
ล ำดบั งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง  วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลือก/ดย

สรุป
1 ซืๅอครุภณัฑ์ส ำหรับรองรับกำรปฏบิัติงนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ จ ำนวน 4 รำยกำร             30,900.00 ฉพำะจำะจง 1. บริษัท ฟอร์นิจอร์หลใกไทย จ ำกดั 3/9/2564 PO16409-001

2. รำคำ 30,900.- บำท
2 จຌำงติดตัๅงอปุกรณ์฿นหຌองบันทึกทปรำยกำร กฟก.ออนไลน์ ชัๅน 3             74,400.00 ฉพำะจำะจง 1. บริษัท จสัมนิ จนีิค จ ำกดั 7/9/2564 PO16409-002

2. รำคำ 74,400- บำท
3 จຌำงติดตัๅงครืไองทรทัศน์ กลองรับสัญญำญ /ติดตัๅงระบบอนิตอร์นใต จ ำนวน 2 ครืไอง             12,740.00 ฉพำะจำะจง 1. บริษัท จสัมนิ จนีิค จ ำกดั 7/9/2564 PO26409-001

2. รำคำ 12,740.- บำท
4 จຌำงท ำอกสำรพืไอประชำสัมพันธ"์ กฟก. คียงจຌำงกษตรกรไทย"             16,000.00 ฉพำะจำะจง 1. จริญดีมีดีย อนด์ ดีไซน์ 9/9/2564 PO26409-002

2. รำคำ 16,000.- บำท
5 ซืๅอวสัดุคอมพิวตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร             99,189.00 ฉพำะจำะจง 1. บริษัท อใม บี อ อินตอร์นชัไนนล จ ำกัด 13/9/2564 PO16409-003

2. รำคำ 99,189.- บำท
6 จຌำงท ำป้ำยขຌอควำมประชำสัมพันธว์สัิยทัศน์ละพันธกจิของ สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ             12,840.00 ฉพำะจำะจง 1. จริญดีมีดีย อนด์ ดีไซน์ 13/9/2564 PO26409-003

2. รำคำ 12,840.- บำท
7 จຌำงซอมครืไองปรับอำกำศ จ ำนวน 6 ครืไอง 29,390.76            ฉพำะจำะจง 1. บริษัท อส.ค.พี.ที.ซอร์วสิ จ ำกดั 13/9/2564 PO26409-004

2. รำคำ 29,390.76 บำท
8 จຌำงติดตัๅงกลຌอง viseo Conference หนຌองประชมุ 512 ละหຌองท ำงำนลขำธกิำร 99,724.00            ฉพำะจำะจง 1. บริษัท จสัมนิ จนีิค จ ำกดั 17/9/2564 PO16409-004

2. รำคำ 99,724.- บำท
9 จຌำงพิมพ์฿บสรใจรับงินละ฿บส ำคัญรับงิน 28,890.00            ฉพำะจำะจง 1. หຌำงหุຌนสวนจ ำกัด อຍดวำนซ์ พริๅนต์ อนด์ ดีไซน์ 20/9/2564 PO126409-006

2. รำคำ 28,890.- บำท
10 ซืๅอวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 19,397.00            ฉพำะจำะจง 1. หຌำงหุຌนสวนจ ำกัด กิตติคุณ อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต 20/9/2564 PO16409-005

2. รำคำ 19,397.- บำท
11 จຌำงซอมพำวอร์ซัพพลำย จ ำนวน 3 ครืไอง 5,400.00              ฉพำะจำะจง 1. นำย รืองวทิย ์ กองบุญมำ 22/9/2564 PO26409-005

2. รำคำ 5,400.- บำท
12 จຌำงท ำสตๆิกกอร์ติดฟิวจอร์บอร์ จดัท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 3 รำยกำร 13,000.00            ฉพำะจำะจง 1. จริญดีมีดีย อนด์ ดีไซน์ 30/9/2564 PO26409-006

2. รำคำ 13,000.- บำท
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สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กันยำยน 2564 - 30 กันยำยน 2564

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง



ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินตำมสญัญำ  รำคำกลำง วธิีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดยสรุป
1 ซืๅอปรกรมป้องกนัละก ำจดัไวรัส จ ำนวน 393 ลิขสิทธิ์ 248,100.90 248,100.90 ฉพำะจำะจง 1. บริษัท ซีคียวร์ ซอร์ฟ จ ำกดั 40/2564 13/9/2564

2. รำคำ 248,100.90 บำท

2 จຌำงครงกำรผลิตอกสำรประชำสัมพันธ์ สูทศวรรษทีไ 3 ของ กฟก. 350,000.00 350,000.00 ฉพำะจำะจง 1. รຌำนสุริศำ 2020 41/2564 17/9/2564

2. รำคำ 350,000.00 บำท

3 จຌำงสกนอกสำรส ำนักอ ำนวยกำร ขຌำระบบจัดกใบอกสำรอิลใกทรอนิกส์ (DMS) 487,500.00 487,500.00      ฉพำะจำะจง 1. บริษัท ทลทรล วัน จ ำกดั 42/2564 20/9/2564

2. รำคำ 487,500.00 บำท

4 จຌำงพิไมประสิทธิภำพระบบกำรสืไอสำรขຌอมลูกบักษตรกรละองค์กรกษตรกร 2,997,450.00 3,000,000.00 ประกวดรำคำ 1. บริษัท อนิตอร์นชัไนนล รีสริช คอร์ปอรชัไน จ ำกดั (มหำชน) คุณสมบัติถกูตຌองละไมกนิ 43/2564 23/9/2564

สมำชิกกองทุนฟืน้ฟูละพัฒนำกษตรกร ผำน Application line อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) 2. รำคำ 2,997,450.00 บำท วงงินงบประมำณ

5 จຌำงบ ำรุงรักษำระบบวใบไซต์ส ำนักงำน www.frdfund.org 141,240.00 141,240.00      ฉพำะจำะจง 1. บริษัท น ำพลัส จ ำกดั 44/2564 30/9/2564

2. รำคำ 141,240.00 บำท

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กันยำยน 2564 - 30 กันยำยน 2564

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
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สัญญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสือขຌอตกลง
ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรือหนังสอื

ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง
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