
ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย

สรุป
1 จัดซืๅอผงหมึกครืไองถายอกสาร จ านวน 75 กลอง 93,892.50 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อใม บ ีอ อินตอร์           

นชัไนนล จ ากัด
PO16207-001 05/07/2562

2. ราคา 93,892.50 บาท
2 จัดซืๅอวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 10,448.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด กิตติคุณ          

 อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต
PO16208-001 05/08/2562

2. ราคา 10,448.00 บาท
3 งานปลีไยนยางรถยนต์ ทะบยีน ฮบ-9403 กรุงทพมหานคร 13,947.88 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26208-001 06/08/2562

2. ราคา 13,947.88 บาท

4 จຌางซอมตຍะประชุมละกຌาอีๅประชุม จ านวน 1 งาน 1,690.00 ฉพาะจาะจง 1. นายวิชัย  ตางาม PO26208-002 06/08/2562

2. ราคา 1,690.00 บาท

5 คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ จ านวน 2 ครืไอง 16,585.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อส.ค.พ.ีท.ีซอร์วิส         
 จ ากัด

PO26208-003 07/08/2562

2. ราคา 16,585.00 บาท
6 คาจຌางการก ากับละรายงานจัดกระบวนการดຌานการงินละ

บญัชีลูกหนีๅกษตรกรรายบคุคล ป ีพ.ศ. 2555-2561

75,000.00 ฉพาะจาะจง 1. นายอ านวย  ปะติส PO26208-004 15/08/2562

2. ราคา 75,000.00 บาท
7 คาจຌางการก ากับละรายงานจัดกระบวนการดຌานงบประมาณละ

กฎหมายของส านักงาน
75,000.00 ฉพาะจาะจง 1. นายกมล  ศักด์ิประสิทธิ์ PO26208-005 15/08/2562

2. ราคา 75,000.00 บาท
8 คาจຌางซอมบ ารุงรักษาระบบกลຌองวงจรปຂด (CCTV) 49,113.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั พทีบีวีาย กรุຍป จ ากัด PO26208-006 21/08/2562

2. ราคา 49,113.00 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ



ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย

สรุป

สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

9 คาจຌางติดตัๅงมานปรับสง (มูลีไ) ทดทนของดิมทีไช ารุด 7,860.27 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด ช.ธนวัฒน์       
 ดคอรชัไน

PO26208-007 21/08/2562

2. ราคา 7,860.27 บาท
10 คาจຌางซอมบ ารุงรถยนต์ส านักงานหมายลขทะบยีน ฆญ 5560 

กรุงทพมหานคร
6,152.50 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ครีไบอย มาร์กใตติๅง        

 จ ากัด
PO26208-008 21/08/2562

2. ราคา 6,152.50 บาท
11 คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ จ านวน 2 ครืไอง 6,955.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อส.ค.พ.ีท.ีซอร์วิส        

 จ ากัด
PO26208-009 23/08/2562

2. ราคา 6,955.00 บาท
12 คาจຌางซอมครืไองส ารองไฟละพาววอร์ซัพพลาย จ านวน 5 ครืไอง 4,900.00 ฉพาะจาะจง 1. นาย รืองวิทย์  กองบญุมา PO26208-010 23/08/2562

2. ราคา 4,900.00 บาท
13 จัดซืๅอปรกรมปอ้งกันละก าจัดไวรัสคอมพวิตอร์ 94,695.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ซีคียวร์ ซอร์ฟ จ ากัด PO16208-004 30/08/2562

จ านวน 150 ลิขสิทธิ์ 2. ราคา 94,695.00 บาท

14 คาจຌางพมิพ฿์บสรใจรับงินชนิดกระดาษตอนืไอง 17,120.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด อຍดวานซ์       
 พริๅนต์ อนด์ ดีไซน์

PO26208-012 30/08/2562

2. ราคา 17,120.00 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ



ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย
สรปุ

1 จຌางประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 320,332.32 320,332.32 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 19/2562 7/8/2562

ผานหนังสือพิมพ์ฉบับพิศษ 2. ราคา 320,332.32 บาท

2 จຌางครงการประชาสัมพันธ์การกຌไขปัญหาหนีๅกษตรกรสมาชิก 1,250,000.00 1,246,550.00 1. บริษัท   ทริปพิๅลกรุຍป  จ ากัด 20/2562 14/8/2562

กองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 2. ราคา 1,180,000.00 บาท

3 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสทีไ 4 375,000.00 371,397.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ดิทตຌ (ประทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PO16208-002 22/8/2562

จ านวน 19 รายการ 2. ราคา 371,397.00 บาท

4 ซืๅอกระดาษส าหรับพิมพ์งานประจ าไตรมาสทีไ 4 ปีงบประมาณ 2562 435,000.00 133,375.50 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ดๆับบิๅล อ ดิจิตอล ซินนอร์จี จ ากัด PO16208-003 30/8/2562

2. ราคา 133,375.50 บาท

5 จຌางบ ารุงรักษาระบบวใบไซต์ของส านกังานกองทนุฟื้นฟูละพฒันากษตรกร 300,000.00 299,600.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท น าพลัส จ ากัด 21/2562 15/8/2562

2. ราคา 299,600.00 บาท

6 จຌางพัฒนาปรับปรุง ระบบสารสนทศ ดຌานบัญชี การงิน งบประมาณ 500,000.00 500,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อดวานซ์ ซลูชัไน ซิสตใม จ ากัด PO26208-011 26/8/2562

ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 2. ราคา 494,340.00 บาท
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สัญญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสือขຌอตกลง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรอืหนังสือ
ขຌอตกลงหรอื฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ประกวดราคา
อิลใกทรอนกิส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบัติถูกตຌองละ
ไมกินวงงิน
งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ


