
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีที่ รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะจัดซ้ือหรือจัดจาง จะซ้ือหรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง

1 จางผลิตหลักเขตท่ีดินและหมุดหลักฐานแผนท่ี 161,700.00         161,700.00      เฉพาะเจาะจง เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 28/2561

ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี และสาขา เสนอราคา 161,700.-บาท เสนอราคา 161,700.-บาท ลว. 7  ธันวาคม 2560

2 จางตรวจเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตร 2,439.60            - เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ อุทัยธานี บริษัท อีซูซุ อุทัยธานี เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 29/2561

พรอมเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง รถยนตย่ีหอ สํานักงานใหญ จํากัด สํานักงานใหญ จํากัด ลว. 8  ธันวาคม 2560

อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 6 กค 4822 เสนอราคา 2,439.60บาท เสนอราคา 2,439.60บาท

กรุงเทพมหานคร ใชในราชการ

ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

3 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ หองเจาพนักงาน 3,050.00            - เฉพาะเจาะจง รานพัชรพล แอร เซอรวิส รานพัชรพล แอร เซอรวิส เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 30/2561

ท่ีดินจังหวัดฯและหองฝายทะเบียน เสนอราคา 3,050.-บาท เสนอราคา 3,050.-บาท ลว. 14  ธันวาคม 2560

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบานไร รานธัชชัยการไฟฟา

เสนอราคา 3,450.-บาท

4 จางดูดสิ่งปฏิกูลในบอพักของหองน้ํา 2,000.00            - เฉพาะเจาะจง นายดนู เสนีวงศ ณ อยุธยา นายดนู เสนีวงศ ณ อยุธยา เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี - /2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 2,000.-บาท เสนอราคา 2,000.-บาท ลว. 20  ธันวาคม 2560

5 ซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู 10,500.00           - เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาภรณ เฟอรนิมารท รานพัฒนาภรณ เฟอรนิมารท เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 31/2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 10,500.-บาท เสนอราคา 10,500.-บาท ลว. 22  ธันวาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2560
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หรือจาง

6 จางปรับปรุงท่ีพักประชาชนพรอมสวนประกอบ 305,000.00         308,000.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สําเร็จหวัง การโยธา หางหุนสวนจํากัด สําเร็จหวัง การโยธา เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 32/2561

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 305,000.-บาท เสนอราคา 305,000.-บาท ลว. 25  ธันวาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด แอดมิน การโยธา

เสนอราคา 308.499.44 บาท

7 จางทําแผนพับประชาสัมพันธ 8,000.00            - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เคเทค กราฟฟค หางหุนสวนจํากัด เคเทค กราฟฟคเปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 33/2561

ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 8,000.- บาท เสนอราคา 8,000.- บาท ลว. 25  ธันวาคม 2560

หางหุนสวนสามัญนงลักษณการพิมพ

เสนอราคา 12,000.- บาท

8 จางซอมแซมปายสํานักงานท่ีดินฯ 2,000.00            - เฉพาะเจาะจง ราน ว. วิหคกอสราง ราน ว. วิหคกอสราง เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 34/2561

ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 2,000.- บาท เสนอราคา 2,000.- บาท ลว. 25  ธันวาคม 2560

9 จางกอสรางบานพักขาราชการ 2 ชั้น 6 หอง 3,680,000.00       4,330,000        e-bidding หางหุนสวนจํากัด ที แอนด เจ การโยธา หางหุนสวนจํากัด ที แอนด เจ การโยธา เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 35/2561

ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา  3,680,000 บาท เสนอราคา  3,680,000 บาท ลว. 27 ธันวาคม 2560

สาขาบานไร บริษัท เงิน หยก เพชร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

เสนอราคา 3,740,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด อดิศัย

เสนอราคา 3,800,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด โชคภิรมย

เสนอราคา 3,843,000 บาท

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ในปงบประมาณ 2561

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
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หรือจาง

กิจการรวมคา สถาพร-ที.เค.บี

เสนอราคา  3,990,000  บาท

หางหุนสวนจํากัด หนูกอสราง 777  

เสนอราคา 4,000,000 บาท

บริษัท โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด 

เสนอราคา 4,134,300 บาท

หางหุนสวนจํากัดทรัพยสรากอสราง

เสนอราคา 4,330,000 บาท

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,225.00           - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจ เอส คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เจ เอส คอมพิวเตอร เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 36/2561

ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี/สาขา/อําเภอ เสนอราคา 99,225.-บาท เสนอราคา 99,225.-บาท ลว. 28  ธันวาคม 2560

รานพลภัทรไอที

เสนอราคา 99,860.-บาท

รานบานไร ไอที

เสนอราคา 99,965.-บาท

11 จางเอกชนเพ่ือเสริมการปฏิบัติงาน 82,920.00           - ตกลงราคา นางสาวกันยารัตน  ชุติทร นางสาวกันยารัตน  ชุติทร เปนราคาท่ีเหมาะสมแลว เลขท่ี 37/2561

งานทําความสะอาด เสนอราคา 61,744.19 บาท เสนอราคา 61,744.19 บาท ลว. 29  ธันวาคม 2560

สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2560
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