
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ี ราคากลาง วิธีท่ี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

จะจัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อหรือจาง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 ซื้อเกาอ้ีน่ังสําหรับประชาชน จํานวน 4 แถว 3,920.00             - ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภรณเฟอรนิมารท หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภรณเฟอรนิมารท เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 1/2561

ของสํานักงานที่ดินอําเภอหวยคต เสนอราคา 8,000.-บาท เสนอราคา 8,000.-บาท ลว. 19 ตุลาคม 2560

รานฉัตรพาณิชย

เสนอราคา 9,000.-บาท 

ราน ที ที เซ็นเตอร 

เสนอราคา 9,800.-บาท 

2 ชื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออก 4,120.00             - ตกลงราคา รานรัชนีครุภัณฑ รานรัชนีครุภัณฑ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 2/2561

จํานวน 2 เครื่อง เสนอราคา 20,400.-บาท เสนอราคา 20,400.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี รานณัฐนันท โอเอ คอมพิวเตอร

เสนอราคา 24,000.-บาท

รานศรันย โอเอ คอมพิวเตอร

เสนอราคา 25,000.-บาท

3 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวธนิตา  ไชยศิริ นางสาวธนิตา  ไชยศิริ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 3/2561

งานธุรการ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

4 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวทัศนีย  แกวมณี นางสาวทัศนีย  แกวมณี เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 4/2561

งานธุรการ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2560



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ี ราคากลาง วิธีท่ี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

จะจัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อหรือจาง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

5 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวอรวรรณ  ซื่อตรง นางสาวอรวรรณ  ซื่อตรง เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 5/2561

งานธุรการ ฝายรังวัด เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

6 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นายทวี  ครุฑธานุชาติ นายทวี  ครุฑธานุชาติ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 6/2561

งานธุรการจัดเก็บเอกสารในหองสารบบ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

7 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวสุมาลี  นาคสิงห นางสาวสุมาลี  นาคสิงห เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 7/2561

งานบันทึกขอมูล เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

8 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวสาคร  ถึงใจ นางสาวสาคร  ถึงใจ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 8/2561

งานบันทึกขอมูล เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

9 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นายปรีชา  อวมภักดี นายปรีชา  อวมภักดี เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 9/2561

งานยานพาหนะ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

10 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นางสาวจําลอง  วิชัย นางสาวจําลอง  วิชัย เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 10/2561

งานทําความสะอาด เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

11 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นางเจียรนัย  จันทรสงเคราะห นางเจียรนัย  จันทรสงเคราะห เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 11/2561

งานทําความสะอาด เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ี ราคากลาง วิธีท่ี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

จะจัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อหรือจาง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

12 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นายณรงคศักด์ิ  ศรีวิสาร นายณรงคศักด์ิ  ศรีวิสาร เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 12/2561

งานทําสวน เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

13 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวสุพัตรา  จันทรตะต้ือ นางสาวสุพัตรา  จันทรตะต้ือ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 13/2561

งานธุรการจัดเก็บเอกสารในหองสารบบ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

14 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวนัฐยา  อินมั่น นางสาวนัฐยา  อินมั่น เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 14/2561

งานบันทึกขอมูล เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

15 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวธนาภรณ  หลอทอง นางสาวธนาภรณ  หลอทอง เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 15/2561

งานบันทึกขอมูล เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

16 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นายสิทธวุฒิ  แหวเพ็ชร นายสิทธวุฒิ  แหวเพ็ชร เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 16/2561

งานยานพาหนะ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

17 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นายพิพัฒน  ตาคํามา นายพิพัฒน  ตาคํามา เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 17/2561

งานทําสวน เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

18 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวปยนาถ  ครุฑธานุชาติ นางสาวปยนาถ  ครุฑธานุชาติ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 18/2561

งานธุรการจัดเก็บเอกสารในหองสารบบ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2560



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ี ราคากลาง วิธีท่ี รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

จะจัดซื้อหรือจัดจาง จะซื้อหรือจาง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซื้อหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

19 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นางสาวจเร นางสาวนัฐยา  อินมั่น เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 19/2561

งานบันทึกขอมูล เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

20 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 91,440.00           - ตกลงราคา นายลําพอง  จินกะสิกิจ นายลําพอง  จินกะสิกิจ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 20/2561

งานยานพาหนะ เสนอราคา 91,440.-บาท เสนอราคา 91,440.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

21 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นางสาวสุภรา  ชัยวัน นางสาวสุภรา  ชัยวัน เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 21/2561

งานทําความสะอาด เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

22 จางเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นายเชิดพงษ  สําราญ นายเชิดพงษ  สําราญ เปนราคาที่เหมาะสมแลว เลขที่ 22/2561

งานทําสวน เสนอราคา 82,920.-บาท เสนอราคา 82,920.-บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2560


