
แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ล าดับ งานต่อเนือ่ง งานที่ จดั จดั สอบ ประ ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะ งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ที่ งาน/ รายการ จ านวน ทีผู่กพัน เสร็จ ซ้ือ จา้ง ราคา กวด ราคา/ประกวด นามในสัญญา ส่งมอบ ได้รับอนุมติัใน ประมาณหรือ

โครงการ (หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา มี ไมม่ี ราคา  ปี ....  ปี ....  ปี .... เงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 60 (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

5,433,000.00 

1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  /  /  / ต.ค. 59 ต.ค. 59 50,000.00        

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิวฟุต 3 เคร่ือง ส าหรับติดต้ัง

เคร่ืองไมโครเวฟ 2 เคร่ือง ประจ าส านักงานเนื่อง

กระติกน้ าร้อน 1 ใบ จากย้ายส านักงาน

พัดลมต้ังพื้น 16 นิ้ว 10 เคร่ือง แห่งใหม่

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพานพุ่ม 1 ชุด  /  /  / ต.ค. 59 ต.ค. 59 25,000.00        ประจ าส านักงาน

ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 1 ชุด  /  /  / ต.ค. 59 ต.ค. 59 25,000.00        ส าหรับผู้บริหาร      

(รอง ผอ.บจธ./ผอ.ฝ่าย)

ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 1 ชุด  /  /  / ธ.ค. 59 ม.ค. 60 400,000.00      ส าหรับผู้บริหาร และ

โต๊ะผู้บริหาร ตัว L 6 ตัว ผู้ปฏิบัติงานกองใหม่

ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 6 ตัว ของสถาบันฯ

โต๊ะท างานแบบ 2 ที่นั่ง 3 ตัว

โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง 1 ชุด

โต๊ะประชุม 8 ที่ 1ตัว

เก้าอี้ผู้บริหาร บุหนังด า LD/H 9 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน (ห้องผู้บริหาร) 12 ตัว

เก้าอี้ห้องประชุม 20 ตัว

จดัตั้งธนาคารที่ดนิ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
ลักษณะ

วิธีการ
ออกแบบ

หรือ

ก าหนด

คุณลักษณะ

เฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งาน



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ) เก้าอี้ส านักงาน 30 ตัว

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 3 ตู้

ตู้เอกสารไม้อัดเต้ีย 8 ตู้  

ตู้เหล็กเก็บแผนที่กระดาษ Aø 1 ตู้

ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น  ช่องวางแฟ้ม 32 ช่อง 1 ตู้

ตู้เก็บแฟ้ม 20 ชั้น 2 ตู้

ตู้บานเล่ือนทึบ  5 ตู้

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 120*180 cm 8 ชิ้น  /  /  / ธ.ค. 59 ม.ค. 60 100,000.00      ส าหรับผู้บริหาร

ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 100*180 cm 8 ชิ้น ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 120*180 cm 4 ชิ้น

เสาพาดิชั่น 3 ทาง 180 cm  2 ชิ้น

เสาพาดิชั่น 2 ทาง 180 cm 2 ชิ้น

เสาจบปลาย 180 cm 10

ขาต้ังฉาก 20

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC 30 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 1,710,000.00    คอมพิวเตอร์พร้อม

เคร่ืองส ารองไฟ 30 เคร่ือง ซอฟต์แวร์

ชุดโปรแกรมปฏิบัติการMicrosoft 35 ชุด

ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 35ชุด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค (พร้อมชุดปฏิบัติการ) 5 เคร่ือง 250,000.00      250,000.00              

5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคร่ืองน าทาง-ก าหนดต าแหน่ง (GPS) 2 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ม.ค. 60 60,000.00        

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี แบบ สมาร์ท ขนาด 65 นิ้ว 2 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 174,000.00      ห้องประชุมทางไกล

webcam camera 1 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 5,000.00          

กล้องถ่ายวีดีโอ 1 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 15,000.00        

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง  /  /  / มี.ค. 60 เม.ย. 60 200,000.00      

ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 100,000.00              

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จิ๋ว Compute Stick 2 เคร่ือง ม.ค. 60 ก.พ. 60 10,000.00        

เคร่ืองพิมพ์สีระบบดิจิตอล 2 เคร่ือง  /  /  / มี.ค. 60 เม.ย. 60 100,000.00      100,000.00              

เคร่ืองพิมพ์ Laser ขาว-ด า 5 เคร่ือง  /  /  / มี.ค. 60 เม.ย. 60 210,000.00      300,000.00              

เคร่ืองสแกนเนอร์ 5 เคร่ือง  /  /  / มี.ค. 60 เม.ย. 60 200,000.00      300,000.00              

อุปกรณ์ Hard disk ฐานข้อมูลกลาง 1 เคร่ือง  /  /  / มี.ค. 60 เม.ย. 60 30,000.00        

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย 20 แผ่น 1 เคร่ือง เม.ย. 60 เม.ย. 60 35,000.00        

เคร่ืองเจาะกระดาษแบบมือโยก 1 เคร่ือง เม.ย. 60 เม.ย. 60 6,000.00          

โทรศัพท์ส านักงาน (แบบไร้สาย) 10 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 25,000.00        

เคร่ืองโทรศัพท์ 10 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 23,000.00        

เคร่ืองโทรสาร 2 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 60,000.00        

เคร่ืองคิดเลข 5 เคร่ือง  /  /  / ม.ค. 60 ก.พ. 60 20,000.00        
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9 ครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสถาบัน 5 ป้าย  /  /  / ธ.ค. 59 ม.ค. 60 400,000.00      ตัวตึกด้านนอกอาคาร

 และภายในอาคาร

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน และปรับปรุงห้อง 1 ห้อง  /  /  / ก.พ. 60 มี.ค. 60 300,000.00      ส าหรับรับรองเกษตรกร

ผู้มาติดต่อกับสถาบัน

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 1 ชุด  /  /  / เม.ย. 60 พ.ค. 60 500,000.00      ส าหรับผู้บริหาร และ

โต๊ะผู้บริหาร ตัว L 4 ตัว ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 8 ตู้

ตู้เอกสารไม้อัดเต้ีย 8 ตู้

โต๊ะท างานแบบ 2 ที่นั่ง 6 ตัว

เก้าอี้ผู้บริหาร บุหนังด า LD/H 4 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน (ห้องผู้บริหาร) 8 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน 12 ตัว

ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 120*180 cm 8 ชิ้น

ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 100*180 cm 8 ชิ้น

ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 120*180 cm 4 ชิ้น

เสาพาดิชั่น 3 ทาง 180 cm  2 ชิ้น

เสาจบปลาย 180 cm 10

ขาต้ังฉาก 20
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12 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะผู้บริหาร ตัว L 4 ตัว  /  /  / ส.ค. 60 ก.ย. 60 500,000.00      ส าหรับผู้บริหาร และ

ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 8 ตู้ ผู้ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสารไม้อัดเต้ีย 8 ตู้ ของสถาบัน

พาดิชั่น สีเขียว 80 x 180 4 ชิ้น

พาดิชั่น สีเขียว 100 x 180 4 ชิ้น

พาดิชั่น สีเขียว 120 x 180 12 ชิ้น

เสาพาดิชั่น 2 ทาง 1.80 เมตร 16 ชิ้น

เสาพาดิชั่น 3 ทาง 1.80 เมตร 4 ชิ้น

ขอต้ังฉาก FF001 28

โต๊ะท างานแบบ 2 ที่นั่ง 6 ตัว

เก้าอี้ผู้บริหาร บุหนังด า LD/H 4 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน (ห้องผู้บริหาร) 8 ตัว

เก้าอี้ส านักงาน 12 ตัว

ลายมือชื่อ     สุวีณา  ทัศคุณ                  ผู้จัดท า

              (  นางสาวสุวีณา  ทัศคุณ )               (  นางสาวนิภา น าสุริยานันท์ )          

ต าแหน่ง          เจ้าหน้าที่พัสดุ ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองอ านวยการและพัสดุ

ลายมือชื่อ        นิภา  น าสุริยานันท์    ผู้รับผิดชอบ


