
ล ำดับที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

1     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคเหนือ โซน ๒ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้ โดย
วธิตีกลง

     1,080,000.00  จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                     ระหวา่งด าเนินการ เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025010949

2     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคเหนือ โซน ๓ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้ โดย
วธิตีกลง

2,025,000.00      จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,020,000.00     มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025010979

3     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โซน ๒ ตามโครงการ
ส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,184,000.00      จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

ระหวา่งด าเนินการ -                     ระหวา่งด าเนินการ เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011027

4     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โซน ๓ ตามโครงการ
ส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,410,000.00      จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 2,400,000.00     มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011049

5     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคกลาง โซน ๑ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

2,200,000.00      จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยศิลปากร 2,190,000.00     มหาวทิยาลัยศิลปากร เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011120

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2560
สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่ิน (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ



ล ำดับที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2560
สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่ิน (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

6     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคกลาง โซน ๒ 
ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

     2,025,000.00  จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยบูรพา      2,020,000.00 มหาวทิยาลัยบูรพา เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011296

7     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคใต้ โซน ๑ ตาม
โครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

     2,260,000.00  จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

     2,260,000.00 มหาวทิยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011313

8     จ้างทีป่รึกษาส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรในพืน้ทีภ่าคใต้ โซน ๒ ตาม
โครงการส ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พืน้

     2,214,000.00  จ้างทีป่รึกษาโดย
วธิตีกลง

มหาวทิยาลัยสงขลา 
นครินทร์

     2,210,000.00 มหาวทิยาลัยสงขลา 
นครินทร์

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

 60025011335

9     จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านส่ือ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

350,000.00        ตกลงราคา บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 320,000.00        บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035000561

10      สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่บจธ. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๙ รายการ

1,960,000.00     เปรียบเทียบราคา บริษัท แอตลันต้า ออโต
เมชั่น จ ากัด

1,355,160.00     บริษัท แอตลันต้า ออโต
เมชั่น จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพขาย
สินค้าดังกล่าว

60035015753

11      จ้างด าเนินงานจัดเสวนาตามโครงการ
ชี้แจงท าความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติ 
ธนาคารทีดิ่น พ.ศ. .... ในพืน้ที ่๔ ภาค

1,700,000.00     พิเศษ บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปร
ดักชั่น จ ากัด

1,597,617.00     บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปร
ดักชั่น จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035012813



ล ำดับที่ รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป
เลขทีโ่ครงกำร

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2560
สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีด่ิน (องค์กำรมหำชน)

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

12 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์เดินทางไปปฏิบัติงานพืน้ทีจ่ังหวดั
ล าพูน เชียงใหม่ ระหวา่งวนัที ่๗ ถึง ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คัน

8,000.00            ตกลงราคา บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด 8,000.00            บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ 
จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035021280

13      ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุงานไฟฟ้า 
จ านวน ๒๗ รายการ

65,000.00          ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ 60,748.18          ร้านพัฒนากิจ เป็นผู้มีอาชีพขาย
สินค้าดังกล่าว

60035021326

14      จ้างท าเส้ือและหมวก ปักโลโก้ จ านวน ๑ 
จุด

24,000.00          ตกลงราคา นางสาวสุภางค์ แก้วแช่ม 21,750.00          นางสาวสุภางค์ แก้วแช่ม เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035023614

15      จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถ ๒ คัน ระหวา่งวนัที ่๑๐ ถึง ๑๑ มีค. 
๒๕๖๐ จังหวดัเพชรบุรี

8,000.00            ตกลงราคา บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด 8,000.00            บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ 
จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035027113

16      จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมพนักงาน
ขับรถ ๑ คัน ระหวา่งวนัที ่๘ ถึง ๑๑ มีค. ๖๐
 จังหวดัสมุทรสงคราม ชุมพร และปัตตานี

8,000.00            ตกลงราคา บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ จ ากัด 8,000.00            บริษัท ฉัตรแก้วทัวร์ 
จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

60035027143


