
ล ำดับ วัน เดือน ปี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี ท่ีเบิกเงิน หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1  ๑ ธ.ค. 6๔ ค่ำจ้ำง พนง.รักษำควำม

ปลอดภัยเดือน พ.ย. 6๔
7,250        7,250         เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร วงษ์ทอง/7,250 นำยวิเชียร วงษ์ทอง/7,250 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 04/2565 ลว.7 ต.ค.64

2  3 ธ.ค.64 ค่ำชุดตรวจ ATK 33,840      33,840       เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์เมดดิคัลไลน์ 
จ ำกัด/๓๓,๘๔๐

บริษัท สตำร์เมดดิคัลไลน์ จ ำกัด/
๓๓,๘๔๐

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 001/2565 ลว.29พ.ย.64

3  3 ธ.ค.64 ค่ำจ้ำงเหมำเปล่ียน
น้ ำมันหล่อล่ืนรถยนต์ กน 
๒๗๙ ฉช

1,700.00   1,700.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุ แสงหงษ์ลิซซ่ิง 
จ ำกัด/1,609.28

บริษัท อีซูซุ แสงหงษ์ลิซซ่ิง 
จ ำกัด/1,609.28

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 06/2565 ลว.19 พ.ย.64

4  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริม
อำรักขำพืช

43,800      43,800       เฉพำะเจำะจงบริษัท ล้อมสุข999 จ ำกัด/๔๓,๘๐๐บริษัท ล้อมสุข999 จ ำกัด/๔๓,๘๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 002/2565 ลว.30 พ.ย.64

5  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริม
อำรักขำพืช

2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๒,500 ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๒,500 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 003/2565 ลว.30 พ.ย.64

6  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งกลุ่มส่งเสริมกำรผลิต
ด้ำนกำรเกษตร

1,400        1,400         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๑,๔00 ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๑,๔00 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 006/2565 ลว.30 พ.ย.64

7  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำร smart 
farmer

4,400        4,400         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔,๔๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔,๔๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 005/2565 ลว.30 พ.ย.64

8  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรตลำด 400           400            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 004/2565 ลว.30 พ.ย.64

9  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

2,500        2,500         เฉพำะเจำะจงพี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/
๒,๕๐๐

พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/๒,๕๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 007/2565 ลว.8 ธ.ค.64

10  17 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

600           600            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 008/2565 ลว.8 ธ.ค.64

11  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุส ำนักงำนโครงกำร 
ศพก.

1,335        1,335         เฉพำะเจำะจง พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/
๑,๓๓๕

พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/๑,๓๓๕ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 009/2565 ลว.8 ธ.ค.64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564  ปีงบประมำณ พ.ศ.256๕
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ

รำยงำน ณ วันท่ี 5  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 256๕



ล ำดับ วัน เดือน ปี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี ท่ีเบิกเงิน หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
12  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุส ำนักงำนโครงกำร 

ศพก.
3,665        3,665         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๓,๖๖๕ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๓,๖๖๕ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 010/2565 ลว.8 ธ.ค.64

13  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรเกษตรกรสูงวัย 400           400            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 011/2565 ลว.8 ธ.ค.64

14  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำต้นแบบอัจฉริยะ

870           870            เฉพำะเจำะจง พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/
๘๗๐

พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/๘๗๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 017/2565 ลว.15 ธ.ค.64

15  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำต้นแบบอัจฉริยะ

130           130            เฉพำะเจำะจง  ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๑๓๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๑๓๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 016/2565 ลว.15 ธ.ค.64

16  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำร smart 
farmer

870           870            เฉพำะเจำะจง พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/
๘๗๐

พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/๘๗๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 014/2565 ลว.9 ธ.ค.64

17  22 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำร smart 
farmer

4,930        4,930         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔,๙๓๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔,๙๓๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 013/2565 ลว.9 ธ.ค.64

18  22 ธ.ค.64 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
โครงกำร

510           510            เฉพำะเจำะจง รุ่งเรืองผล/๕๑๐ รุ่งเรืองผล/๕๑๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 010/2565 ลว.17 ธ.ค.64

19  24 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรสินค้ำเกษตร
แปรรูป

600           600            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 015/2565 ลว.9 ธ.ค.64

20  24 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรวิสำหกิจชุมชน 22,000      22,000       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๒๒,๐๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๒๒,๐๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 012/2565 ลว.9 ธ.ค.64

21  24 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรกรมส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่

6,000        6,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖,๐๐๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๖,๐๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 020/2565 ลว.15 ธ.ค.64

22  24 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

1,160        1,160         เฉพำะเจำะจง พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/
๑,๑๖๐

พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์/๑,๑๖๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 018/2565 ลว.15 ธ.ค.64

23  24 ธ.ค.64 ค่ำวัสดุโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

440           440            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๔๐ ร้ำน ป. พิมพ์ดีด/๔๔๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 019/2565 ลว.15 ธ.ค.64

24  29 ธ.ค.64 ค่ำจ้ำงเหมำเกษตรกรส ำรวจ
เก็บข้อมูลและฐำนข้อมูลกำร
ระบำดศัตรูพืช งวดท่ี ๑

300           300            เฉพำะเจำะจง นำงสำวยอดหญิง พรชัย
สิทธ์ิ/300

นำงสำวยอดหญิง พรชัยสิทธ์ิ/300 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 09/2565 ลว.17 ธ.ค.64



ล ำดับ วัน เดือน ปี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี ท่ีเบิกเงิน หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
25  29 ธ.ค.64 ค่ำจ้ำงเหมำเกษตรกรส ำรวจ

เก็บข้อมูลและฐำนข้อมูลกำร
ระบำดศัตรูพืช งวดท่ี ๑

300           300            เฉพำะเจำะจง นำยสุพจน์ จันทรำ/๓๐๐ นำยสุพจน์ จันทรำ/๓๐๐ คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 08/2565 ลว.17 ธ.ค.64

ฉช 01/2565 ลว.7 ต.ค.64

ฉช 02/2565 ลว.7 ต.ค.64

ฉช 03/2565 ลว.7 ต.ค.64

27  30 ธ.ค.64 ค่ำเหมำสัญญำณอินเตอร์เน็ต 12,923.46 12,923.46  เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค จ ำกัด/12,923.46

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค จ ำกัด/12,923.46

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 05/2565 ลว.9 พ.ย.64

(นำยดนัย  ปัญจพิทยำกุล)

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ

(ลงช่ือ)                              

26  30 ธ.ค.64 ค่ำจ้ำงบริกำรเดือนธันวำคม 
2564

23,500      23,500       เฉพำะเจำะจง นำงวิภำ  อมรรัตนศิริ /
๖,๕๐๐ นำยณรงค์ชัย อมร
รัตนศิริ/๘,๕๐๐ นำยพิษณุ 

นำคทอง/๘,๕๐๐

นำงวิภำ  อมรรัตนศิริ /๖,๕๐๐ 
นำยณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/๘,๕๐๐

 นำยพิษณุ นำคทอง/๘,๕๐๐

คุณสมบัติครบถ้วน


