
ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงนิงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย

สรปุ
คาจຌางซอมซมระบบ Server Active Directory (AD) 99,800.00 ฉพาะจาะจง 1. นายนันทวัจน์  สภณรัตนภคิน PO26209-001 02/09/2562

2. ราคา 99,800.00 บาท
คาจຌางท าคูมือการปฏบิัติงานดຌานการบัญชีละการงิน         
จ านวน 200 ลม

50,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ทริปพิๅล กรุຍป จ ากดั PO26209-002 03/09/2562

2. ราคา 50,000.00 บาท
จดัซืๅอวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 5,415.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากดั กติติคุณ อมิ

ปอร์ต อใกซ์ปอร์ต
PO16209-001 05/09/2562

2. ราคา 5,415.00 บาท
คาจຌาง(ชาหຌองประชมุ)"ครงการฝຄกอบรมชงิปฏบิัติการ         
 1 หຌอง จ านวน 2 วัน

20,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท รักสยาม พรอพพอร์ตีๅ อนด์ 
ดีวลลอปมຌนท์ 2004 จ ากัด

PO26209-003 05/09/2562

2. ราคา 20,000.00 บาท
คาจຌาง(ชาหຌองประชมุ)"ครงการฝຄกอบรมชงิปฏบิัติการ         
1 หຌอง จ านวน 3 วัน

18,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อຍบซลูท ทรวิล จ ากดั PO26209-004 09/09/2562

2. ราคา 18,000.00 บาท
คาจຌางซอม/ปลีไยน/ติดตัๅงสายสัญญาณระบบภาพจากกลຌอง
วงจรปຂด (CCTV) สูจอมอนิตอร์

12,300.00 ฉพาะจาะจง 1. นายรืองวิทย ์ กองบุญมา PO26209-006 13/09/2562

2. ราคา 12,300.00 บาท
คาจຌางพิมพ์หนังสือรายงานประจ าป 2561 จ านวน 60 ลม 19,998.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ทริปพิๅล กรุຍป จ ากดั PO26209-007 13/09/2562

2. ราคา 19,998.00 บาท

คาจຌางพิมพ์฿บสรใจรับงิน ฿บรับ฿บส าคัญละ฿บรับงินชัไวคราว 70,620.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากดั อຍดวานซ์ 
พริๅนต์ อนด์ ดีเซน์

PO26209-008 17/09/2562

2. ราคา 70,620.00 บาท

1 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วันทีไ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรอืหนังสือ
ขຌอตกลงหรอื฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

2 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ
3 ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกนิวงงิน
งบประมาณ

4 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ

8 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ

5 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ
6 ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกนิวงงิน
งบประมาณ

7 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ



ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงนิงบประมำณ รำคำกลำง วธิซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย
สรปุ

1 จຌางด านนิการจดัสอบขงขันดยวธิสีอบขຌอขียนพืไอบรรจุละตงตัๅง 705,000.00 705,000.00 คัดลือก 1. มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 22/2562 4/9/2562

ป็นพนักงานของส านักงานกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 2. ราคา 705,000.00 บาท

2 จຌางพัฒนาระบบปรกรมพืไอบูรณาการฐานขຌอมูลของ กฟก. 320,000.00 535,450.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท วีรดดีๅ คอร์ป จ ากัด PO26209-005  11/09/2563

2. ราคา 300,456.00 บาท

3 จຌางครงการประชาสัมพนัธก์ารกຌไขปญัหาหนีๅกษตรกรสมาชกิ 112,900.00 112,900.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ทริปพิๅลกรุຍป  จ ากัด PO026209-009  25/09/2563

กองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร 2. ราคา 112,900.00 บาท

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สัญญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสือขຌอตกลง

ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรอืหนังสอื
ขຌอตกลงหรอื฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

คุณสมบัติถูกตຌองละ
ไมกินวงงิน
งบประมาณ


