
รายงานแผนปฏบิตักิารจดัหาพสัด ุประจ าปี 2561  เดอืน กรกฎาคม

 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

 วงเงนิงบประมาณ  หมายเหตุ

ล าดบั โครงการ/งานจดัหา ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   (รวม VAT)

1 จา้งท าของทีร่ะลกึเพือ่มอบใหก้บัพนักงานปฏบิัตงิานครบ 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 ปี X                 6,999,999.99 ปรับเปลีย่นงบประมาณ

2
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-S-86-05/61 เนื้อที ่275 ไร ่

ต าบลทุง่คา อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร
X                 1,712,093.63 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

3
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-05/61 แปลงยอ่ยที ่1 

เนื้อที ่273 ไร ่ต าบลขา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุี
X                 1,830,951.90 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

4
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-05/61 แปลงยอ่ยที ่2 

เนื้อที ่283 ไร ่ต าบลขา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุี
X                 1,627,277.40 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

5
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-06/61 แปลงยอ่ยที ่1 

เนื้อที ่227 ไร ่ต าบลเกวยีนหกัและ ต าบลวันยาว อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรุี
X                 1,552,067.10 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

6
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-06/61 แปลงยอ่ยที ่2 

เนื้อที ่201 ไร ่ต าบลหนองชิม่ อ าเภอแหลมสงิห ์จังหวัดจันทบรุี
X                 1,374,297.30 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

7
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-07/61 แปลงยอ่ยที ่1 

เนื้อที ่196 ไร ่ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรุี
X                 1,340,110.80 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

8
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-07/61 แปลงยอ่ยที ่2 

เนื้อที ่225 ไร ่ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรุี
X                 1,538,392.50 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

9
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่าชายเลนแปลงปลกูป่า PTT-E-22-07/61 แปลงยอ่ยที ่3 

เนื้อที ่215 ไร ่ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จังหวัดจันทบรุี
X                 1,470,019.50 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

10
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตปลกูป่าและจัดท าฝายชะลอน ้าแบบชัว่คราว แปลงปลกูป่า 

PTT-N-58-02/61 แปลงยอ่ยที ่1 เนื้อที ่450 ไร ่ต าบลแมน่าเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน
X                 1,856,450.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

11
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-N-58-02/61 แปลงยอ่ยที ่2 เนื้อที ่450

 ไร ่ต าบลแมน่าเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน
X                 1,829,700.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

12
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-N-58-02/61 แปลงยอ่ยที ่3 เนื้อที ่400

 ไร ่ต าบลแมน่าเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน
X                 1,626,400.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

13
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตปลกูป่าและจัดท าฝายชะลอน ้าแบบชัว่คราว แปลงปลกูป่า 

PTT-NE-36-03/61 แปลงยอ่ยที ่1 เนื้อที ่300 ไร ่ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดชีมุพล จังหวัดชยัภมูิ
X                 1,246,550.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

14
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-NE-36-03/61 แปลงยอ่ยที ่2 เนื้อที ่

300 ไร ่ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดชีมุพล จังหวัดชยัภมูิ
X                 1,219,800.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

15
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-NE-45-08/61 เนื้อที ่320 ไร ่ต าบลดง

คร่ังใหญ ่อ าเภอเกษตรวสิยั จังหวัดรอ้ยเอ็ด
X                 1,301,120.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

16
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-NE-45-09/61 เนื้อที ่300 ไร ่ต าบล

ก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จังหวัดรอ้ยเอ็ด
X                 1,219,800.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

17
จา้งรังวัดปักหลักหมายแนวเขตและปลกูป่า แปลงปลกูป่า PTT-NE-44-01/61 เนื้อที ่250 ไร ่ต าบลนา

เชอืก อ าเภอนาเชอื จังหวัดมหาสารคาม
X                 1,016,500.00 

ปรับเปลีย่นงบประมาณและ

รายละเอยีดงาน

18 จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นการสนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ นางสาวนนทยา x                 2,140,000.00 

19 จัดจา้งจัดกจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์(Team Building) และงานเลีย้งสงัสรรค ์(Dinner Party) x                 1,619,980.00 

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา

20 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ เกา๋ไมแ่ก่ X                    535,000.00 

21
จา้งจัดการเดนิทางใหก้บัผูถ้อืหุน้เพือ่ไปเยีย่มชมกจิการของ ปตท. ประจ าปี 2561

X                 1,391,000.00 

22 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นโครงการ "เทีย่วใหส้ดุ  ปักหมดุ สดุแดนใต”้ X                 1,070,000.00 

23  จัดจา้งบรหิาร Facebook Fanpage กลุม่ปฏริปูพลังงานเพือ่ความยัง่ยนื (ERS) X                 1,605,000.00 

24
จัดงานผูบ้รหิารและพนักงาน ปตท.อ าลาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญเ่นื่องใน

วาระครบการด ารงต าแหน่ง
x                 3,000,000.00 

25 จัดซือ้ Software ระบบจัดการสทิธิ ์File และ Folder (Varonis) x                 2,279,300.00 

26
เชา่รถยนตเ์พือ่ใชใ้นการสนับสนุนงานปฏบิัตกิารในพืน้ทีโ่ครงการรักษ์น ้ารักษ์ป่า รักษ์คุง้บางกะเจา้

(คบจ.)
x                 1,177,000.00 

27 จัดจา้งผลติ "ผา้หม่" เพือ่บรจิาค และใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยหนาว ประจ าปี 2561 x                 3,752,490.00 

28 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ กาแฟด าค า่นี้ x                    535,000.00 

29 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื MGR x               20,758,000.00 

30 จัดจา้งด าเนนิการจัดงาานแถลงขา่วโครงการ OUR Khung Bang Kachao x                 5,350,000.00 

31 จา้งจัดสมัมนาสายงาน ผสญ. ประจ าปี 2561 x                 1,198,400.00 

32 จัดซือ้ยา x

33 จัดซือ้ยา x                 1,217,370.00 
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