
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีที่ รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะจัดซ้ือหรือจัดจาง จะซ้ือหรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุ(ผาดําขาว) เพ่ือใชตกแตงอาคารสถานท่ี 2,400.00            - ตกลงราคา รานกําชัยพาณิชและรานแกวไพบูลยรานกําชัยพาณิชและรานแกวไพบูลยเปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี -/2560

โดยวิธีตกลงราคา เสนอราคา 2,400.-บาท เสนอราคา 2,400.-บาท ลว. 3 พฤศจิกายน 2559

2 เบิกคาใชจายในการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติ 1,820.00            - ตกลงราคา เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี -/2560

ราชการผานระบบวีดีทัศนทางไกล(Video Conference) เสนอราคา 1,820.-บาท เสนอราคา 1,820.-บาท ลว. 3 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา

3 จางเหมาบริการปฏิบัติงาน 83,058.00           - ตกลงราคา นางสาวสุพัตรา  จันทรตะต้ือ นางสาวสุพัตรา  จันทรตะต้ือ เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 24/2560

ตําแหนงพนักงานธุรการจัดเก็บเอกสารในหองสารบบ เสนอราคา 83,058.-บาท เสนอราคา 83,058.-บาท ลว. 4 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

4 จัดซื้อถังดับเพลิง 19,200               - ตกลงราคา รานโพลลี่ เคมี ไฟร รานโพลลี่ เคมี ไฟร เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 25/2559

เสนอราคา 19,200.-บาท เสนอราคา 19,200.-บาท ลว. 4 พฤศจิกายน 2559

5 จัดจางติดต้ังอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4,130                - ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 26/2559

ของสํานักงานท่ิดนจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 4,130.- บาท เสนอราคา 4,130.- บาท ลว. 8 พฤศจิกายน 2559

6 จัดจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ หองเจาพนักงาน 950                   - ตกลงราคา รานพัชรพล รานพัชรพล เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี    -  /2559

ท่ีดินฯ เสนอราคา 4,130.00-บาท เสนอราคา 4,130.00-บาท ลว. 15 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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หรือจาง

7 จัดจางติดต้ังอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4,130.00            - ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 26/2559

ของสํานักงานท่ิดนจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 4,130.- บาท เสนอราคา 4,130.- บาท ลว. 8 พฤศจิกายน 2559

8 จัดจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ หองเจาพนักงาน 950.00               - ตกลงราคา รานพัชรพล รานพัชรพล เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี    -  /2559

ท่ีดินฯ เสนอราคา 950.- บาท เสนอราคา 950.- บาท ลว. 15 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร

9 จัดจางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน 1,960.24            - ตกลงราคา บบริษัท อีซูซุ อุทัยธานี จํากัด บบริษัท อีซูซุ อุทัยธานี จํากัด เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี    27  /2559

ฮจ 85 กรุงเทพมหานคร เสนอราคา 1960.24บาท เสนอราคา 1960.24บาท ลว. 15 พฤศจิกายน 2559

ของสํานักงานท่ิดนจังหวัดอุทัยธานี

10 สัญญาจาง พนักงานราชการ 11,280.00           - - - - - เลขท่ี 25/2560

นายกิตติ  สังขทอง ลว. 17 พฤศจิกายน 2559

11 จางเหมาบริการปฏิบัติงาน 76,200.00           - ตกลงราคา นางสาวจเร เจนเขตรการณ นางสาวจเร เจนเขตรการณ เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 29/2560

ตําแหนงพนักงานบันทึกขอมูล เสนอราคา 76,200.-บาท เสนอราคา 76,200.-บาท ลว. 17 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

12 จางเหมาบริการปฏิบัติงาน 38,100.00           - ตกลงราคา นางสาววิไลลักษณ กระเทศ นางสาววิไลลักษณ กระเทศ เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 30/2560

ตําแหนงพนักงานธุรการ เสนอราคา 38,100.-บาท เสนอราคา 38,100.-บาท ลว. 17 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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หรือจาง

13 รายงานขออนุมัติจัดจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 800.00               - ตกลงราคา รานวรวิทการไฟฟา รานวรวิทการไฟฟา เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 31/2560

ฝายรังวัด ของสํานักงานท่ีดิน เสนอราคา 800.-บาท เสนอราคา 800.-บาท ลว. 30 พฤศจิกายน 2559

จังหวัดอุทัยธานี นายปราโมทย บุปผชาติ

เสนอราคา 1,050.-บาท

14 รายงานขออนุมัติจัดจางทําปายทําเนียบ 1,500.00            - ตกลงราคา ราน พี.บี.กอปป ราน พี.บี.กอปป เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี -/2560

ผูบริหารกรมท่ีดิน ของสํานักงานท่ีดิน เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท ลว. 30 พฤศจิกายน 2559

อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี


