
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 4-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา

พนักงานรักษาความสะอาด
 เดือน ต.ค. 65

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

นางวภิา อมรรัตนศิริ/
6,500

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 3/2566 ลว. 10 ต.ค. 65

2 4-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เดือน ต.ค. 65

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

นายวเิชียร วงษ์ทอง/6,500 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 2/2566 ลว. 10 ต.ค. 65

3 17-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
ตรวจเช็คและซ่อมเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองตัดหญ้า

1,230        1,230       เฉพาะเจาะจง ตุ้ยบริการ/1,230 ตุ้ยบริการ/1,230 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 5/2566 ลว. 11 พ.ย. 65

4 21-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
อินเทอร์เน็ต ทบก. เดือน 
ต.ค. 65

12,229      12,229     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ท
เวอร์คจ ากัด/12,228.99

บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ท
เวอร์คจ ากัด/12,228.99

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 1/2566 ลว.11 ตค.65

5 23-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
ตรวจเช็คและซ่อมเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ Brother

1,500        1,500       เฉพาะเจาะจง พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
1,500

พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
1,500

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 6/2566 ลว. 11 พ.ย. 65

6 24-พ.ย.-65 ส่งเบิกค่าวสัดุโครงการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

4,895.00   4,895.00  เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ ศึกษาภัณฑ์
 จ ากัด/4,895

บ.จันทราทิตย์ ศึกษาภัณฑ์
 จ ากัด/4,895

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 1/2566 ลว.18 พย.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส านักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

รายงาน ณ วนัที ่5 เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 256๕
ล าดั
บที่

วนั เดือน ปี ที่
เบิกเงิน

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป



วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดั
บที่

วนั เดือน ปี ที่
เบิกเงิน

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

7 24-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุจัดเวที
โครงการอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน

1,705.00   1,705.00  เฉพาะเจาะจง ป.พิมพดีด/1,705 ป.พิมพดีด/1,705 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 2/2566 ลว.18 พย.65

8 24-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าวสัดุจัดเวที
ยกระดับโครงการวสิาหกิจ
ชุมชน

3,850        3,850       เฉพาะเจาะจง ป.พิมพ์ดีด/3,850 ป.พิมพ์ดีด/3,850 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 4/2566 ลว. 18 พย.65

9 24-พ.ย.-65 ส่งเบิกค่าวสัดุจัดเวที
ยกระดับวสิาหกิจชุมชน

2,750        2,750       เฉพาะเจาะจง บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/2,750

บ.จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
จ ากัด/2,750

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 3/2566 ลว. 18 พย.65

10 28-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าแบตเตอร่ี
รถยนต์ กฉ 8590 ฉช

2,900        2,900       เฉพาะเจาะจง อู่เสรีออโต้เซอร์วสิ/2,900 อู่เสรีออโต้เซอร์วสิ/2,900 คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 5/2566 ลว. 18 พย.65

11 30-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
ตรวจเช็คซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์

2,900        2,900       เฉพาะเจาะจง พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
2,900

พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
2,900

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 7/2566 ลว. 21 พ.ย. 65

12 30-พ.ย.-65 ส่งเบิกเงินค่าจ้างเหมา
ตรวจเช็คซ่อมและเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP

1,150        1,150       เฉพาะเจาะจง พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
1,150

พีแอนด์พีคอมพิวเตอร์/
1,150

คุณสมบัติครบถ้วน ฉช 8/2566 ลว. 21 พ.ย. 65

(นายดนัย  ปัญจพิทยากุล)

เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ)                              


