
ล ำดบัที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

1     จา้งประชาสัมพนัธแ์ละส่ือสารภาพลักษณ์
ของ บจธ. ผ่านส่ือโทรทัศน์ โดยวธิพีเิศษ

3,000,000.00         พเิศษ  สถานีวทิยโุทรทัศน์
กองทัพบก

3,000,000.00        สถานีวทิยโุทรทัศน์
กองทัพบก

เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60015084269

2     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคเหนือ โซน ๑ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้ โดย
วธิตีกลง

        1,220,000.00  จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 1,215,000.00       มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025010704

3     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคเหนือ โซน ๒ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้ โดย
วธิตีกลง

        1,080,000.00  จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                       ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025010949

4     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคเหนือ โซน ๓ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้ โดย
วธิตีกลง

2,025,000.00         จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                       ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025010979

5     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ โซน ๑ ตามโครงการ
ส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,380,000.00         จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2,375,000.00  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011001

6     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ โซน ๒ ตามโครงการ
ส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,184,000.00         จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                       ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011027

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ พ .ศ. 2560
สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่นิ (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

หนา้ที ่1 จาก 3



ล ำดบัที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ พ .ศ. 2560
สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่นิ (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

7     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ โซน ๓ ตามโครงการ
ส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,410,000.00         จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                       ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011049

8     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคกลาง โซน ๑ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,200,000.00         จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                       ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011120

9     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคกลาง โซน ๒ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

        2,025,000.00  จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ                          -   ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011296

10     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคใต้ โซน ๑ ตาม
โครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

        2,260,000.00  จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ                          -   ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011313

11     จา้งที่ปรึกษาส ารวจเกษตรกรและพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ที่ภาคใต้ โซน ๒ ตาม
โครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

        2,214,000.00  จา้งที่ปรึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ                          -   ระหวา่งด าเนินการ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025011335

12     ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน ๑๓ รายการ            350,000.00  ตกลงราคา  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์
อนันต์ เทรดด้ิง

          346,733.50  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์
อนันต์ เทรดด้ิง

เปน็ผู้มีอาชีพขายสินค้า
ดังกล่าว

 60025027828

13     ซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ส านักงาน ๓ รายการ              65,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ดิจติอล วศิวการ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั

            63,665.00  บริษทั ดิจติอล วศิวการ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพขายสินค้า
ดังกล่าว

 60025031114

14     ซ้ือหมึกพมิพใ์ช้ส าหรับคอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองโทรสาร จ านวน ๑๐ รายการ

             82,000.00  ตกลงราคา  บริษทั บายวนั จ ากดั             81,309.30  บริษทั บายวนั จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพขายสินค้า
ดังกล่าว

 60025031165

หนา้ที ่2 จาก 3



ล ำดบัที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ พ .ศ. 2560
สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่นิ (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

15     จา้งพมิพเ์อกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ของ บจธ. ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

           450,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ซีโน พบัลิชชิ่ง 
แอนด์ แพคเกจจิง้ จ ากดั

          438,700.00  บริษทั ซีโน พบัลิชชิ่ง 
แอนด์ แพคเกจจิง้ จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025042026

16     จา้งเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขบั
รถ จ านวน ๑ คัน เดินทางไปจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง 
และปตัตานี

             10,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั             10,000.00  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025042286

17     ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานและพาดิชั่น จ านวน ๓
 รายการ

             24,000.00  ตกลงราคา  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์
อนันต์ เทรดด้ิง

            23,379.50  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย์
อนันต์ เทรดด้ิง

เปน็ผู้มีอาชีพขายสินค้า
ดังกล่าว

 60025056854

18     จา้งเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขบั
รถ จ านวน ๑ คัน เดินทางไปจงัหวดั
นครราชสีมา ระหวา่งวนัที่ ๒๓ ถงึ ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐

               4,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั               4,000.00  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025077399

19     จา้งเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขบั
รถ จ านวน ๑ คัน เดินทางไปจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ระหวา่งวนัที่ ๒๔ - ๒๕ กพ.
 ๒๕๖๐

               8,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั               8,000.00  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025077408

20     จา้งเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน 
จ านวน ๑ คัน  ๓ วนั  นครราชสีมา ร้อยเอด็ 
ยโสธร และสุรินทร์ วนัที่ ๒๖ - ๒๘ กพ.  ๒๕๖๐

               6,000.00  ตกลงราคา  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั               6,000.00  บริษทั ฉตัรแกว้ทัวร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว

 60025077620

หนา้ที ่3 จาก 3


