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

หรือจ้าง
1  3 พ.ค.64 ค่าจ้างพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั เดือนเมษายน 2564
7,250        7,250          เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  วงษท์อง นายวเิชียร วงษท์อง/7,250 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 31/2564 ลว.31 มี.ค.64

2  3 พ.ค.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
เม.ย.64

8,500        8,500          เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 33/2564 ลว.31 มี.ค.64

3  3 พ.ค.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
เม.ย.64

8,500        8,500          เฉพาะเจาะจง นายพษิณุ นาคทอง นายพษิณุ นาคทอง/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 32/2564 ลว.31 มี.ค.64

4  3 พ.ค.64 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
เดือน เม.ย.64

6,500        6,500          เฉพาะเจาะจง นางวภิา  อมรรัตนศิริ นางวภิา  อมรรัตนศิริ/6,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 30/2564 ลว.31 มี.ค.64

5  13 พ.ค.64 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ส านักงาน

909.50      909.50        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส ท ี
แอร์ ฉะเชิงเทรา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส ท ีแอร์ 
ฉะเชิงเทรา/909.50

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 34/2564 ลว.9 เม.ย.64

6  14 พ.ค.64 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์

2,900        2,900          เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/2,900 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 36/2564 ลว.6 พ.ค.64

7  17 พ.ค.64 ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์)

17,620      17,620        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี อาร์.คอนซัล
แตนท ์จ ากัด

บริษทั ดี อาร์.คอนซัลแตนท ์
จ ากัด/17,620

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 29/2564 ลว.14 พ.ค.64

8  20 พ.ค.64 ค่าวสัดุส านักงาน 17,900      17,900        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเจอร์ เฟอนิเจอร์
มอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากัด

บริษทั เมเจอร์ เฟอนิเจอร์มอล 
(ฉะเชิงเทรา) จ ากัด/17,900

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 28/2564 ลว.14 พ.ค.64

9  20 พ.ค.64 ค่าวสัดุท าบตัรคณะกรรมการ
แปลงใหญ่

2,900        2,900          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/2,900 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 30/2564 ลว..17 พ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปงีบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที่ 2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564



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

หรือจ้าง
10  20 พ.ค.64 ค่าวสัดุท าบตัรคณะกรรมการ

แปลงใหญ่
580           580             เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/580 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 31/2564 ลว.17 พ.ค.64

11  31 พ.ค.64 จ้างเหมาส ารวจติดตามและ
ประเมินสถานการณ์แมลงวนั
ผลไม้เดือนพฤษภาคม 2564

1,350        1,350          เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ตันเฉี่ยง บริษทั เมเจอร์ เฟอนิเจอร์มอล 
(ฉะเชิงเทรา) จ ากัด/1,350

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 38/2564 ลว.25 พ.ค.64

12  31 พ.ค.64 ค่าอินเตอร์เน็ตโครงการ ทบก. 19,848.50 19,848.50   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ ากัด

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค จ ากัด/19,848.50

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 37/2564 ลว.8 เม.ย.64

(นายดนัย  ปญัจพทิยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


