
ล ำดับ วัน เดือน ปี งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ ที่เบกิเงิน หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1  3 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำง พนง.รักษำควำม

ปลอดภยัเดือน พ.ย.63
6,000        6,000          เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร  วงษท์อง นำยวิเชียร วงษท์อง/6,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 4/2564 ลว.30 ต.ค.63

2  14 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมปำ้ย
ส ำนกังำนฯ

91,000      91,000        เฉพำะเจำะจง นำยภำคภมู ิไชโย นำยภำคภมู ิไชโย/91,000 คุณสมบติัครบถ้วน 1/2563 ลว..28 ก.ย.63

3  23 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำร ศพก. 41,500      41,500        เฉพำะเจำะจง เกษตรพำณิชย์ เกษตรพำณิชย์/41,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 15/2564 ลว.15 ธ.ค.63

4  25 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรอำสำสมคัร
เกษตร

1,610        1,610          เฉพำะเจำะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/1,610 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 4/2564 ลว..14 ธ.ค.63

5  25 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรอำสำสมคัร
เกษตร

1,225        1,225          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,225 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 3/2564 ลว..14 ธ.ค.63

6  28 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำร ศพก. 1,700        1,700          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,700 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 5/2564 ลว..15 ธ.ค.63

7  29 ธ.ค.63 ค่ำท ำปำ้ยโครงกำร ศพก. 3,300        3,300          เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล บญุเพง็ นำยอรรถพล บญุเพง็/3,300 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 7/2564 ลว.24 ธ.ค.63

8  29 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

22,000      22,000        เฉพำะเจำะจง เกษตรพำณิชย์ เกษตรพำณิชย์/22,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 6/2564 ลว.24 ธ.ค.63

9  29 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

625           625             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/625 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 7/2564 ลว..24 ธ.ค.63

10  30 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรผลไมภ้ำค
ตะวันออก

4,030        4,030          เฉพำะเจำะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/4,030 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 8/2564 ลว..28 ธ.ค.63

11  30 ธ.ค.63 ค่ำวัสดุโครงกำรผลไมภ้ำค
ตะวันออก

2,570        2,570          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้ำนสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/2,570 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 9/2564 ลว..28 ธ.ค.63

12  30 ธ.ค.63 ค่ำปำ้ยโครงกำรส่งควำมสุขปใีหม่ 2,000        2,000          เฉพำะเจำะจง นครศิลป ์โดยนำยนคร สมศรีนครศิลป ์โดยนำยนคร สมศรี/2,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 8/2564 ลว..28 ธ.ค.63

13  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนขับรถรำยเดือน 
ธ.ค.63

8,500        8,500          เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ นำยณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 9/2564 ลว..30 ธ.ค.63

14  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนขับรถรำยเดือน 
ธ.ค.63

8,500        8,500          เฉพำะเจำะจง นำยพษิณุ นำคทอง นำยพษิณุ นำคทอง/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 10/2564 ลว.30 ธ.ค.63

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม ปงีบประมำณ พ.ศ.2564
ส ำนกังำนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ

วันที่ 5  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564



ล ำดับ วัน เดือน ปี งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ ที่เบกิเงิน หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
15  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนท ำควำมสะอำด 

เดือน ธ.ค.63
6,000        6,000          เฉพำะเจำะจง นำงวิภำ  อมรรัตนศิริ นำงวิภำ  อมรรัตนศิริ/6,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 11/2564 ลว.30 ธ.ค.63

16  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนธุรกำรที่ไมไ่ด้ต่อ
สัญญำ เดือน ธ.ค.63

8,000        8,000          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเครือฟำ้ แดงเจริญ นำงสำวเครือฟำ้ แดงเจริญ/8,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 5/2564 ลว..5 พ.ย.63

17  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนธุรกำรที่ไมไ่ด้ต่อ
สัญญำ เดือน ธ.ค.63

8,000        8,000          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนนัทยิำ จอกแกว้ นำงสำวนนัทยิำ จอกแกว้/8,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 6/2564 ลว..5 พ.ย.63

18  30 ธ.ค.63 ค่ำจ้ำงพนกังำนธุรกำรที่ไมไ่ด้ต่อ
สัญญำ เดือน ธ.ค.63

8,000        8,000          เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐกำนต์ ศรีโสภติ
สวัสด์ิ

นำงสำวณัฐกำนต์ ศรีโสภติสวัสด์ิ/
8,000

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 7/2564 ลว..5 พ.ย.63

(นำยดนยั  ปญัจพทิยำกลุ)

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ

(ลงชื่อ)                              


