
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 104,400.00        104,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 1/2562

ส าหรับใช้ในงานราชการ เสนอราคา 104,400.00 บาท ลว. 18 ต.ค. 2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีและสาขา

2 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  แก้วมณี นางสาวทัศนีย์  แก้วมณี เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 2/2562
งานธุรการ เสนอราคา 7,620.- บาท เสนอราคา 7,620.- บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

3 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  อ่วมภกัดี นายปรีชา  อ่วมภกัดี เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 3/2562
งานยานพาหนะ เสนอราคา 7,620.- บาท เสนอราคา 7,620.- บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

4 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 6,910.00            6,910.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าลอง  วิชัย นางสาวจ าลอง  วิชัย เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 4/2562
งานท าความสะอาด เสนอราคา 6,910.- บาท เสนอราคา 6,910.- บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

5 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 6,910.00            6,910.00           เฉพาะเจาะจง นางเจียรนัย  จันทร์สงเคราะห์ นางเจียรนัย  จันทร์สงเคราะห์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 5/2562
งานท าความสะอาด เสนอราคา 6,910.- บาท เสนอราคา 6,910.- บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

6 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 6,910.00            6,910.00           เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีวิสาร นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีวิสาร เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 6/2562
งานท าสวน เสนอราคา 6,910.- บาท เสนอราคา 6,910.- บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

7 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นายทวี  ครุฑธานุชาติ นายทวี  ครุฑธานุชาติ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 7/2562
งานธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปงีบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดนิจงัหวดัอุทยัธำนี

เริ่มวนัที่ 1 ตลุำคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปงีบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดนิจงัหวดัอุทยัธำนี

เริ่มวนัที่ 1 ตลุำคม 2561

8 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสาคร  ถึงใจ นางสาวสาคร  ถึงใจ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 8/2562
งานธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

9 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  ซ่ือตรง นางสาวรัชนี  ซ่ือตรง เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 9/2562
งานบันทึกข้อมูล เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

10 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิตา  ไชยศิริ นางสาวธนิตา  ไชยศิริ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 10/2562
งานธุรการ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

11 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  ซ่ือตรง นางสาวอรวรรณ  ซ่ือตรง เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 11/2562
งานธุรการ ฝ่ายรังวัด เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

12 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  หล่อทอง นางสาวธนาภรณ์  หล่อทอง เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 12/2562
งานบันทึกข้อมูล เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่

13 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐยา  อินมั่น นางสาวนัฐยา  อินมั่น เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 13/2562
งานบันทึกข้อมูล เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปงีบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดนิจงัหวดัอุทยัธำนี

เริ่มวนัที่ 1 ตลุำคม 2561

14 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพตัรา  จันทร์ตะต้ือ นางสาวสุพตัรา  จันทร์ตะต้ือ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 14/2562
งานธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่

15 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นายสิทธวุฒิ  แห้วเพช็ร นายสิทธวุฒิ  แห้วเพช็ร เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 15/2562
งานยานพาหนะ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่

16 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน์  ตาค ามา นายพพิฒัน์  ตาค ามา เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 16/2562
งานท าสวน เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่

17 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนาถ  ครุฑธานุชาติ นางสาวปิยนาถ  ครุฑธานุชาติ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 17/2562
งานธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

18 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร  เจนเขตรการณ์ นางสาวจเร  เจนเขตรการณ์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 18/2562
งานบันทึกข้อมูล เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

19 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นายล าพอง  จินกะสิกิจ นายล าพอง  จินกะสิกิจ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 19/2562
งานยานพาหนะ เสนอราคา 7,620.-บาท เสนอราคา 7,620.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง จะซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปงีบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดนิจงัหวดัอุทยัธำนี

เริ่มวนัที่ 1 ตลุำคม 2561

20 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 7,620.00            7,620.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน์  ชุตินทร นางสาวกันยารัตน์  ชุตินทร เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 20/2562
งานท าความสะอาด เสนอราคา 6,910.-บาท เสนอราคา 6,910.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

21 จ้างเอกชนเพื่อเสริมการปฏบิัติงาน 6,910.00            6,910.00           เฉพาะเจาะจง นายเชิดพงษ์  ส าราญ นายเชิดพงษ์  ส าราญ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 21/2562
งานท าสวน เสนอราคา 6,910.-บาท เสนอราคา 6,910.-บาท ลว. 19 ต.ค.2561
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง

22 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 44,000.00          46,000             เฉพาะเจาะจง

วรวิท การไฟฟา้                  
  เสนอราคา 44,000.- บาท

วรวิท การไฟฟา้ เสนอราคา 
44,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 22/2562         
     ลว. 19 ต.ค. 2561

23 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านข้างอาคารส านักงานที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานี

321,000.00        321,000.00       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าเร็จหวัง 
การโยธา เสนอราคา 
321,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าเร็จหวัง       
การโยธา เสนอราคา             
321,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 23/2562         
      ลว. 19 ต.ค. 2561

24 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง 56,000.00          57,200             เฉพาะเจาะจง

วรวิท การไฟฟา้                  
เสนอราคา 56,000.- บาท

วรวิท การไฟฟา้ เสนอราคา 
56,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 24/2562         
     ลว. 24 ต.ค. 2561

25 จัดซ้ือถังดับเพลิง

7,200.00            7,200               เฉพาะเจาะจง
โพลล่ี เคมีไฟร์                    
เสนอราคา 7,200.- บาท

โพลล่ี เคมีไฟร์                        
เสนอราคา 7,200.- บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 25/2562         
      ลว. 24 ต.ค. 2561

26 จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบัตร

140,000.00        150,000           เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินติเกรต ซิสเต้ม       
(ไทยแลนด์) จ ากัด               
 เสนอราคา7,200.- บาท

บริษัท อินติเกรต ซิสเต้ม (ไทย
แลนด์) จ ากัด  เสนอราคา 
140,000.- บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 26/2562         
       ลว. 24 ต.ค. 2561

27 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร

60,800.00          144,000           เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส 
คอมพวิเตอร์                      
เสนอราคา 60,800.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอส 
คอมพวิเตอร์  เสนอราคา 
60,800.- บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เลขที่ 27/2562         
      ลว. 24 ต.ค. 2561


