
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ 

ของฝ่ายทะเบยีนส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,900.00     1,900.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นหนองฉาง

เซอรว์สิ เสนอราคา

 1,900 บาท         

             2.นาย

พงศธ์ร  แกลว้วกิจิ 

เสนอราคา 2,300 

บาท

รา้นหนองฉางเซอรว์สิ 

เสนอราคา 1,900 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่82/2562 

             ลว. 3 

ก.ย. 2562

2 จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์ส าหรับใชใ้น

ราชการ ของฝ่ายทะเบยีน 

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,800.00     6,100.00    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 5,800 บาท   

                      2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 6,500 

บาท                   

      3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 6,000 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 5,800 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่83/2562 

             ลว. 3 

ก.ย. 2562

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

3 จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ส าหรับใช ้

ในราชการ ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธานแีละสาขา            

     โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

52,875.00    58,070.00  เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 52,875 บาท 

                        2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 62,850

 บาท                  

       3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 58,485

 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 52,875 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่84/2562 

             ลว. 9 

ก.ย. 2562

4 จัดซือ้กระดาษ ส าหรับใชใ้น

ราชการ ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธานแีละสาขา   โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

18,900.00    19,450.00  เฉพาะเจาะจง1.รา้นทพิยภัณฑ ์

เสนอราคา 20,100

 บาท                  

      2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 19,350 บาท 

               3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 18,900 บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 18,900 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่85/2562 

             ลว. 9 

ก.ย. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

5 จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว ส าหรับ

ใชใ้นราชการ ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ี      โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

2,480.00     2,691.67    เฉพาะเจาะจง1.รา้นทพิยภัณฑ ์

เสนอราคา 2,740 

บาท                   

     2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 2,855 บาท   

             3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 2,480 บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 2,480 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่86/2562 

             ลว. 11

 ก.ย. 2562

6 จัดซือ้กระดาษ ส าหรับใชใ้น

ราชการ ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธานแีละสาขา   โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

18,900.00    19,450.00  เฉพาะเจาะจง1.รา้นทพิยภัณฑ ์

เสนอราคา 20,100

 บาท                  

      2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 19,350 บาท 

               3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 18,900 บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 18,900 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่87/2562 

             ลว. 11

 ก.ย. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

7 จา้งกอ่สรา้งบา้นพักขา้ราชการ 2 

ชัน้ 6 หอ้ง ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโยวธิปีระกวดราคา

         ( e-bidding)

######### ######### ประกวด

ราคา

อเิล็กทรอนิ

กส์

(e-

bidding)

1. หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 สดุคณา เสนอราคา

 3,689,000.00 

บาท                   

               2.หา้ง

หุน้สว่นจ ากดั รุง่

อรณุวาณชิ เสนอ

ราคา 

3,669,000.00 บาท

           3. หา้ง

หุน้สว่นจ ากดั 

พันลา้นการโยธา 

เสนอราคา  

3,695,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั รุง่

อรณุวาณชิ เสนอราคา

 3,669,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่88/2562 

             ลว. 13

 ก.ย. 2562

8 จัดซือ้กระดาษ ส าหรับใชใ้น

ราชการ ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธานแีละสาขา   โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

37,138.84    38,187.97  เฉพาะเจาะจง1.รา้นทพิยภัณฑ ์

เสนอราคา 39,425

 บาท                  

      2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 38,000 บาท 

               3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 37,138.84 

บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 37,138.84 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่89/2562 

             ลว. 18

 ก.ย. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

9 จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ส าหรับใช ้

ในราชการ ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธานแีละสาขา            

     โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

48,910.00    54,438.33  เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 48,910 บาท 

                        2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 59,040

 บาท                  

       3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 55,365

 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 48,910 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่90/2562 

             ลว. 18

 ก.ย. 2562

10 จัดซือ้ครภัุณฑส์ านักงาน จ านวน 3 

รายการ ส าหรับใชใ้นราชการ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี      

   โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,100.00    18,100.00  เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 18,100 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 18,100 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่91/2562 

             ลว. 18

 ก.ย. 2562

11 จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว ส าหรับ

ใชใ้นราชการ ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ี      โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

3,500.00     3,706.67    เฉพาะเจาะจง1.รา้นศรเีจรญิ 

เสนอราคา 3,810 

บาท                   

     2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 3,810 บาท   

             3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 3,500 บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 3,500 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่92/2562 

             ลว. 19

 ก.ย. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

12 จัดซือ้แบตเตอรีเ่ครือ่งส ารองไฟ 

ส าหรับใชใ้นราชการ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

และสาขา                 โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

6,600.00     7,296.67    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 6,600 บาท   

                      2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 7,700 

บาท                   

      3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 7,590 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 6,600 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่93/2562 

             ลว. 19

 ก.ย. 2562

13 จัดซือ้เครือ่งพมิพ,์ คยีบ์อรด์ และ

เมาท ์ ส าหรับใชใ้นราชการ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี      

      โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,845.00     4,148.33    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 3,845 บาท   

                      2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 4,530 

บาท                   

      3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 4,070 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์ 

เสนอราคา 3,845 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่94/2562 

             ลว. 26

 ก.ย. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน  กนัยำยน 2562

14 จัดซือ้กระดาษทชิช ู ส าหรับใช ้

บรกิารหอ้งน ้าประชาชนและ

เจา้หนา้ที ่ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ี      โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

3,647.00     3,755.67    เฉพาะเจาะจง1.รา้นศรเีจรญิ 

เสนอราคา 3,810 

บาท                   

     2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 3,810 บาท   

             3.รา้น

กญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 3,647 บาท

รา้นกญัญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 3,647 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่95/2562 

             ลว. 26

 ก.ย. 2562
















