
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืตกลงจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง
1 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ใหญร่อบอาคารส านักงาน

ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00            5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมานพ  คงยอด   เสนอ

ราคา 5,000.-บาท
นายมานพ  คงยอด   เสนอราคา 
5,000.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 37/2562          
    ลว. 3 ม.ค. 2562

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุทัยธาน/ีสาขา/อ าเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,990.00          29,990.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 
29,990 บาท                   
  2.ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์ 
เสนอราคา 31,537 บาท      
        3.ร้านปราณีเคร่ืองเขยีน 
เสนอราคา 31,930 บาท

ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 29,990 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 38/2562          
    ลว. 3 ม.ค. 2562

3 ซ้ือวัสดุส านักงานของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธาน/ี
สาขา/อ าเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,127.00          90,127.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 
90,127 บาท                   
  2.ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 
93,272 บาท                   
  3.ร้านปราณีเคร่ืองเขยีน 
เสนอราคา 96,365 บาท

ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 90,127 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 39/2562          
    ลว. 3 ม.ค. 2562

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ในราชการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธาน/ีสาขา/อ าเภอ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

136,113.00        136,113.00       เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส 
คอมพวิเตอร์ เสนอราคา 
90,127 บาท                   
 2.บริษัท ยู พ ีดี เซอร์วิส 
เสนอราคา 147,240 บาท    
      3.บริษัท ยู นิต้ี ไอที ซิส
เต็ม จ ากัด เสนอราคา 
142,190 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส 
คอมพวิเตอร์ เสนอราคา 90,127 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 40/2562          
    ลว. 9 ม.ค. 2562

5

จัดจ้างท าป้ายไวนิลติดผนังห้องประชุม เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์วิสัยทัศน์ กรมที่ดิน ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง 1. ร้านกิตติพงศ์การพมิพ ์      
เสนอราคา 1,200 บาท        
  2. ร้านจักรพงษ์การพมิพ ์    
  เสนอราคา 1,250 บาท

ร้านกิตติพงศ์การพมิพ ์            
เสนอราคา 1,200 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 41/2562          
    ลว. 11 ม.ค. 2562

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดินจงัหวัดอุทยัธำนี

เริม่วันที่ 1 ตุลำคม 2561



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง จะซ้ือหรอืจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืตกลงจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดินจงัหวัดอุทยัธำนี

เริม่วันที่ 1 ตุลำคม 2561

6 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าดิบตามโครงการประชาสัมพนัธ์ 
การยกระดับการให้บริการงานกรมที่ดิน ของกลุ่มงาน
วิชาการที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

10,000.00          10,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสืบไพร เสนอราคา 
10,000 บาท                   
  2.ร้านจักรพงษ์การพมิพ ์
เสนอราคา 10,000 บาท

ร้านสืบไพร เสนอราคา 10,000 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 42/2562          
    ลว. 14 ม.ค. 2562

7 จัดครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธาน/ีสาขาบ้านไร่/
ส านักงานที่ดินอ าเภอลานสัก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,420.00          12,420.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพฒันาภรณ์
 เฟอร์นิมาร์ท เสนอราคา 
12,420 บาท                   
    2.ร้านฉตัรพาณิชย์ เสนอ
ราคา 13,000 บาท            
          3.ร้านที ที เซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 14,550 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพฒันาภรณ์ เฟอร์
นิมาร์ท เสนอราคา 12,420 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 43/2562          
    ลว. 16 ม.ค. 2562

8 จัดจ้างท าตรายางเพื่อใช้ในราชการ ฝ่ายทะเบียน
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00               780.00              เฉพาะเจาะจง ร้านล าแพนตรายาง เสนอราคา
 780 บาท

ร้านล าแพนตรายาง เสนอราคา 
780 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ -/2562             
 ลว. 28 ม.ค. 2562

9 จัดจ้างซ่อมเคร่ือง TIMER SWITCH ห้องเซิร์ฟเวอร์     
  ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   สาขาหนองฉาง 
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00            1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.ซี.ซัพพลาย เสนอราคา
 1,500 บาท

ร้าน เจ.ซี.ซัพพลาย เสนอราคา 
1,500 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ -/2562             
 ลว. 29 ม.ค. 2562

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในโครงการประกวดห้องน้ า
สะอาดแห่งปี ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,835.00            2,835.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 
2,835 บาท                     
  2.ร้านทิพยภัณฑ์ เสนอราคา 
3,040 บาท                     
  3.ร้านปราณีเคร่ืองเขยีน 
เสนอราคา 2,915 บาท

ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 2,835 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 44/2562          
    ลว. 30 ม.ค. 2562

11 ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีและสาขา           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 
1,200 บาท                     
  2.ร้านทิพยภัณฑ์ เสนอราคา 
1,500 บาท                     
  3.ร้านจีรนันท์วัสดุภัณฑ์ 
เสนอราคา 1,500 บาท

ร้านศรีเจริญ เสนอราคา 2,835 
บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เลขที่ 45/2562          
    ลว. 30 ม.ค. 2562


