
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 1-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา

พนักงานขับรถยนต์ เดือน 
พ.ย. 65

6,800      6,800      เฉพาะเจาะจง นายธรีวฒิุ 6,800 นายธรีวฒิุ 6,800 คุณสมบัติครบถ้วน 1/2566 ลว.7 พย.65

2 1-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
พนักงานขับรถยนต์ เดือน 
พ.ย. 65

6,800      6,800      เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล 6,800 นายณัฐพล 6,800 คุณสมบัติครบถ้วน 2/2566 ลว.7 พย.65

3 1-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
พนักงานบริการทัว่ไป เดือน
 พ.ย. 65

6,500      6,500      เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร วงษ์ทอง/
6,500

นายวเิชียร วงษ์ทอง/6,500 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 4/2566 ลว.25 ตค.
65

4 1-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
พนักงานท าความสะอาด 
เดือน พ.ย. 65

6,500      6,500      เฉพาะเจาะจง นางวภิา อมรรัตนศิริ/
6,500

นางวภิา อมรรัตนศิริ/6,500 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 3/2566 ลว.10 ตค.
65

5 6-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุโครงการ 
ศพก.และ ศจช.

7,700      7,700      เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/7,700

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/7,700

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 6/2566 ลว. 22 
พ.ย. 65

6 14-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุโครงการ
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตรฯ

700         700         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/700

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/700

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 12/2566 ลว. 6 ธ.ค.
 65

7 15-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมเคหกิจฯ

580.00    580         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/580

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/580

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 12/2566 ลว. 7 ธ.ค.
 65

8 15-ธ.ค.-65 ส่งเบิกงเนค่าวสัดุส า
นักานโครงการส่งเสริมการ
ใช้เคร่ืองจักรกล

625.00    625         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/625

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/625

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 11/2566 ลว. 22 
พย.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2565  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

รายงาน ณ วนัที ่5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566
ล าดั
บที่

วนั เดือน ปี 
ทีเ่บิกเงิน

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป



วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดั
บที่

วนั เดือน ปี 
ทีเ่บิกเงิน

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

9 16-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าซ้ือวสัดุ
ฝึกอบรมโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตรฯ

400         400         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/400

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/400

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 14/2566 ลว. 13 
ธ.ค.65

10 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริม
อารักขาพืช

26,475    26,475    เฉพาะเจาะจง บ.ล้อมสุข999จ ากัด/
26,475

บ.ล้อมสุข999จ ากัด/26,475 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 8/2566 ลว. 22 
พย.65

11 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริม
อารักขาพืช

2,125      2,125      เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/2,125

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/2,125

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 7/2566 ลว. 22 
พย.65

12 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าซ้ือวสัดุ
โครงการ ศพก. ชุดตรวจดิน

25,000    25,000    เฉพาะเจาะจง บ.อีโคอะโกรจ ากัด/
25,000

บ.อีโคอะโกรจ ากัด/25,000 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 9/2566 ลว. 22 
พย.65

13 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าซ้ือวสัดุ
โครงการ ศพก. ชุดตรวจดิน

2,700      2,700      เฉพาะเจาะจง เกษตรพาณิชย/์2,700 เกษตรพาณิชย/์2,700 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 10/2566 ลว. 22 
พย.65

14 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจัดท า
ป้ายดครงการ ศพก.

9,800      9,800      เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บุญเพ็ง/
9,800

นายอรรถพล บุญเพ็ง/9,800 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 9/2566 ลว. 22 
พย.65

15 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุโครงการ
แปลงใหญ่

7,100      7,100      เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/7,100

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/7,100

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 21/2566 ลว. 13 
ธ.ค. 65

16 19-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุโครงการ
แปรรูปสินค้าเกษตร

1,250.00  1,250      เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/1,250

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/1,250

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 22/2566 ลว. 13 
ธ.ค. 65

17 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุฝึกอบรม
โครงการความเข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตฯ กิจกรรม ความ
มั่นคงทางอาหาร

600.00    600         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/600

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/600

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 23/2566 ลว. 20 
ธ.ค. 65



วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดั
บที่

วนั เดือน ปี 
ทีเ่บิกเงิน

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

18 22-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุฝึกอบรม
โครงการความเข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตฯ กิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม
บ้านเกษตรกร

600         600         เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/600

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/600

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 29/2566 ลว. 20 
ธ.ค. 65

19 22-ธ.ค.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
บริการอินเตอร์เน็ต เดือน 
พ.ย. 65

12,923.46 12,923.46 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ท
เวอร์คจ ากัด/12,923.46

บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ท
เวอร์คจ ากัด/12,923.46

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 1/2566 ลว.11 ตค.
65

(นายดนัย  ปัญจพิทยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

                      (ลงชื่อ)                              


