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

หรือจ้าง
1  2 ก.พ.65 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์และโน๊ต

บคุ
2,300         2,300         เฉพาะเจาะจงพ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/

2,300
พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/2,300 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 25/2565 ลว.26 ม.ค.65

2  2 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน
 ม.ค.65

7,677.32    7,677.32    เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/
7,677.32

นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/
7,677.32

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 17/2565 ลว.30 ธ.ค.64

3  2 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน
 ม.ค.65

7,677.32    7,677.32    เฉพาะเจาะจง นายพษิณุ นาคทอง/7,677.32 นายพษิณุ นาคทอง/7,677.32 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 15/2565 ลว.30 ธ.ค.64

4  2 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาด เดือน ม.ค.65

5,871.04    5,871.04    เฉพาะเจาะจง นางวภิา  อมรรัตนศิริ/
5,871.04

นางวภิา  อมรรัตนศิริ/5,871.04 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 16/2565 ลว.30 ธ.ค.64

5  2 ก.พ.65 ค่าจ้าง พนง.รักษาความ
ปลอดภยัเดือน ม.ค.65

7,250         7,250         เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร วงษท์อง/7,250 นายวเิชียร วงษท์อง/7,250 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 14/2565 ลว.30 ธ.ค.64

6  2 ก.พ.65 ค่าจ้างเหมาเกษตรกรส ารวจ
แปลงแมลงวนัผลไม้

5,400         5,400         เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ตันเฉี่ยง/5,400 นายอ านาจ ตันเฉี่ยง/5,400 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 07/2565 ลว.30 พ.ย.64

7  25 ก.พ.65 ค่าจ้างเหมาโครงการส่งเสริม
และพฒันาต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ

600            600            เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัย
สิทธิ/์600

นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ/์600 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 09/2565 ลว.17 ธ.ค.64

8  25 ก.พ.65 ค่าจ้างเหมาโครงการส่งเสริม
และพฒันาต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ

600            600            เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ จันทรา/600 นายสุพจน์ จันทรา/600 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 08/2565 ลว.17 ธ.ค.64

9  25 ก.พ.65 ค่าปา้ยโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตพชืผัก
แบบครบวงจร

600            600            เฉพาะเจาะจง โสธรอิงค์เจ็ท/600 โสธรอิงค์เจ็ท/600 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 26/2565 ลว.26 ม.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์2565  ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

รายงาน ณ วนัที่ 4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 256๕



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

หรือจ้าง
10  28 ก.พ.65 ค่าบรรจุภณัฑ์โครงการ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์ฯ

30,000       30,000       เฉพาะเจาะจง บริษทัเอกราชอุตสาหกรรม
กระดาษ จ ากัด/30,000

บริษทัเอกราชอุตสาหกรรม
กระดาษ จ ากัด/30,000

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 22/2565 ลว.24 ม.ค.65

11  28 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน
 ก.พ.65

8,500         8,500         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/
8,500

นายณรงค์ชัย อมรรัตนศิริ/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 17/2565 ลว.30 ธ.ค.64

12  28 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานขับรถรายเดือน
 ก.พ.65

8,500         8,500         เฉพาะเจาะจง นายพษิณุ นาคทอง/8,500 นายพษิณุ นาคทอง/8,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 15/2565 ลว.30 ธ.ค.64

13  28 ก.พ.65 ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาด เดือน ก.พ.65

6,500         6,500         เฉพาะเจาะจง นางวภิา  อมรรัตนศิริ/6,500 นางวภิา  อมรรัตนศิริ/6,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 16/2565 ลว.30 ธ.ค.64

14  28 ก.พ.65 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ 
ศพก.

2,500         2,500         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บญุเพง็/2,500 นายอรรถพล  บญุเพง็/2,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 21/2565 ลว.20 มค.64

15  28 ก.พ.65 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ตโครงการ
 ทบก.

12,923.46  12,923.46  เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด/

12,923.46

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด/12,923.46

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 5/2565 ลว.9 พ.ย.64

(นายดนัย  ปญัจพทิยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


