิง่ก่อสร้าง กยท.  ประจ าป ี   2562 งานดา้นบริหาร
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์

กจร.2 9 ระบบดับเพลิงภำยในโรงงำนตำมกฏหมำยฯ 2,700,000.00         วำงระบบท่อและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อรองรับหำกเกิดเหตุเพลิงให้ ซ่ึงเป็นไปตำมกฏ

หมำยควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม(กฏหมำยบังคับ)
393 01202

10 แท็งก์บรรจุรักษำน  ำยำงข้นและอุปกรณ์รักษำคุณภำพน  ำยำง  

พร้อมโรงเรือนเต็มระบบ

8,000,000.00        กองจัดกำรโรงงำน ๒ เป็นโรงงำนผลิตน  ำยำงข้น ซ่ึงปัจจุบันมีแนวโน้วในกำรผลิต

ที่มำกขึ นตำมกลไกของตลำด และนโยบำยของรัฐบำล แต่ปัจจุบันพบว่ำที่จัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์น  ำยำงข้นมีไม่เพียงพอต่อกระบวนกำรผลิต ส่งผลให้ระบบกำรผลิตไม่ล่ืน

ไหล ต้องหยุดกำรผลิตหำกที่เก็บน  ำยำงข้นเต็ม

707 01202

กจส.2 11 ปรับปรุงถนนสำยเมน จำกแผนกผลิต 1 ถึงแผนกผลิต 4 ระยะ

ยำง 13 กม.

1,659,000.00        เพื่อกำรสัญจรของพนักงำน-ลูกจ้ำงกรีดยำง และกำรล ำเลียงน  ำยำงสด
713 01202

กจส.3 12 ปรับปรุงถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 1 100,000.00          ถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 1   เป็นถนนหินผุ เกิดช ำรุด

เสียหำยจำกจำกกำรใช้งำนในกำรล ำเลียงผลผลิต และสภำพฝนตกหนักน  ำท่วม 

บริเวณผิวถนนในฤดูฝน
713 01202

13 ซ่อมแซมท่อระบำยน  ำ ค.ส.ล. บริเวณอ่ำงเก็บ ภำยในแผนกผลิต

 3

150,000.00          เนื่องจำกท่อระบำยน  ำ ค.ส.ล. บริเวณอ่ำงเก็บ ภำยในแผนกผลิต 3 ช ำรุดเสียหำย

จำกสภำพอำกำศฝนตกหนักมีควำมจ ำเป็นต้องซ่อมแซมบริเวณดังกล่ำว 715 01202

14 ปรับปรุงถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 3 100,000.00          ถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 3   เป็นถนนหินผุ เกิดช ำรุด

เสียหำยจำกจำกกำรใช้งำนในกำรล ำเลียงผลผลิต และสภำพฝนตกหนักน  ำท่วม 

บริเวณผิวถนนในฤดูฝน
713 01202

15 ปรับปรุงถนนสำยเมนและสำยซอยภำยในแผนกผลิต 4  

ระยะทำง 13.8 กม.

1,850,000.00        ถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 4  ระยะทำง 13.8 กม.  เป็น

ถนนหินผุ เกิดช ำรุดเสียหำยจำกจำกกำรใช้งำนในกำรล ำเลียงผลผลิต และสภำพฝน

ตกหนักน  ำท่วม บริเวณผิวถนนในฤดูฝน
713 01202

16  ปรับปรุงถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 5 100,000.00          ถนนสำยเมนและสำยซอย ที่ช ำรุดภำยในแผนกผลิต 5   เป็นถนนหินผุ เกิดช ำรุด

เสียหำยจำกจำกกำรใช้งำนในกำรล ำเลียงผลผลิต และสภำพฝนตกหนักน  ำท่วม 

บริเวณผิวถนนในฤดูฝน
713 01202
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์

กองจัดกำรโรงงำน- 17 ปูกระเบื องห้องท ำงำนและห้องประชุม 98,400.00            เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำนและกำรท ำควำมสะอำด 701 01202

ไม้ยำง 18 ต่อเติมหลังคำทำงเดินเข้ำส ำนักงำน จ ำนวน 2 จุด 77,000.00            เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำนช่วงที่มีฝนตก 713 01202

19 ปรับปรุงห้องน  ำ จ ำนวน 2 ห้อง 15,000.00            เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน ขอปรับปรุงห้องน  ำเปล่ียนจำกโถนั่งยองเป็นโถนั่งชัก

โครก ห้องน  ำชำย 1 ห้อง และห้องน  ำหญิง 1 ห้อง รวม 2 ห้อง
701 01202

20 ระบบไฟส่องสว่ำงรอบรั วโรงงำน 249,800.00          เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงโดยรอบบริเวณโรงงำน 716 01202

นครศรีธรรมรำช 21 ปรับปรุงพื นอำคำรเอนกประสงค์ 357,000.00          เนื่องจำกอำคำรเอนกประสงค์ใช้เป็นสถำนที่ด ำเนินกำรตลำดยำงพำรำ ของ กยท.สำ

ขำเมืองนครศรีธรรมรำช พื นช ำรุดแตกร้ำว จำกกำรรับน  ำหนักของรถบรรทุกยำง ทั ง

รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เพื่อไม่ให้พื นอำคำรช ำรุดมำกกว่ำเดิม 

จ ำเป็นต้องปรับปรุงเป็นพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก

701 01201

กระบี่ 22 ปรับปรุงห้องน  ำ จ ำนวน 4 ห้อง 118,500.00          เนื่องจำก ห้องน  ำในอำคำรส ำนักงำน กยท.จ.กระบี่ มีสภำพทรุดโทรม กระเบื องหลุด

ร่อน สุขภัณฑ์เก่ำต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ    มีปัญหำเกี่ยวกับระบบน  ำน  ำร่ัวซึม   ท ำ

ให้สิ นเปลืองงบประมำณ
701 01201

พังงำ

สำขำเมืองพังงำ 23 ปรับปรุงห้องน  ำส ำนักงำน กำรยำงแห่งประเทศไทยสำขำเมือง

พังงำ

268,300.00          เนื่องจำกห้องน  ำ-ห้องส้วม ชั นล่ำง ชั นบนของส ำนักงำน มีกำรช ำรุดทรุดโทรม ตำม

อำยุกำรใช้งำน ท ำให้ฝ้ำเพดำนร่ัวซึมและผุพัง  โถชักโครก โถปัสสำวะ  อ่ำงล้ำงหน้ำ

น  ำไม่ไหล  ไม่สำมำรถใช้งำนได้  ท่อน  ำทิ งมีกำรอุดตัน
701 01201

24 ปรับปรุงประตูและหน้ำต่ำง 165,600.00          เนื่องจำกประตู หน้ำต่ำง และช่องมีอำยุกำรใช้งำนนำนเกิน 30 ปื มีกำรช ำรุดทรุด

โทรมำมสภำพกำรใช้งำน โดยประตูลูกบิดเสีย ไม้ผุพังตำมอำยุกำรใช้งำน หน้ำต่ำง

ช ำรุด ปิดไม่สนิท และช่องแสง กรอบไม่ผุพัง เป็นรูและช่องกว้ำง อำจท ำให้กระจก

ตกลงมำโดนพนักงำนและผู้มำติดต่อได้

701 01201
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์

ตรัง 25 ปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำร กยท.จ.ตรัง 490,000.00          เนื่องจำกอำคำรที่ท ำกำร กยท.จ.ตรัง  ซ่ึงเป็นอำคำร  คสล.  ขนำด 2 ชั น ก่อสร้ำง

มำนำนตั งแต่ปี พ.ศ.2519  บำนประตูและหน้ำต่ำงส่วนใหญ่ท ำมำจำกไม้เมื่อผ่ำนกำร

ใช้งำนมำนำนท ำให้ไม้หดตัว มีช่องโหว่  ปิดไม่สนิทท ำให้สิ นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำ เมื่อ

เปิดเคร่ืองปรับอำกำศใช้งำนควำมเย็นจะร่ัวออกไปภำยนอก  จึงเห็นสมควรปรับปรุง

ใหม่เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ดีและลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำลงได้บำงส่วน

701 01201

สำขำห้วยยอด 26 ปรับปรุงก ำแพงส ำนักงำน 200,000.00          เนื่องจำกก ำแพงส ำนักงำนด้ำนทิศตะวันออก ช ำรุดผุพัง จ ำเป็นต้องรื อถอนและสร้ำง

ก ำแพงใหม่ เพื่อป้องกันอันตรำยที่เกิดจำกกำรพังทลำยของก ำแพง ซ่ึงจะท ำให้เกิด

ควำมเสียหำยกับส ำนักงำน พนักงำน และเกษตรกรชำวสวนยำง ผู้มำติดต่อ โดยกำร

รื อถอนและสร้ำงก ำแพงใหม่ ควำมยำวประมำณ 45 ตำรำงเมตร
702 01201

 27 ปรับปรุงรั วก ำแพง กยท.จ.พัทลุง 1,380,000.00        เนื่องจำกรั วก ำแพงเดิมพังเสียหำยจำกกำรเซำะของน  ำริมตล่ิง เนื่องจำกส ำนักงำนฯ 

มีอำณำเขตติดกับล ำคลองอำจเป็นช่องทำงให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำในบริเวณ

ส ำนักงำนฯ ได้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของส ำนักงำน และ

พนักงำนที่พักอำศัยบ้ำนพักส ำนักงำนฯ

702 01201

สำขำบำงแก้ว 28 ปรัปรุงซ่อมแซมห้องน  ำเจ้ำหน้ำที่ และพนักงำน (ภำยใน

ส ำนักงำน)

66,000.00            เนื่องจำกห้องน  ำเก่ำและช ำรุดเสียหำย เนื่องจำกโถส้วมแตกร้ำว พื นห้อง น  ำขังแฉะ 

ท ำให้มีกล่ิน กระเบื องลอกออกจำกพื น ประตูและวงกบประตูถูกปลวกท ำลำยและ

เก่ำมำก ส่งกล่ินเหม็น ท ำควำมสะอำดยำกมำก ห้องน  ำหญิงแคบมำกท ำให้หมุนตัว

ล ำบำก

701 01201
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์

29 ปรัปรุงห้องน  ำหญิง - ชำย ผู้มำรับกำรสงเครำะห์ และผู้มำติดต่อ 282,000.00          เนื่องจำกห้องน  ำเก่ำและช ำรุดเสียหำย เนื่องจำกวงกบประตู , ประตูและรอบๆ 

อำคำรที่เป็นไม้มีปลวกท ำลำย ปิดประตูไม่ได้และช ำรุดเสียหำยที่รองรับน  ำร่ัว โถ

ส้วมแตกร้ำว พื นห้อง น  ำแข็งแฉะ ท ำให้มีกล่ิน
701 01201

30 ปรัปรุงซ่อมแซมห้องน  ำผู้อ ำนวยกำร กยท.สำขำบำงแก้ว 

(ห้องน  ำส ำรองพระบังคน)

61,000.00            เนื่องจำกห้องเดิมเป็นกำรต่อเติมที่ไม่เหมำะสมส ำหรับเป็นห้องน  ำพระบังคน 

เนื่องจำกกระเบื องปูพื นไม่เรียบ ท่อน  ำใช้ ท่อน  ำทิ งโผล่ออกผนังและพื นห้องน  ำ กำร

ปูพื นต่ ำมำก
701 01201

สงขลำ 31 ปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน  ำ ก่ออิฐทำงเชื่อมโกดังเก็บ

ยำงพำรำ

189,500.00          เพื่อซ่อมแซมรำงระบำยน  ำโกดังเก็บยำงพำรำที่ช ำรุด ให้สำมำรถรับน  ำฝนและ

ระบำยลงคูระบำยน  ำรอบโกดังได้ ก่ออิฐทำงเชื่อม ติดตั งตะแกรงกรงไก่  และติดตั ง

แมททัลชีท เพื่อควำมเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
715 01201

32 ปรับปรุงห้องน  ำชำย-หญิง กยท.จ.สงขลำ  139,000.00          ปรับปรุงห้องน  ำชำย-หญิงที่แผ่นกระเบื องช ำรุดและเสียสภำพออก และเปล่ียนโถชัก

โครกที่ช ำรุดใหม่  เพื่อควำมสะอำด และเหมำะสมรองรับหน่วยงำนภำยนอกที่มำ

ติดต่อรำชกำร
701 01201

สำขำสะเดำ 33 ปรับปรุงหลังคำอำคำรส ำนักงำน 120,200.00          หลังคำอำคำรส ำนักงำน กระเบี องมีอำยุกำรใช้งำนเกิน 20 ปี มีสภำพรอยร้ำวจะท ำ

ให้น  ำร่ัวซึม  ซ่ึงจะมีผลกระทบท ำให้ฝ้ำเพดำนอำคำรฯ ช ำรุดต่อไป
721 01201

34 ปรับปรุงห้องน  ำอำคำรส ำนักงำน 207,200.00          เนื่องจำกพื นกระเบื องและสุขภัณฑ์ห้องน  ำอยู่ในสภำพทรุดโทรม 701 01201

35 ปรับปรุงห้องน  ำโรงจอดรถ 268,500.00          เนื่องจำกพื นกระเบี องและสุภัณฑ์ห้องน  ำอยู่ในสภำพทรุดโทรม 701 01201

สตูล

สำขำละงู 36 ตะแกรงเหล็กฝำครอบคูระบำยน  ำ 61,800.00            เนื่องจำกฝำครอบคูระบำยน  ำภำยในส ำนักงำนเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงใช้

งำนตั งแต่ก่อสร้ำงส ำนักงำน (22 ปี) ในปัจจุบันเกิดกำรช ำรุดเสียหำยมีควำมจ ำเป็นใช้

เพื่อทดแทนที่ช ำรุด เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบและปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน 715 01201

37 หลังคำกันสำด 18,000.00            กันฝนสำดบริเวณชำยคำอำคำรโรงเก็บพัสดุ  ซ่ึงในขณะนี ส่วนหนึ่งใช้เป็นห้องท ำงำน

ของแผนกปฏิบัติกำร
721 01201
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ล าดับ จ านวนเงิน

ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์

นรำธิวำส

สำขำระแงะ 38 ฝำตะแกรงเหล็ก บริเวณส ำนักงำนฯ อำคำรจอดรถข้ำงก ำแพง 

และลำนจอดรถ

112,000.00          เนื่องจำกฝำตะแกรงอันเก่ำผุพัง หมดอำยุกำรใช้งำน เพื่อควำมปลอดภัย และมีอำชี

วอนำมัยและส่ิงแวด
715 01201

39 ปรับปรุงห้องน  ำ-ห้องส้วมชั นล่ำง 100,000.00          เนื่องจำกสุขภัณฑ์ของเดิมใช้งำนมำนำนหลำยปี อุปกรณ์บำงส่วนชุดรุด หมดอำยุกำร

ใช้งำน ห้องคับแคบ กำรเข้ำออกไม่สะดวก และเพื่อให้พนักงำนและผู้มำติดต่อ

รำชกำรสะดวกในกำรใช้งำน
701 01201

25,786,280.00      
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ล าดับ จ านวนเงิน
ที่ ( บาท )

กจส.1 1 โครงกำรปลูกสร้ำงสวนยำงพันธุ์ดี 833 ไร่ 1,809,800.00        

1,809,800.00        

1009-407-000

รหัสบัญชี

โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ด ี833 ไร่ ประจ าป ี2562

หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น
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ล าดับ จ านวนเงิน
ที่ ( บาท )

ระยอง 1 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 56 ไร่ 163,800.00               

2 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 27 ไร่ 187,100.00               

3 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 30 ไร่ 126,000.00               

ตรัง 4 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 45.50 ไร่ 506,400.00               

5 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 8 ไร่ 38,100.00                 

6 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 150 ไร่ 405,000.00               

พังงำ 7 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 16.50 ไร่ 69,300.00                 

8 ปลูกสร้ำงปำล์มน  ำมันและยำงพำรำ จ ำนวน 6.50 ไร่ 27,300.00                 

1,523,000.00             

1009-406-000

1009-406-000

1009-406-000

1009-406-000

1009-406-000

1009-406-000

1009-406-000

โครงการปลูกสร้างปาล์มน้ ามันและยางพารา ประจ าป ี2562

หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสบัญชี

1009-406-000
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หน่วย : บาท
ดา้นตลาด

ครุภัณฑ์

1. ครุภณัฑ์ส ำนกังำน 3,485,370.00            

2. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 23,900.00                 

4. ครุภณัฑ์โฆษณำเผยแพร่ 89,800.00                 

5. ครุภณัฑ์โรงงำน 31,000.00                 

6. ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ 1,355,690.00            

7. ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 4,833,640.00            

รวม 9,819,400.00           

ที่ดนิ -                        

สิง่ก่อสร้าง 6,319,400.00           

ส ารอง

1. ส ำรองรำคำเปล่ียนแปลง 863,700.00               
2. ส ำรองกรณีจ ำเปน็เร่งด่วน 1,998,700.00            

รวม 2,862,400.00       

รวมงบลงทุนดา้นตลาด ทั้งสิน้ 19,001,200.00      
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มมีาตรฐาน ไมม่มีาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท

ฝวอ. 1 เคร่ืองพมิพเ์อกสำรเลเซอร์มัลติฟงัชัน่ 1 32,000.00         32,000.00      ส ำหรับพมิพง์ำนด้ำนกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ 419 01401

2 รีโมทพรีเซนเตอร์แบบไร้สำย 1 2,400.00           2,400.00        ใช้ส ำหรับเล่ือนสไลด์ ในกำรอบรมเกษตรกร สถำบนัเกษตรกรและบรรยำย

ต่ำงๆ 520 01401

3 โทรทศัน์ 1 10,300.00          10,300.00      ส ำหรับจัดนทิรรศกำรนอกสถำนที่ 511 01401

4 เคร่ืองขยำยเสียงแบบพกพำ 1 12,000.00         12,000.00      ส ำหรับกำรจัดฝึกอบรมนอกสถำนที่ 505 01401

5 เคร่ืองซักผ้ำฝำหนำ้ 1 23,900.00         23,900.00      ส ำหรับกำรซักล้ำงผลิตภณัฑ์ยำงฟองน  ำกอ่นกำรบรรจุภณัฑ์  โครงกำรกำร

พฒันำผลิตภณัฑ์ยำงเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของอตุสำหกรรมยำง

398 01401

6 เคร่ืองตีฟองน  ำยำง ขนำด 10 ลิตร 2 42,800.00         85,600.00      ส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกน  ำยำง อบรมเกษตรกรและผู้ประกอบกำรใน

กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกน  ำยำง 843 01302

7 เคร่ืองตีฟองน  ำยำง ขนำด 5 ลิตร 1 39,590.00         39,590.00      ส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกน  ำยำง อบรมเกษตรกรและผู้ประกอบกำรใน

กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกน  ำยำง 843 01302

8 ปนืยงิตะปขูำคู่แบบใช้ลม 1 6,420.00           6,420.00        ส ำหรับจัดนทิรรศกำรนอกสถำนที่ 304 01401

9 เคร่ืองตัดยำงวง  1 1,230,500.00     1,230,500.00  ส ำหรับผลิตภณัฑ์จำกยำงแหง้ ใหบ้ริกำรเกษตรกร ผู้ประกอบกำรในกำร

ฝึกอบรมและผลิตภณัฑ์จำกยำงแหง้ 884 01302

ศบท.ภำคตะวันออก 10 เคร่ืองตัดเหล็กแบบใส่มอเตอร์ 1 18,000.00         18,000.00      884 01302

11 หนิเจียร์มือไฟฟำ้ขนำด 5 นิ ว 1 5,500.00           5,500.00        561 01302

12 ตู้เชือ่มไฟฟำ้ขนำดเล็ก 1 7,500.00           7,500.00        849 01302

-               

ศบท.ภำคใต้ 13 เคร่ืองเคลือบกระดำษ 1 4,950.00           4,950.00        ส ำหรับงำนเคลือบกระดำษ (ส ำหรับระบบ ISO) 236 01401

    ใช้ส ำหรับงำนช่ำงในกำรเตรียมอปุกรณ์เพื่อ

    จัดท ำผลิตภณัฑ์ยำง และนทิรรศกำรแสดง

    ผลิตภณัฑ์ยำง

ครุภณัฑ์ กยท.  ประจ าปี   2562 งานดา้นตลาด

หน่วยงาน รายการ
ราคาตอ่หน่วย

เหตผุลและความจ าเปน็
รหสัครุภณัฑ์
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มมีาตรฐาน ไมม่มีาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเปน็

รหสัครุภณัฑ์

เขตภำคใต้ตอนบน

สตก.สุรำษฎร์ธำนี 14 พำเลทรองยำง 300 4,120.00           1,236,000.00  เนือ่งจำกพำเลทรองยำงที่ใช้งำนอยูม่ีจ ำนวนไม่เพยีงพอต่อปริมำณยำงใน

ปจัจุบนั จึงมีควำมจ ำเปน็ต้องขออนมุัติงบประมำณในกำรท ำพำเลท (พำเลท

เปน็เหล็ก) 814 01302

เขตภำคใต้ตอนกลำง

สตก.นครศรีฯ 15 แผงรองยำง 100 4,000.00           400,000.00     ใช้ส ำหรับรองยำง เนือ่งจำกของเดิมมีไม่เพยีงพอกบักำรใช้งำน 814 01302

เขตภำคใต้ตอนล่ำง

สตก.สงขลำ 16 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 1 20,000.00          20,000.00      ใช้ท ำลำยเอกสำรที่หมดอำยกุำรเกบ็รักษำ (โคงกำร ISO 9001:2015) 397 01401

17 ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 2 4,300.00           

8,600.00        ของเดิมไม่มี ใช้ส ำหรับเกบ็เอกสำร แบบฟอร์มต่ำงๆ ส ำหรับงำนบริกำรซื อ

ขำยยำง  (โคงกำร ISO 9001:2015) 210 01401

18 ตู้บำนเล่ือนกระจก 3 5,800.00           

17,400.00      ของเดิมไม่มี ใช้ส ำหรับเกบ็เอกสำร หลักฐำน ของงำนบริกำรซื อขำยยำง 

และยงัไม่ครบก ำหนดท ำลำย  (โคงกำร ISO 9001:2015) 210 01401

19 ตู้เหล็กบำนเล่ือนบำนทบึ 2 4,000.00           

8,000.00        ของเดิมไม่มี ใช้ส ำหรับเกบ็เอกสำร หลักฐำน ของงำนบริกำรซื อขำยยำง 

และยงัไม่ครบก ำหนดท ำลำย  (โคงกำร ISO 9001:2015) 210 01401

20 กระจกมองทำงโค้ง 32 นิ ว 2 2,800.00           

5,600.00        ของเดิมไม่มี ใช้ส ำหรับจุดลงทะเบยีน ในกำรมอง รถที่บรรทกุยำงขึ นชัง่ยำง 

 (โคงกำร ISO 9001:2015) 638 01401

21

แผงเหล็กรองยำง ขนำดกว้ำง 100 เซนติเมตร ยำว 150

 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 300 4,920.00           

1,476,000.00  ของเดิมมีไม่เพยีงพอ ใช้ส ำหรับรองยำง แผ่นดิบและยำงแผ่นรมควันที่มีกำร

ซื อขำย ผ่ำนระบบตลำดกลำงยำงพำรำ 814 01302

23 ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟน ส ำหรับหอ้งประชุม 1 67,500.00         67,500.00      

เพื่อใช้ประจ ำหอ้งประชุมอำคำรสำรสนเทศ ด้ำนกำรเกษตร ส ำหรับรองรับ

กำรประชุม ผู้บริหำร เจ้ำหนำ้ที่ หนว่ยงำนภำครัฐและเอกชนที่เยีย่มชมกำร

ด ำเนนิงำนด้ำนตลำดกลำงซ่ึงเปน็มีจ ำนวนไม่เกนิ 20 คน 576 01401

24 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิตั งพื นหรือแขวน มี

ระบบฟอกอำกำศ ขนำด 40,000 บทียี ูพร้อมค่ำติดตั ง

5 51,200.00          256,000.00     

ทดแทนของเดิมที่อำยกุำรใช้งำนมำนำนกว่ำ 20 ป ีประจ ำหอ้งประชุม

อำคำรเอนกประสงค์ ซ่ึงมีขนำดควำมจุ 100 คน  เพื่อใช้รองรับกำรประชุม

เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร และผู้ประกอบกำร ตำมทะเบยีน ครุภณัฑ์ ดังนี 

 4120-001-0001/ตก.สข. 35 (122-35) 4120-001-0001/152-39 

(144-39) 4120-001-0001/139-39 (131-38) 4120-001-0001/141-39 

(133-39) 4120-001-0001/140-39 (132-39) 366 01401
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มมีาตรฐาน ไมม่มีาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเปน็

รหสัครุภณัฑ์

25 ถังต้มน  ำไฟฟำ้ 1 12,000.00         

12,000.00      ของเดิมไม่มี ใช้ส ำหรับรองรับกำรประชุมผู้บริหำร เจ้ำหนำ้ที่ หนว่ยงำน

ภำครัฐและเอกชนที่เยีย่มชมกำรด ำเนนิงำนด้ำนตลำดกลำง 398 01401

4,985,760.00  

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

สตก.สงขลำ

22 รถยกยำง ขนำด 3 ตัน ยกสูง 6 เมตร 3 ตอน 1 1,323,640.00     1,323,640.00  ทดแทนของเดิมหมำยเลข 3805-006-0002/2-37 ที่อำยกุำรใช้งำนมำนำน

กว่ำ 20 ป ีเพื่อใหบ้ริกำรชัง่ยำงแกผู้่ขำยและส่งมอบยำงแกผู้่ซื อ 110 01501

26 รถหวัลำก 380 แรงม้ำ 1 3,510,000.00     3,510,000.00  เพื่อใช้ในกำรส่งมอบยำงและงำนบริกำร โลจิสติกส์ของแผนกบริกำร

คลังสินค้ำ 129 01501

รวมครุภณัฑ์ยานหานะ 4,833,640.00  

รวมทั้งสิน้ 9,819,400.00  

-               

-               

-               

-               

-               
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ล าดับ จ านวนเงิน
ที่ ( บาท ) ชนิด ประเภท

สตก.สุรำษฎร์ธำนี 1 ก่อสร้ำงลำน ค.ส.ล. ด้ำนหน้ำอำคำรโกดังเก็บยำงพำรำ 5,002,900.00    เนื่องจำกพื นที่เดิมเป็นถนนหินคลุก เมื่อใช้งำนมำนำนท ำให้เกิดหลุมบ่อเมื่อฝนตกจะ

มีน  ำขัง และยังเกิดปัญหำเร่ืองฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจำยในโกดังเก็บยำงพำรำ เพื่อลด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดฝุ่น เพิ่มควำมสะดวกในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร

 รวมทั งปัญหำฝุ่นละอองในอำกำศที่อำจส่งผลต่อสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนและ

ผู้ใช้บริกำรเมื่อสูดฝุ่นละอองเป็นเวลำนำน 713 01201

2 ห้องชั่ง จ ำนวน 1 ห้อง ขนำดประมำณ กว้ำง 300 ซม. ยำว 300

 ซม. สูง 260 ซม.

98,100.00        เพื่อเพิ่มห้องท ำงำน (ห้องชั่ง) ให้เพียงพอต่อปริมำณงำนและควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน

701 01201

สตก.สงขลำ 3 เชื่อมหลังคำทำงเดินระหว่ำงอำคำรเก็บยำง 1,218,400.00    

โครงสร้ำงเดิมไม่มีหลังคำเชื่อมต่อทำงเดินระหว่ำงอำคำรเก็บยำงแผ่นรมควันและ

ยำงแผ่นผ่ึงแห้ง (โกดังอำคำร D) กับอำคำรเก็บยำงอัดก้อน (โกดังอำคำร C) ท ำให้

กำรจัดเก็บยำงและส่งมอบยำงแก่ผู้ประมูลได้ ตลอดจนกำรเคล่ือนย้ำยยำงเข้ำจัดเก็บ

ในโกดังอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรสำดกระเซ็นของละอองฝนในช่วงฝนตก 721 01201

6,319,400.00    

สิง่ก่อสร้าง กยท.  ประจ าป ี   2562 งานดา้นตลาด

หน่วยงาน รายการ เหตุผลและความจ าเป็น รหัสครุภัณฑ์
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หน่วย : บาท
ดา้นการวิจัย

ครุภณัฑ์

1. ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 434,780.00            

2. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 13,000.00              

3. ครุภณัฑ์กำรเกษตร 559,500.00            

4. ครุภณัฑ์โฆษณำเผยแพร่ 46,620.00              

5. ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ 21,805,910.00        

6. ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 1,500,000.00          

รวม 24,359,810.00       

ที่ดนิ -                      

สิง่ก่อสร้าง -                      

ส ารอง

1. ส ำรองรำคำเปล่ียนแปลง 1,217,890.00          
2. ส ำรองกรณีจ ำเปน็เร่งด่วน 2,000,000.00          

รวม 3,217,890.00     

รวมงบลงทุนดา้นการวิจัย ทั้งสิ้น 27,577,700.00   
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท

ฝวอ. 1 ไดร์เป่ำลมร้อนก ำลังวตัต์สูง 2,400 วตัต์ 2 1,990.00           3,980.00              ส ำหรับกำรตกแต่งผลิตภัณฑ์น  ำยำง 361 01401

2 ตู้แชเ่ยน็ชนิด 2-10 องศำ 1 208,650.00       208,650.00          ส ำหรับแชส่ำรเคมแีละน  ำยำงคอมพำวด์เพื่อเกบ็รักษำสำรเคมใีห้คงสภำพใช้

งำนต่อไปได้  ใชใ้นโครงการสนับสนุนและขยายผลการผลติและใช้

ผลติภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพในเชิงธรุกิจเพ่ือทดแทนการน าเข้าและขยาย

ตลาดสง่ออก 308 01401

3 รถยกเทถงั ดรัมถงัน  ำมนัเหล็ก 1 150,000.00       150,000.00          ส ำหรับยก-เท สำรเคมแีละน  ำยำส ำหรับท ำผลิตภัณฑ์ ที่มนี  ำหนักมำก ต้อง

ใชแ้รงงำนจ ำนวนมำกในกำรยก 110 01501

4 ชั นวำงส ำหรับงำนพ่นสี 4 32,100.00         128,400.00          ส ำหรับวำงชิ นงำนเพื่อเตรียมพ่นสี และตกแต่งผลิตภัณฑ์ 322 01401

5 รถเขน็สำรเคมี 2 25,000.00         50,000.00            ส ำหรับขนยำ้ยอปุกรณ์ สำรเคม ีที่ได้จำกเตรียมสำรเคมแีละวำงแมพ่ิมพ์

แบบจุ่ม 369 01401

6 ถงัดับเพลิง ABC ขนำด 15 ปอนด์ 6 1,500.00           9,000.00              ส ำหรับติดตั งในอำคำรโรงงำนผลิตภัณฑ์ยำงแห้งและผลิตภัณฑ์

น  ำยำง  เพื่อให้มมีำตรฐำนควำมปลอดภัย 393 01401

7 เคร่ืองวดัควำมเป็นกรด-ด่ำงในสำรละลำย 1 59,000.00         59,000.00            ส ำหรับวดัควำมเป็นกรด-ด่ำงของสำรละลำย ใชใ้นโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

ยำงเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของอตุสำหกรรมยำง 407 01401

8 เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 1 44,000.00         44,000.00            ส ำหรับชั่งสำรเคมเีพื่อเตรียมสำรผสมยำงคอมพำวด์  โครงกำรกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของอตุสำหกรรมยำง 362 01302

9 เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

ชั่งได้น  ำหนักสูงสุด 64 กโิลกรัม

1 329,000.00       329,000.00          ส ำหรับชั่งสำรเคมเีพื่อเตรียมสำรผสมยำงคอมพำวด์

ใชใ้นโครงการ สนับสนุนและขยายผลการผลติและใช้ผลติภัณฑ์ยางที่มี

ศักยภาพในเชิงธรุกิจเพ่ือทดแทนการน าเข้าและขยายตลาดสง่ออก

362 01302

10 เคร่ืองมอืวเิครำะห์ปริมำณไอออนพร้อมอปุกรณ์ 1 5,820,000.00     5,820,000.00        ใชส้ ำหรับวเิครำะห์องค์ประกอบสำรจบัตัวยำง (ของเดิมช ำรุด)  หมำยเลข

ทดแทน 6610-004-0002 สวย 1 ปี 2549  ใชใ้นโครงกำรอทิธพิลของสำร

จบัตัวและปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรผลิตยำงกอ้นถว้ยและยำงแท่งต่อสมบัติ

ของยำงที่ได้และผลกระทบต่อคุณสมบัติของยำงล้อ

867 01401

ครุภัณฑ์ กยท.  ประจ าปี   2562 งานดา้นการวิจัย

หน่วยงาน รายการ
ราคาตอ่หน่วย

เหตผุลและความจ าเป็น
รหัสครุภัณฑ์
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

11 เคร่ืองกวนสำรเคม ี(overhead Stirrier) ขนำด 40 ลิตร 1 128,400.00       128,400.00          ส ำหรับผสมยำงและสำรสำรเคมเีพื่อท ำยำงคอมถำวด์ (ของเดิมไมม่ี)  

ใชใ้นโครงกำรสนับสนุนและขยำยผลกำรผลิตและใชผ้ลิตภัณฑ์ยำงที่มี

ศักยภำพในเชงิธรุกจิเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้และขยำยตลำดส่งออก 830 01401

12 เคร่ืองกวนสำรเคม ี(overhead Stirrier) ขนำด 20 ลิตร 1 37,500.00         37,500.00            ส ำหรับผสมยำงและสำรสำรเคมเีพื่อท ำยำงคอมถำวด์ (ของเดิมไมม่ี) 

ใชใ้นโครงกำรสนับสนุนและขยำยผลกำรผลิตและใชผ้ลิตภัณฑ์ยำงที่มี

ศักยภำพในเชงิธรุกจิเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้และขยำยตลำดส่งออก 830 01401

13 ชดุเคร่ืองบดสำรเคมพีร้อมหมอ้และลูกบด (Ball mill) 1 400,000.00       400,000.00          ส ำหรับบดผสมสำรเคม ีเพื่อเตรียมสำรเคมสี ำหรับท ำผลิตภัณฑ์จำกน  ำยำง 

(ของเดิมช ำรุดและไมเ่พียงพอ) ใชใ้นโครงกำรสนับสนุนและขยำยผลกำร

ผลิตและใชผ้ลิตภัณฑ์ยำงที่มศัีกยภำพในเชงิธรุกจิเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้

และขยำยตลำดส่งออก 822 01401

14 เคร่ืองท ำน  ำกล่ันบริสุทธิ์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร 1 350,000.00       350,000.00          เพื่อท ำน  ำบริสุทธิ์ส ำหรับเตรียมสำรละลำย และเตรียมสำรเคมผีสมยำงคอม

พำวด์ ในกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกน  ำยำง 861 01401

15 ตู้อบลมร้อนขนำดไมน่้อยกวำ่ 720 ลิตร 1 267,500.00       267,500.00          ส ำหรับอบชิ นงำนผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรตีฟอง  ใชใ้นโครงกำรสนับสนุนและ

ขยำยผลกำรผลิตและใชผ้ลิตภัณฑ์ยำงที่มศัีกยภำพในเชงิธรุกจิเพื่อทดแทน

กำรน ำเขำ้และขยำยตลำดส่งออก 851 01302

ศบท.ภำคกลำง 16 เคร่ืองวดัควำมเป็นกรด-ด่ำงในสำรละลำย 1 75,000.00         75,000.00            ใชว้ดัควำมเป็นกรด-ด่ำงของสำรละลำยและน  ำยำงในห้องปฏิบัติกำร

วเิครำะห์น  ำยำง ของเดิมช ำรุด ทดแทนเลข 6630-010-0007 สวย. 2/2551

407 01401

17 เคร่ืองทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโอโซน 1 3,600,000.00     3,600,000.00        ขอเพิ่มเติม ใชใ้นห้องวเิครำะห์ทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโอโซน 853 01401

18 เคร่ืองทดสอบกำรทนทำนต่อกำรขดัถแูบบ Akron 1 610,000.00       

610,000.00          ใชใ้นห้องวเิครำะเห์ทดสอบสมบัติทำงกำยภำพ ของเดิมช ำรุด ทดแทนเลข 

6635-015-0014/1 ปี 2537 853 01401

ศบท.ภำคตะวนัออก 19 เคร่ืองวดัควำมเป็นกรด-ด่ำง ชนิดพกพำ 1 30,000.00         30,000.00            ใชว้ดัควำมเป็นกรด-ด่ำงของสำรละลำยและน  ำยำงในพื นที่สวนยำงเกษตรกร

 และพื นที่แปลงทดลอง(ของเดิมไมม่ี)

ใชใ้นโครงการอิทธพิลของสารจบัตวัและปัจจยัที่เก่ียวข้องกับการผลติยาง

ก้อนถ้วยและยางแท่งตอ่สมบัตขิองยางที่ไดแ้ละผลกระทบตอ่คุณสมบัติ

ของยางลอ้ 407 01401
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20 เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 1 60,000.00         60,000.00            ใชช้ั่งน  ำหนักยำงและสำรเคมทีี่ต้องกำรควำมละเอยีดสูง  (ของเดิมไมม่ี)  ใช้

ในโครงการอิทธพิลของสารจบัตวัและปัจจยัที่เก่ียวข้องกับ

 การผลติยางก้อนถ้วยและยางแท่งตอ่สมบัตขิองยางที่ไดแ้ละผลกระทบ

ตอ่คุณสมบัตขิองยางลอ้ 362 01302

ศบท.ภำคใต้ 21 รถเขน็สแตนเลส 3 ชั นขนำด 80x40x90 ซม. 2 6,250.00           12,500.00            ส ำหรับใชง้ำนในห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 369 01401

22 รถเขน็สแตนเลส 2 ชั นขนำด 80x40x90 ซม. 2 4,800.00           9,600.00              ส ำหรับใชง้ำนในห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 369 01401

23 จกัรรีดยำง DRC ขนำด Ø 3''x10'' 1 15,000.00         15,000.00            ส ำหรับหำค่ำ DRC 812 01302

24 ถงัดับเพลิง ABC ขนำด 15 ปอนด์ 10 1,500.00           15,000.00            ส ำหรับติดตั งในอำคำร เพื่อให้มมีำตรฐำนควำมปลอดภัย 393 01401

25 เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 4 ต ำแหน่ง 1 190,500.00       190,500.00          ส ำหรับใชช้ั่งตัวอยำ่งที่มค่ีำควำมละเอยีดสูง 

ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบยำงแท่ง (ของเดิมไมม่ี) 362 01302

26 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 1 100,000.00       100,000.00          ส ำหรับชั่งสำรเคมเีพื่อเตรียมสำรผสมยำงคอมพำวด์  โครงกำรกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ยำงเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของอตุสำหกรรมยำง 362 01302

27 อำ่งน  ำควบคุมอณุหภูมิ 1 223,300.00       223,300.00          ส ำหรับเตรียมตัวอยำ่งยำงทดสอบ

ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบยำงแท่ง (ของเดิมไมม่ี) 303 01401

28 อำ่งควบคุมอณุหภูมแิบบเขยำ่ (Shaking water bath) 1 248,000.00       248,000.00          ส ำหรับเตรียมตัวอยำ่งยำงทดสอบ 

ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบน  ำยำง (ของเดิมไมม่ี) 303 01401

29 เคร่ืองกวนสำรเคม ี(overhead Stirrier) ขนำด 20 ลิตร 1 37,500.00         

37,500.00            ส ำหรับใชเ้ตรียมสำรเคมกีบัน  ำยำงขน้  ใชใ้นกำรวเิครำะห์ทดสอบสมบัติน  ำ

ยำงขน้ 830 01401

30 ตู้อบลมร้อนขนำดไมน่้อยกวำ่ 720 ลิตร 1 267,500.00       267,500.00          ส ำหรับอบเคร่ืองแกว้ต่ำงๆเพื่อใชใ้นห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ทดสอบยำงแท่ง

และน  ำยำง 851 01302

31 เคร่ืองอดัเทียบสีพร้อมอปุกรณ์ 1 615,300.00       615,300.00          ส ำหรับทดสอบหำค่ำสียำงแท่ง ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบยำงแท่ง 

(ของเดิมไมม่ี) 830 01401

32 เคร่ือง Mechanical Stability Test พร้อมอปุกรณ์ 1 300,000.00       300,000.00          ส ำหรับทดสอบค่ำควำมคงตัวของน  ำยำง ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบน  ำยำง 

(ของเดิมไมม่ี) 853 01401

33 เคร่ืองวดัควำมหนืดของยำง (Viscosity) พร้อมอปุกรณ์ 1 253,600.00       253,600.00          ส ำหรับหำค่ำควำมหนืดของยำง ใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบยำงแท่ง 

(ของเดิมไมม่ี) 853 01401

66



ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

34 เคร่ืองยวู ีสเปคโตรโฟโตมเิตอร์ (UV 

Spectrophotometer) พร้อมอปุกรณ์

1 411,000.00       411,000.00          ส ำหรับตรวจสอบหำค่ำสำรเคม ีใชใ้นห้องปฏิบัติกำรทดสอบน  ำยำง (ของเดิม

ไมม่ี) 868 01401

35 เคร่ืองเขยำ่สำร (vortex mixer) 1 10,700.00         10,700.00            ใชเ้ตรียมสำรละลำยในห้องวเิครำะห์ทดสอบยำงแท่ง 823 01401

36 เวอร์เนียร์ 2 2,100.00           4,200.00              ใชส้ ำหรับวดัค่ำควำมหนำของยำงอยำ่งละเอยีดเพื่อเตรียมตัวอยำ่งวเิครำะห์

ทดสอบให้ได้ตำมมำตรฐำน 834 01401

37 เคร่ืองบดสองลูกกลิ ง ขนำด Ø10x25 1 4,300,000.00     4,300,000.00        ส ำหรับบดยำงผสมสำรเคมใีห้ได้ตำมมำตรฐำนกอ่นกำรวเิครำะห์ทดสอบ

และกำรท ำผลิตภัณฑ์ยำง 829 01401

สถำบันวจิยัยำง 38 เคร่ืองเยบ็เอกสำร 1 5,700.00           5,700.00              เพื่อใชจ้ดัท ำเอกสำรในกำรประชมุพิจำรณำขอเสนอโครงกำรวจิยัต่ำง ๆ ที่มผู้ี

เสนอเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี   โครงการ พัฒนาระบบการบริหาร

จดัการงานวจิยั 304 01401

39 เคร่ืองเจำะกระดำษไฟฟ้ำ 1 35,200.00         35,200.00            เพื่อใชจ้ดัท ำเอกสำรในกำรประชมุพิจำรณำขอเสนอโครงกำรวจิยัต่ำง ๆ ที่มผู้ี

เสนอเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี  โครงการ พัฒนาระบบการบริหาร

จดัการงานวจิยั 387 01401

40 รีโมทพรีเซนเตอร์ แบบไร้สำย 2 in 1 1 2,400.00           2,400.00              เพื่อใชใ้นกำรประชมุพิจำรณำขอเสนอโครงกำรวจิยัต่ำง ๆ ที่มผู้ีเสนอเขำ้มำ

เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี   โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจดัการ

งานวจิยั 520 01401

ศวย.ฉะเชงิเทรำ 41 ปั้มดูด-จำ่ยสำรละลำยแบบรีดท่อ 1 98,000.00         98,000.00            เป็นเคร่ืองมอืในกำรศึกษำองค์ประกอบทำงสรีรวทิยำน  ำยำงเพื่อประเมนิ

ศักยภำพของพันธุ์ยำงลูกผสม ซ่ึงมตัีวอยำ่งมำกกวำ่ 100 สำยพันธุ์ต่อหนึ่ง

ครั งกำรวเิครำะห์และมกีำรใส่โครงกำร กำรวจิยัพันธุ์ยำงให้เหมำะสมกบั

พื นที่กึ่งแห้งแล้งสำรละลำยในกำรวเิครำะห์อยำ่งน้อย 5 ชนิดต่อหนึ่งตัวอยำ่

น  ำยำง กำรใชเ้คร่ืองมอืนี  จะชว่ยลดควำมผิดพลำด และเพิ่มควำมรวดเร็ว 

โครงการ การวจิยัพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่ึงแห้งแลง้

885 01401

42 ตุ้มน  ำหนักมำตรฐำน 1 30,000.00         30,000.00            เพื่อใชใ้นงำนวจิยั ของโครงการ การกรีดยางที่เหมาะสมการจดัการดา้น

เขตกรรมที่มีผลตอ่การให้ผลผลติ 866 01302
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ศวย.หนองคำย 43 เคร่ืองวดัควำมเขม้ขน้ของสำรละลำย (Vapore 

pressure Osmometer)

1 730,000.00       730,000.00          ใชว้ดัและประมวลผลขอ้มลูออสโมซีสในใบพืชในงำนวจิยัตำม โครงการดา้น

การปรับปรุงพันธุ์และระบบกรีด  กิจกรรมที่ 1 วจิยัพันธุ์ยางให้เหมาะสม

กับพ้ืนที่ก่ึงแห้งแลง้ 880 01401

44 เคร่ืองตัดหญ้ำสำยสะพำยแบบขอ้แขง็ 2 9,500.00           19,000.00            เพื่อใชตั้ดหญ้ำในแปลงงำนวจิยั โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อ

พันธกุรรมยางพารา 378 01401

ศวย.บุรีรัมย์ 45 เคร่ืองพ่นสำรเคม ีชนิดสะพำยหลัง  ขนำด 25 ลิตร 1 12,500.00         12,500.00            ใชส้ ำหรับพ่นสำรเคมกี ำจดัวชัพืช ในแปลงงำนทดลอง วจิยัและภำยใน

บริเวณ ศวย.บุรีรัมย ์โครงการแปลงตน้แบบสวนยางการสงเคราะห์ปลกู

แทน แบบ 5 : ปลกูแทนแบบเกษตรผสมผสาน 804 01401

46 ปั้มน  ำหอยโขง่ พร้อมแท่นปั้มน  ำ ครบชดุ  พร้อมค่ำติดตั ง 1 300,000.00       300,000.00          เนื่องจำก ศวย.บร ใชร้ะบบกำรสูบน  ำดิบขึ นหอถงัสูงเป็นระบบประปำเพื่อใช้

ในกำรอปุโภคบริโกค ท ำให้ปั้มน  ำและอปุกรณ์ที่ใชม้อีำยกุำรใชม้ำนำนเกนิ 

10 ปีไมคุ้่มกบักำรซ่อมจงึขอเพื่อทดแทน 19205-40-715-0001-00  

โครงการแปลงตน้แบบสวนยางการสงเคราะห์ปลกูแทน แบบ 5 : ปลกู

แทนแบบเกษตรผสมผสาน 375 01401

47 ปั้มน  ำซับเมอร์ท ขนำด 1.5 HP 220 โวลต์ 12 ใบพัด 

พร้อมตู้ควบคุม

1 30,000.00         30,000.00            ส ำหรับใชสู้บน  ำระบบบำดำล เพื่อขึ นหอถงึสูงใรนกำรใชอ้ปุโภคบริโภค  

โครงการแปลงตน้แบบสวนยางการสงเคราะห์ปลกูแทน แบบ 5 : ปลกู

แทนแบบเกษตรผสมผสาน 375 01401

48 เคร่ืองชั่งดิจติอล ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ชั่งน  ำหนักสูงสุด 4

 กก.

1 19,260.00         19,260.00            เพื่อส ำหรับใชช้ั่งน  ำหนักยำงกอ้นถว้ยในงำนวจิยั ที่ต้องมคีวำมละเอยีดที่

สำมำรถปรับเคร่ืองให้เหมำะสมกบัสภำวะแวดล้อมได้ และสำมำรถนับ

ชิ นงำนได้ ในโครงกำรวจิยัปรับปรุงพันธุ์ยำงให้ ให้เหมำะสมกบัพื นที่แห้ง

แล้งที่มแีปลงวจิยัอยู่ภำยในศูนยว์จิยัยำงบุรีรัมย ์ซ่ึงเคร่ืองชั่งไฟฟ้ำแบบ

ทศนิยม2 ต ำแหน่งนี  ของเดิมมไีวส้ ำหรับงำน ในห้องวทิยำศำสตร์กำร

วเิครำะห์ดินซ่ึงไมส่มควรให้เคล่ือนยำ้ย และเคร่ืองที่เหมำะสมกบักำร

เคล่ือนยำ้ยได้ยงัไมม่ ีกิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสทิธภิาพและคุณภาพที่

เป็นวตัถุดบิยาง 1.1 การวจิยัและพัฒนาพันธุ์ยาง การวจิยัพันธุ์ยางให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่ึงแห้งแลง้
362 01302
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49 เคร่ืองบดตัวอยำ่งแบบมอเตอร์ระบบไฟฟ้ำ  3 แรงมำ้ 1 26,750.00         26,750.00            เพื่อใชส้ ำหรับบดยอ่ยตัวอยำ่งดินให้มคีวำมละเอยีดของเมด็ดิน ตั งแต่5-10 

มม. ในกำรวเิครำะห์หำธำตุอำหำรพืชในดิน และรองรับตัวอยำ่งดิน ในครำว

ละมำกๆได้ กจิกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธภิำพและคุณภำพที่เป็นวตัถดิุบ

ยำง 1.6.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารวเิคราะห์ดนิของศูนยิ์จยัยาง

บุรีรัมย ์ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก.17025-2548 ๖ISO2IEC 17025

 : 2005)
822 01401

50 Automatic burette 50 ml 1 19,000.00         19,000.00            เพื่อใชใ้นกระบวนกำรวเิครำะห์อนิทรียว์ตัถใุนดินและกำรเติมสำรเคมอีื่นๆ

ในกำรกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ในโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร

วเิครำะห์ดินซ่ึงของเดิมไมม่ ี กจิกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธภิำพและ

คุณภำพที่เป็นวตัถดิุบยำง 1.6.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารวเิคราะห์

ดนิของศูนยว์จิยัยางบุรีรัมย ์ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก.

17025-2548 ๖ISO2IEC 17025 : 2005)
885 01401

51 เคร่ืองวดัแรงดึงของน  ำในดิน ( Jet Fill Tensiometer) 

จ ำนวน 7 ขนำด พร้อม Service Kit 2790k ดังนี 

885 01401

 - เคร่ืองวดัแรงดึงของน  ำในดิน ( Jet Fill 

Tensiometer), 18 นิ ว

3 8,500.00           25,500.00            

 - Service Kit 2790K 1 15,250.00         15,250.00            

ศวย.สุรำษฎร์ธำนี 52 ตู้อบ (Hot air oven) ขนำด 115 ลิตร 1 59,000.00         59,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 851 01302

53 เคร่ืองกล่ันน  ำ 8 ลิตร/ชั่วโมง 1 90,000.00         90,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 861 01302

54 เคร่ืองวดัควำมเป็นกรดด่ำง (pH meter) 1 58,000.00         58,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 407 01401

เพื่อใชห้ำค่ำควำมชื นในดินโดยอำศัยกำรวดัค่ำแรงดึงของน  ำในดิน ใน

โครงกำรประเมนิระดับธำตุอำหำรที่จ ำกดักำรเจริญเติบโต ของยำงพำรำ

และอำกำรที่แสดงออกและโครงกำรกำรให้ค ำแนะน ำ กำรใชปุ้๋ยตำมค่ำ

ควำมต้องกำรของพืชแลร่วมกบัค่ำวเิครำะห์ดิน ซ่ึงของเดิมยงัไมเ่คยม ี1.6.3 

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ดินของศูนยว์จิยัยำงบุรีรัมย ์ให้

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก.17025-2548 ๖ISO2IEC 17025 : 2005)
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55 เคร่ืองชั่ง 3 ต ำแหน่ง 1 48,000.00         48,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 362 01302

56 เคร่ืองชั่ง 2 ต ำแหน่ง 1 44,000.00         44,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 362 01302

57 เคร่ืองชั่ง 4 ต ำแหน่ง 1 59,000.00         59,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 362 01302

58 ตู้ปลอดเชื อ (Laminar flow) 1 259,000.00       259,000.00          ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01401

59 กล้องจลุทรรศน์ชนิด 3 ตำ พร้อมชดุถำ่ยภำพดิจิ-ตอล 1 245,000.00        245,000.00          ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01401

60 เคร่ืองวดักำรดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) 1 207,000.00       207,000.00          ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 868 01302

61 ตู้ดูดควนั (Fume hood) 1 142,000.00       142,000.00          ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 854 01302

62 เคร่ืองให้ควำมร้อนและกวน (Hot plate stirrer) 1 15,000.00         15,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

63

อำ่งน  ำควบคุมอณุหภูม ิ(Water bath)

1 49,000.00         

49,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 303 01401

64 เคร่ืองผสมสำรในหลอดทดลอง (Vortex mixer) 1 11,000.00         11,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

65 โถดูดควำมชื น 1 15,000.00         15,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 863 01302

66 ชดุเคร่ืองกรองสุญญำกำศ 1 10,000.00         10,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

67 ไมโครปิเปต ขนำด 5-50 ไมโครลิตร 1 8,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

68 ไมโครปิเปต ขนำด 20-200 ไมโครลิตร 1 8,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

69 ไมโครปิเปต ขนำด 200-1,000 ไมโครลิตร 1 8,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302
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70

ไมโครปิเปต ขนำด 1-5 มลิลิลิตร

1 8,000.00           

8,000.00              ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 885 01302

71

รถเขน็สแตนเลส 2 ชั น

2 6,500.00           

13,000.00            ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  โครงการวจิยัพันธุ์

ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2) 369 01401

72 เคร่ืองนึ่งฆำ่เชื ออตัโนมติั (autoclave) 1 239,000.00       239,000.00          ตั งใหม ่ส ำหรับใชใ้นงำนด้ำนพืชศำสตร์ ด้ำนอำรักขำพืช  885 01302

ศวย.สงขลำ 73 เคร่ืองผสมปุ๋ย 1 160,000.00       160,000.00          ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืครุภัณฑ์เกษตร ซ่ึง

มคีวำมจ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั โครงการอัตราปุย๋ที่เหมาะสมเพ่ือการ

เจริญเตบิโตสงูสดุในยางพาราพันธุ์RRIT 251 และ RRIT 3904 ระยะก่อน

เปิดกรีด 820 01302

74 ตะแกรงร่อนดิน 2 6,500.00           13,000.00            ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืเกษตรซ่ึงมคีวำม

จ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั เพื่อใชร่้อนดินในกำรเตรียมตัวอยำ่งดินใน 

โครงการวจิยัอัตราปุย๋ที่เหมาะสมเพ่ือการเจริญเตบิโตสงูสดุ ในยางพารา

พันธุR์RIT 251  และ RRIT 3904 ระยะก่อนเปิดกรีด
885 01302

75 กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ 4 2,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ และโครงกำรวจิยัใหม ่แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์จำก

กรมวชิำกำรเกษตร ท ำให้ไมม่คีรุภัณฑ์ ฯ ส ำหรับตัดแต่งกิ่งต้นยำงพำรำใน

แปลงทดลองของ  โครงการวจิยัอนุรักษ์เชื้อพันธกุรรมยางพารา

873 01302

76 เคร่ืองชั่งแบบดิจติอล 2 ต ำแหน่ง ชั่งได้ไมต่่ ำกวำ่ 1,200

 กรัม

1 10,000.00         10,000.00            ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มโีครงกำรวจิยัที่ต้องใชค้รุภัณฑ์ฯดังกล่ำว ในกำร

ชั่งน  ำหนัก สำร ตัวอยำ่งพืช ปัจจบุัน ศวย.สข ไมม่เีคร่ืองชั่ง ส ำหรับใชใ้น  

โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสม กับพันธุ์ยาง

ลกูผสม 362 01302

77 เคร่ืองชั่งแบบดิจติอล 1 ต ำแหน่ง ชั่งได้ไมต่่ ำกวำ่ 2,000

 กรัม

1 5,600.00           5,600.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มโีครงกำรวจิยัที่ต้องใชค้รุภัณฑ์ฯดังกล่ำว ในกำร

ชั่งน  ำหนัก สำร ตัวอยำ่งพืช ปัจจบุัน ศวย.สข ไมม่เีคร่ืองชั่งส ำหรับใชใ้น  

โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสม กับพันธุ์ยาง

ลกูผสม 362 01302
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ล าดบั จ านวน รวมเงิน

ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

78 เคร่ืองชั่งขนำด 60 กโิลกรัม 2 2,400.00           4,800.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืวทิยำศำสตร์ ซ่ึงมี

ควำมจ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั เพื่อใชช้ั่งน  ำหนัก ในงำนทดลอง งำนพัฒนำ

ห้องปฎิบัติกำรวเิครำะห์ดิน พืช  ในโครงการอัตราปุย๋ที่เหมาะสมเพ่ือการ

เจริญเตบิโตสงูสดุ ในยางพาราพันธุ์RRIT 251 และ RRIT 3904 ระยะ

ก่อนเปิดกรีด
362 01302

79 ชดุเคร่ืองมอืเจำะเกบ็ตัวอยำ่งดิน 1 160,500.00       160,500.00          ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืวทิยำศำสตร์ ซ่ึงมี

ควำมจ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั เพื่อเป็นเคร่ืองมอืใชใ้นงำนวจิยัด้ำนปฐพี เพื่อ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในกำรเกบ็ตัวอยำ่งดินส ำหรับกำรวเิครำะห์และตรวจสอบ

ชั นดิน ในโครงการ อัตราปุย๋ที่เหมาะสมเพ่ือการเจริญเตบิโตสงูสดุใน

ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3904 ระยะก่อนเปิดกรีด

885 01302

80 ตู้อบลมร้อนแบบมพีัดลม พร้อมโต๊ะวำง 1 85,000.00         85,000.00            ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัใหม ่ที่ต้องใชอ้บ 

ตัวอยำ่งดิน ชิ นส่วนพืช เพื่อส่งวเิครำะห์และใน  โครงการวจิยัการศึกษา

การตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยางลกูผสม

817 01302
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ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

81 เขม็เจำะเปลือก 2 2,800.00           5,600.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัใหม ่ประจ ำปี 2561  

แต่ศวย.สงขลำไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์ทุกประเภทจำกกรมวชิำกำรเกษตร ท ำ

ให้ขำดอปุกรณ์ส ำหรับภำรกจิโครงกำรวจิยัจงึมคีวำมจ ำเป็นต้องใชค้รุภัณฑ์ ฯ

 (เขม็เจำะเปลือก) เพื่อใชส้ ำหรับวดัควำมหนำของเปลือกยำงพำรำ ใน 

โครงการวจิยัการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที่เหมาะสมของพันธุ์

ยางลกูผสม
885 01302

82 เวอร์เนียขนำด 6 นิ ว แบบดิจติอล 4 2,000.00           8,000.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืวทิยำศำสตร์ ซ่ึงมี

ควำมจ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั เพื่อใชใ้นกำรวดักำรเจริญเติบโตของต้น

ยำงพำรำที่มขีนำดเล็กหรือต้นยำงพำรำ ระยะเร่ิมปลูกถงึอำยยุำง 1-2 ปี ใน 

โครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์กรรมยางพารา

880 01302

83 เคร่ืองปั่น ขนำดไมน่้อยกวำ่ 2.5 ลิตร 1 2,000.00           2,000.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัต่อเนื่องที่ได้ รับโอน

ภำรกจิจำกศวพ.สงขลำ แต่ไมไ่ด้รับโอนครุภัณฑ์เคร่ืองมอืดังกล่ำว ซ่ึงมคีวำม

จ ำเป็นต้องใชใ้นงำนวจิยั เพื่อใชใ้นกำรปั่นตัวอยำ่งใบกอ่นส่งวเิครำะห์ดินใน 

โครงการวจิยัอัตราปุย๋ที่ที่เหมาะสมเพ่ือการเจริญเตบิโตสงูสดุ ใน

ยางพาราพันธุ์RRIT 251 และ RRIT 3904 ระยะก่อนเปิดกรีด

864 01302

84 เตำอบไมโครเวฟ 1 13,000.00          13,000.00            ตั งใหม ่เนื่องจำกศูนยว์จิยัยำงสงขลำมโีครงกำรวจิยัใหม ่ซ่ึงมคีวำม

จ ำเป็นต้องใชค้รุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เพื่อใชอ้บตัวอยำ่งน  ำยำงในกำรหำค่ำ

เนื อยำงแห้งใน  โครงการวจิยั การศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที

เหมาะสมกับพันธุ์ยางลกูผสม 394 01401

85 ตู้ล ำโพงขยำยเสียงเคล่ือนที่แบบล้อลำก 1 9,420.00           9,420.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มภีำรกจิ  โครงกำรวจิยัที่ต้องถำ่ยทอดองศ์ควำมรู้

ให้แกเ่กษตรกรชำวสวนยำง โดยใชห้น่วยปฎิบัติกำรเคล่ือนที่ Mobile Unit  

เพื่อวเิครำะห์โรคและศัตรูยำงพำรำและให้ค ำแนะน ำแกแ่กษตรกร ศวย.

สงขลำ จงึมคีวำมจ ำเป็นต้องใชเ้คร่ืองขยำยแบบพกพำ ส ำหรับใชใ้น

โครงการวจิยั  การบริหารจดัการและเพ่ิมความรู้ดา้นโรคยางพาราแก่

เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้หน่วยปฎิบัตกิารเคลื่อนที่ Moblie Unit ซ่ึง

ปัจจบุันยงัไมม่อีปุกรณ์ดังกล่ำว จงึใชบ้รรยำยสดเกรงวำ่เกษตรกรจะได้รับ

กำรถำ่ยทอดองศ์ควำมรู้ได้ไมเ่ต็มที่
505 01401
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ที่ หน่วย มีมาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน ( บาท ) ชนิด ประเภท
หน่วยงาน รายการ

ราคาตอ่หน่วย
เหตผุลและความจ าเป็น

รหัสครุภัณฑ์

86 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 1 27,700.00          27,700.00            ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มภีำรกจิโครงกำรวจิยัใหมแ่ละโครงกำรวจิยั

ต่อเนื่องจ ำนวน โครงกำรหลังจำกยบุรวมเป็นกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ศูนยฯ์ยงัไมม่โีปรเจคเตอร์ ส ำหรับเจำ้หน้ำทีน ำเสนอโครงกำรวจิยัและกำร

รำยงำนผลภำรกจิกำรปฎิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่ และส ำหรับใชใ้นกำรจดั

ฝึกอบรมเชงิปฎิบัตื ปฎิบัติกำรให้แกเ่กษตรกรและส ำหรับใชใ้น 

โครงการวจิยั การบริหารปฎิบัตกิารเคลื่อนที่ Mobile Unit  เพ่ือเป็นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตร

621 01401

87 จอรับภำพ 1 9,500.00           9,500.00              ตั งใหม ่เนื่องจำกศวย.สข มภีำรกจิโครงกำรวจิยัใหมแ่ละโครงกำรวจิยั

ต่อเนื่องจ ำนวน โครงกำรหลังจำกยบุรวมเป็นกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ศูนยฯ์ยงัไมม่โีปรเจคเตอร์ ส ำหรับเจำ้หน้ำทีน ำเสนอโครงกำรวจิยัและกำร

รำยงำนผลภำรกจิกำรปฎิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่ และส ำหรับใชใ้นกำรจดั

ฝึกอบรมเชงิปฎิบัตื ปฎิบัติกำรให้แกเ่กษตรกรและส ำหรับใชใ้น 

โครงการวจิยั การบริหารปฎิบัตกิารเคลื่อนที่ Mobile Unit  เพ่ือเป็นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตร

628 01401

22,859,810.00      

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ศวย.หนองคำย 1 รถโฟล์คลิฟท์แบบเสำสองตอนพิกดัก ำลังในกำรยกของ

ไมต่่ ำกวำ่ 3 ตัน ชนิดงำหมนุได้

1 1,500,000.00     1,500,000.00        ใชใ้นกำรทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ตัดโอนให้กรมวชิำกำรเกษตร และมคีวำม

จ ำเป็นที่จะต้องใชใ้นกระบวนกำรตำก กำรจดัเกบ็ และกำรขำยยำงแผ่น ที่

ได้จำกผลผลิตของงำนวจิยั กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยงำน 110 01501

1,500,000.00        

24,359,810.00      

-                     

-                     

-                     

74


	
	Slide Number 1

	ปก
	ปก

	16.pdf
	รายละเอียดกองทุนพัฒนา ปี62 (2-6




