
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือไขกระดาษ 2,500.00            - เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 81/2561

ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท ลว. 1 ส.ค. 2561

2 จัดซ้ืองานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ  3,970.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญาภัณฑ์ ร้านกัญญาภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 81/2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เสนอราคา 3,970.-บาท เสนอราคา 3,970.-บาท ลว. 3 ส.ค. 2561

ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์ 
เสนอราคา 4,140.- บาท
ร้านทิพยภัณฑ์
เสนอราคา 4,210.-บาท 

3 จัดจ้างเปล่ียนปล๊ักและสวิตซ์ไฟฟ้า 1,400.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านวรวิทการไฟฟ้า ร้านวรวิทการไฟฟ้า เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 83/2561
พร้อมหน้ากากกันน้ า เสนอราคา 1,400.- บาท เสนอราคา 1,400.- บาท ลว. 9 ส.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

4 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,200                 - เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 84/2561
 (ค าเตือน การแจ้งราคาทุนทรัพย์ฯ เสนอราคา 3,200.- บาท เสนอราคา 3,200.- บาท ลว. 9 ส.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี/สาขา/ ร้านจักรพงษ์การพิมพ์
อ าเภอ เสนอราคา 4,000.- บาท 

ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์
เสนอราคา 4,000.- บาท 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2561
ส ำนักงำนที่ดินจงัหวัดอุทัยธำนี
เริ่มวันที่ 1  สงิหำคม 2561
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หรือจ้ำง
5 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ยี่ห้อ Brother 300.00               - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 85/2561

ของฝ่ายรังวัด เสนอราคา 300.- บาท เสนอราคา 300.- บาท ลว. 10 ส.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

6 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Printher) 26,600.00          - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 86/2561
จ านวน 7 เคร่ือง เสนอราคา 26,600.- บาท เสนอราคา 26,600.- บาท ลว. 16 ส.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด

เสนอราคา 29,400.- บาท 
ร้านพลภัทรไอที
เสนอราคา 30,100.- บาท 

7 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,822.13            - เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า อุทัยธานี บริษัทโตโยต้า อุทัยธานี เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 87/2561
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-1968 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ลว. 27  ส.ค. 2561
กรุงเทพมหานคร ของส านักงานที่ดิน สาขาบ้านไร่ สาขาบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ เสนอราคา 2,822.13 บาท เสนอราคา 2,822.13 บาท

8 จัดจ้างซ่อมรางหลอดไฟพร้อมเปล่ียนหลอดไฟ 1,200.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านวรวิทการไฟฟ้า ร้านวรวิทการไฟฟ้า เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 88/2561
เป็นหลอด LED เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท ลว. 31  ส.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มวันที่ 1  สงิหำคม 2561
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