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

หรือจ้าง
1  1 มิ.ย.64 ค่าจ้างพนักงานรักษาความ

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

2  1 มิ.ย.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
พ.ค.64

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

3  1 มิ.ย.64 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน 
พ.ค.64

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

4  1 มิ.ย.64 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด
 พ.ค.64

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

5  4 มิ.ย.64 ค่าวสัดุจัดท าแปลงเรียนรู้การ
จัดการศัตรูพชื

41,900      41,900        เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์/41,900 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 32/2564 ลว.25 พ.ค.64

6  4 มิ.ย.64 จ้างท าปา้ยโครงการควบคุมศัตรู
มะพร้าว

17,100      17,100        เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/17,100 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 39/2564 ลว.25 พ.ค.64

7  9 มิ.ย.64 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กน 279 
ฉะเชิงเทรา

9,346.45   9,346.45     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีซูซุแสงหงส์ลิซซ่ิง 
จ ากัด

บริษทั อีซูซุแสงหงส์ลิซซ่ิง จ ากัด/
9,346.45

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 41/2564 ลว.1 มิ.ย.64

8  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการแปลงใหญ่ 3,260        3,260          เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/3,260 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 42/2564 ลว.27 พ.ค.64

9  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการแปลงใหญ่ 1,840        1,840          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,840 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 43/2564 ลว..27 พ.ค.64

10  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการ smart farmer 810           810             เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/810 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 41/2564 ลว..27 พ.ค.64

11  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการ smart farmer 290           290             เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/290 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 40/2564 ลว.27 พ.ค.64

12  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการ smart farmer 1,740        1,740          เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/1,740 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 38/2564 ลว.27 พ.ค.64

13  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการ smart farmer 1,715        1,715          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/1,715 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 39/2564 ลว..27 พ.ค.64

14  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุกิจกรรมศูนย์ ศดปช.
โครงการ ศพก.

945           945             เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/945 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 36/2564 ลว.27 พ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

วนัที่ 5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



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

หรือจ้าง
15  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุกิจกรรมศูนย์ ศดปช.

โครงการ ศพก.
2,335        2,335          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/2,335 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 35/2564 ลว..27 พ.ค.64

16  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุกิจกรรมศูนย์ ศดปช.
โครงการ ศพก.

720           720             เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/720 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 37/2564 ลว..27 พ.ค.64

17  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

1,790        1,790          เฉพาะเจาะจง นางสาวอรดา ชัยยา นางสาวอรดา ชัยยา/1,790 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 34/2564 ลว..2 มิ.ย.64

18  11 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

3,210        3,210          เฉพาะเจาะจง นางเฉลิม เปี่ยมสมบรูณ์ นางเฉลิม เปี่ยมสมบรูณ์/3,210 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 33/2564 ลว..2 มิ.ย.64

19  14 มิ.ย.64 จ้างท าปา้ยความรู้โครงการ
ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
เกษตร

5,000        5,000          เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/5,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 40/2564 ลว.25 พ.ค.64

20  22 มิ.ย.64 จ้างท าปา้ยโครงการผลไม้ภาค
ตะวนัออก

11,650      11,650        เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/11,650 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 44/2564 ลว.7 มิ.ย.64

21  22 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการประกวดแปลง
ใหญ่

1,160        1,160          เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์ พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/1,160 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 46/2564 ลว.15 มิ.ย.64

22  22 มิ.ย.64 ค่าวสัดุโครงการประกวดแปลง
ใหญ่

3,840        3,840          เฉพาะเจาะจง ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี ร้านสหสัวรรษสเตชั่นเนอร่ี/3,840 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 45/2564 ลว..15 มิ.ย.64

23  22 มิ.ย.64 ค่าวสัดุกิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการศัตรูพชื

14,040      14,040        เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย์ เกษตรพาณิชย์/14,040 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 35/2564 ลว.7 มิ.ย.64

24  22 มิ.ย.64 จ้างท าปา้ยกิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการศัตรูพชืโครงการ
แปลงใหญ่

1,960        1,960          เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/1,960 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 46/2564 ลว.7 มิ.ย.64

25  25 มิ.ย.64 จ้างท าเสาโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

600           600             เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/600 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 43/2564 ลว.7 มิ.ย.64



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

หรือจ้าง
26  25 มิ.ย.64 จ้างท าฉลากบรรจุภณัฑ์โครงการ

เกษตรกรรุ่นใหม่ฯ
14,000      14,000        เฉพาะเจาะจง บา้นวงัควาย สติกเกอร์&

สกรีน
บา้นวงัควาย สติกเกอร์&สกรีน/

14,000
คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 42/2564 ลว.7 มิ.ย.64

27  25 มิ.ย.64 จ้างท าปา้ยกิจกรรมส่งเสริม
อารักขาฯ

5,700        5,700          เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บญุเพง็ นายอรรถพล บญุเพง็/5,700 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 50/2564 ลว.22 มิ.ย.64

(นายดนัย  ปญัจพทิยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


