ประกาศ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชลบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สาหรับงานจัดซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดาเนินผ่านระบบ e-GP)
..................................................
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 81 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กาหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชลบุรี ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดาเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามเอกสาร
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชลบุรี
(สาหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดาเนินผ่านระบบ e-GP)
ชื่อโครงการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ลาดับ
ที่
1. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
3. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
4. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2561
5. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2561
6. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2561
7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2561
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2561
9. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2561
10. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2561
11. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2561
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2561

โดย นายสุนทร กิมานุวัฒน์
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
ร้านทองหยิบ
โดย นายประทีป มโนวรกุล
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
โดย นายสมพงษ์ สามารถ

เสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น
500
730
720
1,200
200
2,000
400
1,000
1,800

โดย นายสมพงษ์ สามารถ

2,000

โดย นายสมพงษ์ สามารถ

3,000

บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
โดย น.ส.รุจิรา จิตอารี

13. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
ปี 2561
14. โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ปี 2561
15. โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว ปี 2560
โดย นายณฐยศ ทองเจือ
16. โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ปี 2561
โดย นายปัณณธร คาแก้ว
17. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม
18. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์การเกษตรกร
บริษัทตันติเจริญโภคทรัพย์ จากัด
ปี 2561
โดย นายพฤกษ์ ตันติธรรม

400
300
3,000
4,000
3,000
2,400
260

สำเนำคู่ฉบับ
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 6118 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการขับเคลื่อนการดาเนิน
งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 จากแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รหัสงบประมาณ : 0701127003000000
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเกษตรกร รหัสกิจกรรม : 070112000M1047 งบประมาณ 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัด
ประชุมประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร จานวน 10 คน กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จานวนเงิน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทรสาร 038-216201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 6118 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร รหัสงบประมาณ : 0701119021000000 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) 070112000M1037 งบดาเนินงาน งบประมาณ 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดเวทีพัฒนาและค้นหา (Smart Farmer)
ต้นแบบระดับอาเภอ จานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

โทร./โทรสาร 038-216201

ที่ ชบ 0909/

ที่ว่าการอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 1323 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้ส่งตัว นางไพรัตน์ คงสูงเนิน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นั้น
บัดนี้ นางไพรัตน์ คงสูงเนิน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สานัก
งานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ

โทร./โทรสาร 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
มกราคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 6118 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร รหัสงบประมาณ : 0701119021000000 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) 070112000M1037 งบดาเนินงาน งบประมาณ 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดเวทีพัฒนาและค้าหา (Smart Farmer)
ต้นแบบระดับอาเภอ จานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทรสาร 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนัง
พิง เกรด A จานวน 50 ตัว) เป็นจานวนเงิน 17,500บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ค่าทาสวนผักแนวตั้ง)
จานวน 45,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120

กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรม การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. จานวนเงิน
1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก :
90909200000000 จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ค่าสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ด) จานวน 7 แผ่น เป็นจานวนเงิน 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. จานวน
17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้,
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. จานวน
17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้,
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก :
90909200000000 จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. จานวน

17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้,
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก :
90909200000000 จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ซื้อวัสดุ จัดทา
บอร์ดติดข้อมูล) จานวน 9 รายการจานวน 41,012 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทถ้วน) ตามเอกสาร ที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

สาเนาคู่ฉบับ
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ ชบ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก :
90909200000000 จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ค่าวัสดุ
จัดทาฐานเรียนรู้) จานวน 27 รายการ จานวน 29,038 บาท (สองหมื่นเก้าพันสามสิบแปดบาทถ้วน)
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

การ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120

มกราคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปีงบประมาณ 2561
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 6118 ลงวันที่ 12 ธนวาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร รหัสงบประมาณ : 0701119034000000 กิจกรรมหลัก : ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร รหัสกิจกรรมหลัก : 070112000M1041 จานวน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) การค่าจ้างซ่อมรถจักรยายยนต์ หมายเลขทะเบียน ขทท 629 ชบบุรี จานวน 6 รายการ เป็นเงิน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ ตามอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร 038-216201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120

กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามที่สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมยานพาหนะและ
ขนส่งและค่าซ่อมแซมอื่น ๆ ให้สานักงานเกษตรอาเภอฯ ดาเนินการจากแผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(0701102734000000)/070112000I1048 จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถจักรยายยนต์ หมายเลขทะเบียน
ขทท 629 ชบบุรี จานวน 6 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตามอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

โทร 038-216201

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ที่ ชบ ๐9๐๙/-

โทร. 216201
วันที่
มกราคม2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี

ตามทีจ่ ังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
กิจกรรม ประเมินศักยภาพจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 2 กิจกรรม
จานวน 4,800 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงมีความประสงค์ขอยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้ เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสานักงาน จานวนเงิน 4,800 บาท
(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จากแผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 07011 0203 40000000/
07011 2000J 1114 ตามสัญญายืมเงิน ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จานวน 2 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรัตน์ ทองจีน)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอาเภอเกาะสีชัง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ที่ ชบ ๐9๐๙/-

โทร. 216201
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕8

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ Zoning
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
ตามทีจ่ ังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) งบประมาณ 22,000 บาท แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า
การเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ/07011 9032 2000000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร/07011 2000J 1120 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
และขับเคลื่อนการดาเนินงาน ส่งเสริมการเพะเห็ดนางฟ้า และ ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จานวน

20 คน วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเกาะสีชัง หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 20 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คนๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และได้ปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรัตน์ ทองจีน)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอาเภอเกาะสีชัง

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฎางค์
มกราคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินวัสดุสานักงาน
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามที่สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้รับอนุมัตงิ บประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสานักงาน
งบดาเนินการจากแผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (07011-0711-40000000) กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร /07011-2000-J1114
จานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,000
บาท (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ ตามอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรัตน์ ทองจีน)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอาเภอเกาะสีชัง

โทร 038-216201

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ที่ ชบ ๐9๐๙/70

โทร. 038-216201
วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕8

เรื่อง ส่งใช้เงินยืมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
ตามทีส่ านักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้ทาสัญญายืมเงินเลขที่ /2558 เพื่อใช้ในการ
จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน กิจกรรม การประเมินศักยภาพและการจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน จากแผนงบประมาณ : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน/07011 0203 40000000 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร/
07011 2000J 1114 เพือ่ ส่งใช้เงินยืม 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้ดาเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งหลักฐานต่าง ๆ ส่งใช้เงินยืม จานวน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 28 คนๆ ละ 60 บาท 1 ครั้ง
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 28 คนๆ ละ 20 บาท/2 ครั้ง

เป็นเงิน 1,680 บาท
เป็นเงิน 1,120 บาท

3. ค่าวัสดุสานักงาน

เป็นเงิน 2,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิรัตน์ ทองจีน)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอาเภอเกาะสีชัง

สำเนำคู่ฉบับ
ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120
กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาเต็นท์และค่าเช่าเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามที่สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจากงบบริหารจัดการ
งบดาเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จากงแผนบประมาณ : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต :โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(07011 0203 4000000)/070112000I1118 จานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาเต็นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการ
ดังกล่าว จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตามอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

โทร 038-216201

เรียน เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้กาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(ด้านส่งเสริมและปฏิบัติการ) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรจังหวัดชลบุรี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
(หนังสืออยู่ระหว่างดาเนินการ)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สุชาดา สุดประเสริฐ
038-278187 ต่อ 19

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ที่ ชบ ๐9๐๙/-

โทร. 216201
วันที่
มกราคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
ตามทีจ่ ังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
กิจกรรม ประเมินศักยภาพจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 2 กิจกรรม
จานวน 4,800 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง จึงมีความประสงค์ขอยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้ เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสานักงาน จานวนเงิน 4,800 บาท
(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จากแผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 07011 0203 40000000/
07011 2000J 1114 ตามสัญญายืมเงิน ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จานวน 2 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คนๆ ละ 80 บาท/ 1 มื้อ
เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คนๆ ละ 25 บาท/ 2 มื้อ เป็นเงิน 750 บาท
รวมเป็นเงิน 1,950 บาท
จึงขอเบิกเงินในการจัดประชุมดังกล่าว จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยให้เบิก
จ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ

โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ค่าผลิตและจัดทาสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบวีดีทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพก.) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น-บาทถ้วน)
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201

ที่ ชบ 0909/

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง
ถนนอัษฏางค์ 20120
กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เรียน เกษตรจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0009/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานขอเบิก
๒. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติงบประมาณและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ : 9090954013 รหัสกิจกรรมหลัก : 90909200000000
จานวนเงิน 153,000 บาท นั้น
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสีชัง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ค่าสติ๊กเกอร์แปะ
ฟิวเจอร์บอร์ด) จานวน 7 แผ่น จานวนเงิน 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

งานธุรการ
โทร. 0-3821-6201
แบบคาขอกู้เงินโครงการ 9101
เขียนที่.......................................................
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาง,นางสาว).........................................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................
ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการ 9101 จานวน............................บาท

(......................................................................) โดยกาหนดส่งใช้คื น วันที่....................เดือน.......................พ.ศ ...............
พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราที่กาหนด หากข้าพเจ้าผิดสัญญา สามารถเรียกค่าเสียหายกับข้าพเจ้า ได้ตามเห็นสมควร
ลงชื่อ ผู้ขอกู้..................................................
(...................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............
ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน.............................................
(................................................)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............
ลงชื่อ พยาน..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ พยาน..............................................
(.............................................)
ลงชื่อ ผู้อนุมัติ............................................
(นายวิรัตน์ ทองจีน)
ตาแหน่ง เกษตรอาเภอเกาะสีชัง

หมายเหตุ กาหนดส่งใช้เงินกู้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน หลังจากได้รับเงินกู้
หรือไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน กรณีเหตุจาเป็น

