
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาด 21,200.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านต้ัมแอร์ ร้านต้ัมแอร์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 60/2561
เคร่ืองปรับอากาศ ของส านักงานที่ดิน เสนอราคา 21,200.-บาท เสนอราคา 21,200.-บาท ลว. 3 พ.ค. 2561
จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ส านักงานที่ดินอ าเภอ

2 จ้างเหมาบริการปรับปรุงโต๊ะท างาน 3,000.00            - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วิหคก่อสร้าง ร้าน ว.วิหคก่อสร้าง เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 61/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท ลว. 7 พ.ค. 2561

นายจ าลอง สุพรรณ
เสนอราคา 3,400.-บาท 
นายสังวาน มากพันธ์
เสนอราคา 4,000.-บาท 

3 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,900.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านต้ัมแอร์ ร้านต้ัมแอร์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 62/2561
จ านวน 2 เคร่ือง ของฝ่ายทะเบียน เสนอราคา 4,900.-บาท เสนอราคา 4,900.-บาท ลว. 8 พ.ค. 2561
ฝ่ายรังวัด ของส านักงานที่ดิน ร้านนริศแอร์เซอร์วิส
จังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 5,550.-บาท 

4 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,800.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านหนองฉางอิเล็คโทรนิคส์ ร้านหนองฉางอิเล็คโทรนิคส์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 63/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 3,800.-บาท เสนอราคา 3,800.-บาท ลว. 22 พ.ค. 2561
สาขาหนองฉาง นายปรีชา ประเสริฐศักด์ิ

เสนอราคา 4,300.-บาท 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2561
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
เริ่มวันที่ 1 พฤษภำคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

5 จัดซ้ือกระดาษ A4 (ขนาด 80 แกรม) 15,000.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญาภัณฑ์ ร้านกัญญาภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 64/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 15,000.-บาท เสนอราคา 15,000.-บาท ลว. 23 พ.ค. 2561
สาขาบ้านไร่ ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์

เสนอราคา 15,301.-บาท 
ร้านทิพยภัณฑ์
เสนอราคา 15,730.-บาท 

6 3,753.03            - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าอทุัยธานี ผู้จ าหน่าย บริษัท โตโยต้าอทุัยธานี ผู้จ าหน่าย เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 65/2561
 โตโยต้า จ ากดั  โตโยต้า จ ากดั ลว. 23 พ.ค. 2561
เสนอราคา 3,753.03บาท เสนอราคา 3,753.03บาท 

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 15,000.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญาภัณฑ์ ร้านกัญญาภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 66/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 15,000.-บาท เสนอราคา 15,000.-บาท ลว. 23 พ.ค. 2561
สาขาหนองฉาง ร้านทิพยภัณฑ์

เสนอราคา 15,320.-บาท 
ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์
เสนอราคา 15,629.-บาท 

8 สัญญาการจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการ - - - นางจิตติมา รู้อยู่ นางจิตติมา รู้อยู่ - เลขที่ 67/2561
ลว. 24 พ.ค. 2561

จัดจ้างตรวจเช็คระบบเคร่ืองปรับอากาศและ
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน ฮน 5706 
กรุงเทพมหานคร ของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุทัยธานี  สาขาหนองฉาง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2561
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
เริ่มวันที่ 1 พฤษภำคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

9 จัดซ้ือกระดาษ A4 (ขนาด 70 แกรม) 45,000.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญาภัณฑ์ ร้านกัญญาภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 68/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 45,000.-บาท เสนอราคา 45,000.-บาท ลว. 25 พ.ค. 2561
และสาขา ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์

เสนอราคา 46,000.-บาท 
ร้านทิพยภัณฑ์
เสนอราคา 47,500.-บาท 

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ 13,450.00           - เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 69/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  เสนอราคา 13,450.-บาท เสนอราคา 13,450.-บาท ลว. 25 พ.ค. 2561

ร้านฉัตรพาณิชย์
เสนอราคา 14,440.-บาท 
ร้าน ที ที เซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 14,950.-บาท 

11 จัดจ้างตรวจสอบบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3,813.87            - เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค สาขาหนองฉาง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค สาขาหนองฉาง เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 70/2561
และอุปกรณ์ประกอบ ของส านักงานที่ดิน เสนอราคา 3,813.87 บาท เสนอราคา 3,813.87 บาท ลว. 31 พ.ค. 2561
จังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2561
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
เริ่มวันที่ 1 พฤษภำคม 2561


