
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง
1

จา้งซ่อมรถยนต์ย่ีหอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮท-
1968 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการของส านักงาน
ทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี สาขาบา้นไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,709.14          21,709.14         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าอทุยัธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั เสนอ
ราคา

บริษทั โตโยต้าอทุยัธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั เสนอราคา
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    ลว. 4 มี.ค. 2562

2 จดัจา้งตรวจเช็คระยะ 30,000 กโิลเมตร พร้อม
เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง รถยนต์ย่ีหอ้ อซูีซุ
หมายเลข ทะเบยีน 6 กค 4822 กรุงเทพมหานคร ใช้
ในราชการส านักงานทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี 

4,184.77            4,184.77           เฉพาะเจาะจง บริษทั อซูีซุ อทุยัธานี จ ากดั  
เสนอราคา 4,184.77 บาท

บริษทั อซูีซุ อทุยัธานี จ ากดั  เสนอ
ราคา 4,184.77 บาท

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่50/2562          
   ลว. 4 มี.ค. 2562

3 จดัจา้งตรวจสอบบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ประกอบของส านักงานทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

4,410.04            4,410.04           เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
อทุยัธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
อทุยัธานี

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่51/2562          
   ลว. 14   มี.ค. 2562

4 จดัจา้งซ่อมกล้องวงจรปดิ จ านวน 3 จดุ ของส านักงาน
ทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

4,450.00            4,450.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายนท ี แกว้เชิงค้า เสนอ
ราคา 4450 บาท               
       2.นางสาวจริาพร  ตรุโน
ภาส เสนอราคา 5,650.- บาท

นายนท ี แกว้เชิงค้า เสนอราคา 
4450 บาท

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่52/2562          
   ลว.  15  มี.ค. 2562

5 จดัจา้งซ่อมระบบน  าประปาส าหรับหอ้งน  าประชาชน 
ของส านักงานทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,900.00            4,900.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายเกษม  ตั งเอา๋ เสนอราคา
 4,900 บาท 2.พรชัยแกน่
สิงห ์เสนอราคา 5,200 บาท

นายเกษม  ตั งเอา๋ เสนอราคา 
4900 บาท

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่53/2562          
   ลว. 19   มี.ค. 2562

6 จดัซื อเคร่ืองค านวณ จ านวน 2 เคร่ือง ของส านักงาน
ทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี สาขาบา้นไร่ และส านักงานทีดิ่น
จงัหวัดอทุยัธานี สาขาหนองฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00            6,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านกญัญาภัณฑ์ เสนอราคา
 6,000 บาท                     
    2. ร้านจรีนันทวั์สดุภัณฑ์ 
เสนอราคา 6,500 บาท        
       3.ร้านทพิยภัณฑ์ เสนอ
ราคา 7,000 บาท

ร้านกญัญาภัณฑ์ เสนอราคา 
6,000 บาท

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่54/2562          
   ลว. 26   มี.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
ประจ ำเดือน มีนำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีที่ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
จะจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง จะซ้ือหรือจำ้ง และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2562
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
ประจ ำเดือน มีนำคม 2562

7 จดัซื อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ของ
ส านักงานทีดิ่นจงัหวัดอทุยัธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,550.00          22,550.00         เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพัฒนาภรณ์
 เฟอร์นิมาร์ท เสนอราคา 
22,550 บาท                    
   2.ร้านฉัตรพาณิชย์ เสนอ
ราคา 24,490 บาท             
         3.ร้านท ีท ีเซ็นเตอร์ 
เสนอราคา 23,490 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพัฒนาภรณ์ เฟอร์
นิมาร์ท เสนอราคา 22,550 บาท

เปน็ราคาทีเ่หมาะสมแล้ว เลขที ่55/2562          
   ลว. 27   มี.ค. 2562


