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

หรือจ้าง
1  4 ม.ค.65 ค่าจ้าง พนง.รักษาความ

ปลอดภยัเดือน ธ.ค. 6๔
7,250         7,250         เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร วงษท์อง/7,250 นายวเิชียร วงษท์อง/7,250 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 14/2565 ลว.30 ธ.ค.64

2  4 ม.ค.65 ค่าจ้างเหมาเกษตรกรส ารวจ
แปลงแมลงวนัผลไม้

4,050         4,050         เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ตันเฉี่ยง/4,050 นายอ านาจ ตันเฉี่ยง/4,050 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 07/2565 ลว.30 พ.ย.64

3  10 ม.ค.65 ค่าวสัดุโครงการส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

2,450         2,450         เฉพาะเจาะจง พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/
2,450

พ ีแอนด์ พ ีคอมพวิเตอร์/2,450 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 023/2565 ลว.30 ธ.ค.64

4  10 ม.ค.65 ค่าวสัดุโครงการส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

1,300         1,300         เฉพาะเจาะจง  ร้าน ป. พมิพดี์ด/1,300 ร้าน ป. พมิพดี์ด/1,300 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 024/2565 ลว.30ธ.ค.64

5  14 ม.ค.65 ค่าวสัดุการเกษตรโครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์ฯ

44,200       44,200       เฉพาะเจาะจง บริษทัแสงจิตการเกษตร 
จ ากัด/44,200

บริษทัแสงจิตการเกษตร จ ากัด/
44,200

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 021/2565 ลว.21 ธ.ค.64

6  21 ม.ค.65 ค่าปา้ยโครงการตลาดเกษตรกร 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บญุเพง็/
10,000

นายอรรถพล  บญุเพง็/10,000 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 018/2565 ลว.4 ม.ค.65

7  21 ม.ค.65 ค่าปา้ยโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์ฯ

5,800         5,800         เฉพาะเจาะจง โสธรอิงค์เจ็ท/5,800 โสธรอิงค์เจ็ท/5,800 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 011/2565 ลว.21 ธ.ค.64

8  28 ม.ค.65 ค่าจ้างเหมาโครงการส่งเสริม
และพฒันาต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ

600            600            เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัย
สิทธิ/์600

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

9  28 ม.ค.65 ค่าจ้างเหมาโครงการส่งเสริม
และพฒันาต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

รายงาน ณ วนัที่ 5  เดือน  กุมภาพนัธ ์ 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 ม.ค.65 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ   

 กฉ 8590 ฉช
8,532.18    8,532.18    เฉพาะเจาะจง บริษทัอีซูซุแสงหงส์ลิซซ่ิง 

จ ากัด/8,532.18
บริษทัอีซูซุแสงหงส์ลิซซ่ิง จ ากัด/

8,532.18
คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 023/2565 ลว.26 ม.ค.65

11  28 ม.ค.65 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ         
 นข 4617 ฉช

2,552.49    2,552.49    เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

2,522.49

บริษทัโตโยต้าฉะเชิงเทรา           
  ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/

2,522.49

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 020/2565 ลว.11 ม.ค.65

12  28 ม.ค.65 ค่าอินเตอร์เน็ตโครงการ ทบก. 12,923.46  12,923.46  เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค จ ากัด/12,923.46

บริษทัแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค
 จ ากัด/12,923.46

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

13  28 ม.ค.65 ค่าวสัดุโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

5,500         5,500         เฉพาะเจาะจง ธรรมรัตน์พนัธุไ์ม้/3,605     
  บรูพาเคมีภณัฑ์/1,895

ธรรมรัตน์พนัธุไ์ม้/3,605       
บรูพาเคมีภณัฑ์/1,895

คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 025/2565 ลว.4 ม.ค.65
ฉช 026/2565 ลว.4 ม.ค.65

14  28 ม.ค.65 ค่าท าเอกสารประชุมวสิาหกิจ
ชุมชน

900            900            เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองผล/900 รุ่งเรืองผล/900 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 019/2565 ลว.4 ม.ค.65

15  28 ม.ค.65 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ         
 กข 3156 ฉช

3,500         3,500         เฉพาะเจาะจง อู่เสรีออโต้เซอร์วสิ/3,500 อู่เสรีออโต้เซอร์วสิ/3,500 คุณสมบติัครบถ้วน ฉช 024/2565 ลว.26 ม.ค.65

(นายดนัย  ปญัจพทิยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


