
ล าดับ วนั เดือน ปี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ ที่เบกิเงิน หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1  1 ก.พ.64 ค่าจ้างซ่อมกล้อง conference 64,200      64,200        เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน)
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 
เอเชีย จ ากัด (มหาชน)/64,200

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 15/2564 ลว.6 ม.ค.64

2  1 ก.พ.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
ม.ค.64

8,500        8,500          เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 9/2564 ลว..30 ธ.ค.63

3  1 ก.พ.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
ม.ค.64

8,500        8,500          เฉพาะเจาะจง นายพษิณุ นาคทอง นายพษิณุ นาคทอง/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 10/2564 ลว.30 ธ.ค.63

4  1 ก.พ.64 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
เดือน ม.ค.64

8,000        8,000          เฉพาะเจาะจง นางวภิา  อมรรัตนศิริ นางวภิา  อมรรัตนศิริ/8,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 11/2564 ลว.30 ธ.ค.63

5  1 ก.พ.64 ค่าจ้าง พนง.รักษาความ
ปลอดภยัเดือน ม.ค.64

11,000      11,000        เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  วงษท์อง นายวเิชียร วงษท์อง/11,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 12/2564 ลว.30 ธ.ค.63

6  1 ก.พ.64 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถ นข 4617 6,939.49   6,939.49     เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้า จ ากัด บริษทัโตโยต้า จ ากัด/6,939.49 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 18/2564 ลว.21 ม.ค.64

7  9 ก.พ.64 ค่าวสัดุการเกษตรโครงการ 1 
stop service

527,120   527,000     คัดเลือก ชุมนุมร้านสหกรณ์แหง่
ประเทศไทย จ ากัด

ชุมนุมร้านสหกรณ์แหง่ประเทศไทย
 จ ากัด/527,000

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 0009/123 ลว.28 ม.ค.64

8  11 ก.พ.64 ค่าวสัดุส านักงานโครงการ
ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่น
ใหม่

500           500             เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 20/2564 ลว..4 ก.พ.64

9  11 ก.พ.64 ค่าวสัดุโครงการอาสาสมัคร
เกษตร

1,125        1,125          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,125 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 19/2564 ลว..27 ม.ค.64

10  16 ก.พ.64 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถ กฉ 8590 2,200        2,200          เฉพาะเจาะจง ประสิทธิแ์อร์ ประสิทธิแ์อร์/2,200 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 21/2564 ลว..8 ก.พ.64

11  18 ก.พ.64 ค่าจ้างเหมาถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถ 
กฉ 8590

1,720.56   1,720.56     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซูซุ แสงหงษลิ์ซซ่ิง
 จ ากัด

บริษทั อีซูซุ แสงหงษลิ์ซซ่ิง จ ากัด/
1,720.56

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 22/2564 ลว.15 ก.พ.64

12  24 ก.พ.64 ค่าวสัดุโครงการเกษตร
ปราดเปร่ือง

1,670        1,670          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,670 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 23/2564 ลว.15 ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์ปงีบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที่ 5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564



ล าดับ วนั เดือน ปี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ที่ ที่เบกิเงิน หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
13  24 ก.พ.64 ค่าวสัดุโครงการเกษตร

ปราดเปร่ือง
1,160        1,160          เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/1,160 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 22/2564 ลว..15 ก.พ.64

14  24 ก.พ.64 ค่าวสัดุโครงการอาสาสมัคร
เกษตร

1,125        1,125          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,125 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 21/2564 ลว..10 ก.พ.64

15  24 ก.พ.64 ค่าจ้างเหมาซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ

428           428             เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ท ีแอร์ หจก.เอส ท ีแอร์/428 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 232564 ลว..16 ก.พ.64

(นายดนัย  ปญัจพทิยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


