


วันท่ี เลขท่ี

1 0105561046020 บริษัท จัสมิน จีนิค จ ำกัด จ้างติดต้ังปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และปรับปรุงซ่อมแซม
ติดต้ังรางเก็บสายอินเตอร์เน็ต สายโทรศัพท์ ช้ัน 3 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,460.00 05/04/2565 PO26504-001
1

2 0115524000399 บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จ ำกัด จ้างเปล่ียนกระบอกไฮโดรลิคเก้าอ้ีส าหรับการปฏิบัติงานของเลชาธิการฯ 700.00 18/04/2565 PO26504-002 1
3 3331100051343 ร้ำนศรีนนท์ถ่ำยเอกสำร จ้างพิมพ์แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูฯ 7,500.00 18/04/2565 PO26504-003 1
4 0105562131136 บริษัท ล้ิงเกจ เทค จ ำกัด จ้างพิมพ์เกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่เกษตรกรสมาชิกท่ีช าระหน้ีปิดบัญชี 40,715.64 18/04/2565 PO26504-004 1
5 0105537006439 บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 53,572.76 22/04/2565 PO26504-005 1
6 3301501045735 นำย ประเวศ  สุขสุทธ์ิ จ้างท าตรายางประทับ จ านวน 28 อัน 7,900.00 25/04/2565 PO26504-006 1
7 0135562008911 บริษัท เอส.เค.พี.ที.เซอร์วิส จ ำกัด จ้างล้างเคร่ือปรับอากาศของส านักงานท้ังระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,875.00 25/04/2565 PO26504-007 1
8 0105542013367 บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง 34,721.50 26/04/2565 PO26504-008 1
9 0105561046020 บริษัท จัสมิน จีนิค จ ำกัด จ้างร้ือถอนและจัดท าชุดเคาน์เตอร์ครัวชนิดบ้ิวอิน (Build-in) ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 33,780.00 27/04/2565 PO26504-009 1

10 0105546150709 บริษัท โตโยต้ำ ลิบรำ จ ำกัด จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานทะเบียน ฮบ-9404 กรุงเทพมหานคร 11,220.02 27/04/2565 PO26504-010 1
11 0105546150709 บริษัท โตโยต้ำ ลิบรำ จ ำกัด จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงาน ทะเบียนรถ ญฐ-3110 กทม. 9,793.71 27/04/2565 PO26504-011 1
12 0135562008911 บริษัท เอส.เค.พี.ที.เซอร์วิส จ ำกัด จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน จ านวน 11 เคร่ือง 55,810.13 29/04/2565 PO26504-012 1
14 3331100051343 ร้ำนศรีนนท์ถ่ำยเอกสำร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบไสกาว 73,500.00 09/05/2565 PO26505-001 1
15 0105546150709 บริษัท โตโยต้ำ ลิบรำ จ ำกัด จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานทะเบียน ฮบ-9404 กรุงเทพมหานคร 27,343.85 09/05/2565 PO26505-002 1
16 0103533009016 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน จ้างจัดท าและติดต้ังม่านปรับแสง (มู่ล่ี) ชนิดทึบแสง Black out) ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 20,486.70 09/05/2565 PO26505-003 1
17 0135542000672 บริษัท ที.เอช.นิค จ ำกัด จ้าง(เช่า)บริการโดเมนเนม frdfund.go.th ของ กฟก. 856.00 10/05/2565 PO26505-004 1
18 0105561046020 บริษัท จัสมิน จีนิค จ ำกัด จัดจ้างปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต 5,710.00 12/05/2565 PO26505-005 1
19 0103531028005 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติคุณ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จัดซ้ือชุดตรวจหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ประเภท Antigen Test Kit (ATK) 61,200.00 17/05/2565 PO16505-002 1
20 0105548070532 บริษัท น ำพลัส จ ำกัด จ้าง(เช่า) พ้ืนท่ี Web Hosting ส าหรับเว็บไซต์ FRDFUND.OGR ขนาด 100 GB 12,840.00 23/05/2565 PO26505-006 1
21 1180300002553 นำยเรืองวิทย์  กองบุญมำ จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) และ Power Supply 13,050.00 01/06/2565 PO26506-001 1
22 3301501045735 นำยประเวศ  สุขสุทธ์ิ งานจ้างท าตรายางประทับ จ านวน 22 อัน (ตามแบบ) 8,300.00 06/06/2565 PO26506-002 1
23 0107537002478 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) จัดซ้ือกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จ านวน 75 กรมธรรม์ 78,003.00 20/06/2565 PO16506-001 1

รวมท้ังส้ิน 715,338.311,430,676.62

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1)  ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2)  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3)  ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4)  ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  ๓   ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 )

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



(5)  ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6)  ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

1  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

               ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

               ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

4  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


