
ประเภท  เลขที่ ประเภทดําเนินการ

สัญญา/สัญญาจะ
ซื้อจะขาย/ใบสั่ง
จาง/ซื้อ/ขอตกลง

สัญญา/ใบสั่งจาง/
ซื้อ/ขอตกลง

ซื้อ/จาง/เชา/อื่นๆ

1 สัญญา 4/2561 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
จางเหมาทําความสะอาดพื้นที่สํานักงานของ 
บจธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาง บริษัท ราชาโยค  จํากัด 265,645.33       265,645.33        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

2 สัญญา 5/2561 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานของ บจธ. ปงบประมาณ พ.ศ.
 2562

เชา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 300,000.00       300,000.00        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

3 สัญญา 6/2561 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชารถยนตพรอมพนักงานขับรถยนตจํานวน 4 
คัน เพื่อใชในภารกิจของ บจธ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เชา บริษัท ท.ีเค.วาย. ลิสซิ่ง จํากัด 1,628,400.00    1,121,786.65     เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

4 สัญญา 7/2561 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธชุดผลิตภัณฑปใหม
พรอมบรรจุภัณฑประจําป พ.ศ. 2562

จาง บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด 400,000.00       399,110.00        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

5 สัญญา   8/2561 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
จางเหมาบริการจัดการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ของ บจธ.

จาง บริษัท กูดเดย จํากัด 220,000.00       169,060.00        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

6 สัญญา   9/2561 ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
จางประชาสัมพันธการสรรหากรรมการผูแทน
องคกรชุมชนผานสื่อหนังสือพิมพ

จาง บริษัท พี จี เอ็น แอ็ดแอนด มีเดีย จํากัด 500,000.00       499,000.00        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

7 สัญญา 10/2562 ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
จางผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ บจธ. สู
ธนาคารที่ดิน ผานสื่อออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จาง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 400,000.00       399,000.00        เฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

8 สัญญา 11/2562 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

จางดําเนินโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ
สรางความรับรูความเขาใจ บจธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

จาง บริษัท กูด เน็ตเวิรค จํากัด 2,500,000.00    2,350,000.00     (e-bidding) งบดําเนินงาน

9 สัญญา 12/2562 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เชารถยนตพรอมพนักงานขับรถยนตจํานวน 4 
คัน เพื่อใชในภารกิจของ บจธ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จาง บริษัท ท.ีเค.วาย. ลิสซิ่ง จํากัด 507,000.00       506,613.04        วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

10 สัญญา 13/2562 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
จางดําเนินโครงการประชาสัมพันธและสื่อสาร
ภาพลักษณของ บจธ. ผานสื่อโทรทัศน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาง บริษัท ไนซไฟนเวิรค จํากัด 500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

11 สัญญา  14/2563 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การจัดซื้อที่ดินเพื่อใหความชวยเหลือนาง
สมหมาย บุตรไธสงค ตามโครงการแกไขปญหา
การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และผู
ยากจน

ซื้อ นายวิบูลย สุทธิปยะโรจน 800,000.00       780,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการแกไขปญหา
การสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินของเกษตรกร

และผูยากจน

12 สัญญา  15/2563 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
การจัดซื้อที่ดินเพื่อใหความชวยเหลือนางระวี
วัลย พุกพงษ ตามโครงการแกไขปญหาการ
สูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และผูยากจน

ซื้อ นางสายัณห กิ่งวงศา 360,000.00       355,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการแกไขปญหา
การสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินของเกษตรกร

และผูยากจน

งบประมาณที่ใชจัดหา หมายเหตุชื่องาน/โครงการลําดับที่

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจางของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

คูสัญญา วงเงินงบประมาณ วงเงินตามสัญญา วิธีการจัดหา ลงวันที่



ประเภท  เลขที่ ประเภทดําเนินการ

สัญญา/สัญญาจะ
ซื้อจะขาย/ใบสั่ง
จาง/ซื้อ/ขอตกลง

สัญญา/ใบสั่งจาง/
ซื้อ/ขอตกลง

ซื้อ/จาง/เชา/อื่นๆ

งบประมาณที่ใชจัดหา หมายเหตุชื่องาน/โครงการลําดับที่ คูสัญญา วงเงินงบประมาณ วงเงินตามสัญญา วิธีการจัดหา ลงวันที่

13 สัญญา  16/2563 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

การจัดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อใหความ
ชวยเหลือนางยอดตอง กอกัน ตามโครงการ
แกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกร และผูยากจน

ซื้อ นางสายัณห กิ่งวงศา 460,000.00       455,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการแกไขปญหา
การสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินของเกษตรกร

และผูยากจน

14
ใบสั่งจาง

 114/2561 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จางบริการบํารุงรักษาโปรแกรม Business 
plus payroll

จาง บริษัท อ-ีบิซิเนส จํากัด 13,140.00         13,131.04          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

15

ใบสั่งจาง

 115/2562 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธและจัดหาอุปรณ
ตกแตง เพื่อจัดนิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน" (Backdrop,Roll up)

จาง
บริษัท เวลท คีเอชั่น แอนด เทรดดิ่ง 
จํากัด

16,000.00         15,792.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

16
ใบสั่งจาง

 116/2561 ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตออายุการใชสิทธิ์ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร (Anit Virus)

จาง บริษัท กูดเดย จํากัด 62,600.00         62,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

17
ใบสั่งจาง

117/2561 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เชารถยนตตู พรอมคนขับ 2 คัน งานสัมมนา
บุคคลากร 14-15 ธ.ค. 61

จาง ฉัตรแกว 12,000.00         12,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

18

ใบสั่งซื้อ

118/2561 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว และ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
 บจธ.

ซื้อ รานพัฒนากิจ 74,800.00         74,781.77 วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

19 ใบสั่งซื้อ 119/2561 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซื้อตูเชฟสําหรับเก็บโฉนดที่ดินของ บจธ. ซื้อ หางหุนสวนจํากัด ทรีพยอนันต เทรดดิ้ง 45,000.00         40,660.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

20 ใบสั่งซื้อ 120/2561 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องทําลายเอกสารของ บจธ. ซื้อ บริษัท โชคอนันต บารเทอร จํากัด 26,000.00         26,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

21
ใบสั่งจาง

1/2562 ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
จัดทําปายชื่อสําหรับติดหนาหองปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร บจธ.

จาง นายนิติกร ศรีทัย 15,000.00         15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

22 ใบสั่งจาง  2/2562 ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จัดทําตรายางสําหรับผูปฏิบัติงาน จาง รานพัฒนากิจ 3,800.00           3,696.85            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

23
ใบสั่งซื้อ

 3/2562 ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ (printer) 
เพื่อใชปฏิบัติงานของ บจธ.

ซื้อ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จํากัด 48,200.00         48,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

24
ใบสั่งจาง

 4/2562 ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จัดจางบริษัทผูประเมินราคาที่ดิน จาง
บริษัท นวมินทร แอพไพรซล แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด

40,000.00         36,380.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการตนแบบครบ

วงจร

25
ใบสั่งซื้อ

 5/2562 ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 
เพื่อใชปฏิบัติงานของ บจธ.

ซื้อ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จํากัด 103,255.00       103,255.00        วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

26

ใบสั่งซื้อ

 6/2562 ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว และ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
 บจธ.

ซื้อ รานพัฒนากิจ 84,000.00         83,756.39          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

27
ใบสั่งซื้อ

 7/2562 ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ บจธ.

ซื้อ หางหุนสวนจํากัด ทรัพยอนันต เทรดดิ้ง 140,000.00       137,334.50        วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

28

ใบสั่งซื้อ

 8/2562 ๘ เมษายน ๒๕๖๒
จัดซื้อหมึกพิมพใชสําหรับเครื่องพิมพ (printer)
 และเครื่องโทรสาร เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
 บจธ.

ซื้อ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จํากัด 85,000.00         84,744.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

29
ใบสั่งจาง

 9/2562 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จัดทํารายงานประจําป 2561 ของ บจธ. ใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)

จาง บริษัท ภัทร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100,000.00       96,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

30

ใบสั่งจาง

10/2562 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
จัดทําระบบสรรหา และคัดเลือกดวย
อิเล็กทรอนิกส (Recruitment Management)
 ของ บจธ.

จาง บริษัท มัช เทคโนโลยี จํากัด 100,000.00       96,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน



ประเภท  เลขที่ ประเภทดําเนินการ

สัญญา/สัญญาจะ
ซื้อจะขาย/ใบสั่ง
จาง/ซื้อ/ขอตกลง

สัญญา/ใบสั่งจาง/
ซื้อ/ขอตกลง

ซื้อ/จาง/เชา/อื่นๆ

งบประมาณที่ใชจัดหา หมายเหตุชื่องาน/โครงการลําดับที่ คูสัญญา วงเงินงบประมาณ วงเงินตามสัญญา วิธีการจัดหา ลงวันที่

31
ใบสั่งจาง

 11/2562 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
จางเหมาทําความสะอาดพื้นที่สํานักงานของ 
บจธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาง บริษัท ราชาโยค  จํากัด 119,840.00       119,840.00        วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

32

ใบสั่งจาง

12/2562 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
บริการดําเนินการบริหารจัดการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ บจธ. (ซอมบํารุง
และพัฒนาเครือขาย)

จาง บริษัท กูดเดย จํากัด 50,490.00         42,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

33

ใบสั่งจาง

13/2562 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

จัดทําพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

จาง หางหุนสวนจํากัด งานพิพ 30,000.00         23,112.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

34 ใบสั่งจาง  14/2562 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดทําตรายางสําหรับผูปฏิบัติงาน จาง รานพัฒนากิจ 2,600.00           2,551.95            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

35

ใบสั่งซื้อ

15/2562 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว และ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
 บจธ.

ซื้อ รานพัฒนากิจ 45,000.00         44,685.88          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

36
ใบสั่งซื้อ

16/2562 ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ (printer) 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ บจธ.

ซื้อ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จํากัด 66,200.00         66,126.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

37

ใบสั่งจาง

 17/2562 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
จางดําเนินการประเมินมูลคาทรัพยสิน ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ภายใตโครงการตนแบบการ
บริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

จาง บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด

30,000.00         

12,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

38
ใบสั่งซื้อ

18/2562 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนวัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

ซื้อ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จํากัด 57,500.00         57,257.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

39
ใบสั่งจาง

19/2562 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
จางผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธ บจธ. 
“แผนพับ”

จาง หางหุนสวนจํากัด งานพิพ 6,700.00           6,634.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

40
ใบสั่งซื้อ

21/2561 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว  

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ บจธ.
ซื้อ รานพัฒนากิจ 68,000.00         67,808.58          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

41
ขอตกลง

 กบพ 16/378 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
จางทําวีดีทัศนในหัวขอ "การจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน" ของ บจธ.

จาง นายสุทธิชัย  หะรินเดช 5,000.00           5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

42 ขอตกลง กบพ 06/392 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซื้อน้ําดื่ม ซื้อ บริษัท เอ็ม. เวอเตอร จํากัด 60,000.00         60,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

43 ขอตกลง กบพ 06/391 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซื้อหนังสือพิมพ ซื้อ บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด 12,000.00         12,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

44 ขอตกลง กบพ 06/419 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตออายุคาเชาพื้นที่เว็บไซต www.labai.or.th ซื้อ นายคเชนท  หวังธรรมมัง 2,000.00           2,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

45 ขอตกลง กบพ 06/419 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อายุทะเบียนโดเมนเนม ซื้อ บริษัท พีแอนดที โฮสติ้ง จํากัด 684.00              684.00               วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

46
ขอตกลง

        ขอตกลง       
 6 ก.พ. 62

๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
จัดซื้ออุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hard 
Disk) จํานวน 1 ตัว เพื่อทดแทนตัวที่ชํารุด

ซื้อ บริษัท เจท คอมพิวเตอร พลัส จํากัด 8,000.00           7,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

47

ขอตกลง

        ขอตกลง       
 15 ก.พ. 62

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
จัดซื้ออุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hard 
Disk) จํานวน 1 ตัว เพิ่มเติม เพื่อทดแทนตัวที่
ชํารุด

ซื้อ บริษัท เจท คอมพิวเตอร พลัส จํากัด 8,000.00           7,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

48
ขอตกลง

 กบพ 07/298 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จางเหมาบริการรถยนต (ตู) จํานวน 1 คัน 
พรอมพนักงานขับรถ

จาง บริษัท ฉัตรแกวทีม จํากัด 6,000.00           6,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

49
ขอตกลง

กบพ 07/337 ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
งานจัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับผูปฏิบัติงานของ 
บจธ.

ซื้อ บริษัท รุงโรฒณบริการ(2525) จํากัด 6,000.00           6,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

50 ขอตกลง กบพ 07/419 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับผูปฏิบัติงานของ บจธ. ซื้อ บริษัท เอ็ม. เวอเตอร จํากัด 20,000.00         20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน
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51
ขอตกลง

กบพ 07/367 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอเชาใชบริการอินเตอรเน็ต เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ บจธ.

เชา บริษัท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 70,000.00         67,533.05          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

52 ขอตกลง กบพ 07/492 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 
และพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
พระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อนํามา
ประดับในสถานที่ปฏิบัติงานของ บจธ.

จาง รานบวรธงชาติ 2,500.00           2,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

53

ขอตกลง

กบพ 07/578 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เชารถยนต (ตู) พรอมพนักงานขับรถ จํานวน 3
 คัน เพื่อเปนยานพาหนะเดินทางในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีระหวางวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 
2562

จาง บริษัท ฉัตรแกวทีม จํากัด 12,000.00         12,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

54

ขอตกลง

กบพ 07/616 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เชารถยนต (ตู) พรอมพนักงานขับรถ จํานวน 1
 คัน เพื่อเปนยานพาหนะเดินทางในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี และนครสวรรค ระหวางวันที่
 26 - 28 สิงหาคม 2562

จาง บริษัท ฉัตรแกวทีม จํากัด 6,000.00           6,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

55

ขอตกลง

กบพ 07/663 ๖ กันยายน ๒๕๖๒
จัดจางบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทพรอม
รีโมทออนไลนผานทางอินเตอรเน็ตสําหรับ
ระบบโปรแกรมบัญชี

จาง บริษัท ออโตไฟลท จํากัด 8,650.00           8,650.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

56

ขอตกลง

กบพ 07/693 ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
เชารถยนต (ตู) พรอมพนักงานขับรถ จํานวน 1
 คัน เพื่อเปนยานพาหนะเดินทางในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท วันที่ 13 กันยายน 2562

จาง บริษัท ฉัตรแกวทีม จํากัด 2,000.00           2,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

57

ขอตกลง

กบพ 07/707 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เชารถยนต (ตู) พรอมพนักงานขับรถ จํานวน 1
 คัน เพื่อเปนยานพาหนะเดินทางในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 18 - 19 
กันยายน 2562

จาง บริษัท ฉัตรแกวทีม จํากัด 4,000.00           4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

58
ขอตกลง

กบพ 07/698 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อน้ําดื่ม สําหรับผูปฏิบัติงานของ บจธ. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ซื้อ บริษัท เอ็ม. เวอเตอร จํากัด 60,000.00         60,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน

59
ขอตกลง

กบพ 07/720 ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว  
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ บจธ.

ซื้อ รานพัฒนากิจ 68,000.00         67,808.58          วิธีเฉพาะเจาะจง งบดําเนินงาน
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