
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 15,240.00    15,240.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวปิยนาถ  ครฑุธานุชาตินางสาวปิยนาถ  ครฑุธานุชาติเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่69/2562

งานธรุการ เสนอราคา 15,240.- บาท เสนอราคา 15,240.- บาท ลว. 1 ส.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

2 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 15,240.00    15,240.00  เฉพาะเจาะจงนางสาววนดิา  ระบอบนางสาววนดิา  ระบอบเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่70/2562

งานธรุการจัดเก็บเอกสารหอ้งสารบบ เสนอราคา 15,240.- บาท เสนอราคา 15,240.-บาท ลว. 1 ส.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาหนองฉาง

3 ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ส าหรับใชใ้น

ราชการของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธานแีละสาขา โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

35,000.00    35,000.00  เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 35,000 บาท 

                     2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 36,800

 บาท                  

    3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 36,260

 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 35,000 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่71/2562 

             ลว. 5 

ส.ค. 2562

77 จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ 

ของฝ่ายรังวัด ส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00     9,000.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นวรวทิการ

ไฟฟ้า เสนอราคา 

9,000 บาท          

            2.นายสรร

ชัย  เสนอราคา 

10,000 บาท

.รา้นวรวทิการไฟฟ้า 

เสนอราคา 9,000 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่72/2562 

             ลว. 6 

ส.ค. 2562

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2562

4 จัดจา้งลา้งท าความสะอาด

เครือ่งปรับอากาศ ของส านักงาน

ทีด่นิจังหวัดอทัุยธานแีละสาขา 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,000.00    22,000.00  เฉพาะเจาะจง1.รา้นนรศิแอรเ์ซอรื

วสิ       เสนอราคา

 27,500 บาท        

  2.รา้นตัม้แอร ์ 

เสนอราคา 22,000

 บาท                  

     3. รา้นโอไ๋ฟฟ้า

แอนดแ์อร ์เสนอ

ราคา 27,500 บาท

รา้นตัม้แอร ์ เสนอราคา

 22,000 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่73/2562 

             ลว. 7 

ส.ค. 2562

5 ซือ้ครภัุณฑ ์๒ รายการ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,300.00     9,300.00    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่น

จ ากดัพัฒนาภรณ์ 

เฟอรน์มิารท์ เสนอ

ราคา 9,300 บาท   

                    2.

รา้นฉัตรพาณชิย ์

เสนอราคา 10,000

 บาท                  

    3.รา้นท ีท ีเซ็น

เตอร ์เสนอราคา 

10,700 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั

พัฒนาภรณ์ เฟอรน์ิ

มารท์ เสนอราคา  

เสนอราคา 9,300 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่74/2562 

             ลว. 9 

ส.ค. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2562

6 ซือ้ครภัุณฑส์ านักงาน จ านวน ๒ 

รายการ ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธาน ีโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,650.00     6,650.00    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 6,650 บาท   

                        2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 7,450 

บาท                   

   3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 6,900 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 6,650 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่75/2562 

             ลว. 9 

ส.ค. 2562

7 จา้งซอ่มเครือ่งพมิพ ์จ านวน ๒ 

เครือ่ง ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธาน ีโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,500.00     4,500.00    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 4,500 บาท   

                      2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 5,250 

บาท                   

      3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 5,400 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 4,500 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่76/2562 

             ลว. 13

 ส.ค. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2562

8 จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ 

ของฝ่ายรังวัด ส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

12,150.00    12,150.00  เฉพาะเจาะจง1.รา้นตัม้แอร ์เสนอ

ราคา 12,150 บาท 

                     2.

นายนรศิ  เดยีว

เจรญิสนิ  เสนอ

ราคา 14,350 บาท 

      3.รา้นโอไ๋ฟฟ้า

แอนดแ์อร ์เสนอ

ราคา 14,150 บาท

รา้นตัม้แอร ์เสนอราคา

 12,150 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่77/2562 

             ลว. 23

 ส.ค. 2562

9 จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ 

ของฝ่ายรังวัด ส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,200.00     1,200.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นหนองฉาง

เซอรว์สิ เสนอราคา

 1,200 บาท         

             2.นาย

พงศธ์ร  แกลว้วกิจิ 

เสนอราคา 1,500 

บาท

รา้นหนองฉางเซอรว์สิ 

เสนอราคา 1,200 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่78/2562 

             ลว. 26

 ส.ค. 2562

10 จัดซือ้เครือ่งบันทกึกลอ้งวงจรปิด 

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

 สาขาหนองฉาง โยวธิเีฉพะ่เจาะจง

9,500.00     9,500.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นหนองฉาง

เซอรว์สิ เสนอราคา

 9,500 บาท         

             2.นาย

พงศธ์ร  แกลว้วกิจิ 

เสนอราคา 10,900

 บาท

รา้นหนองฉางเซอรว์สิ 

เสนอราคา 9,500 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่79/2562 

             ลว.   

27 ส.ค. 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2562

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2562

11 จา้งซอ่มเครือ่งพมิพ ์จ านวน ๒ 

เครือ่ง ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธาน ีโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,750.00     3,750.00    เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์ เสนอ

ราคา 3,750 บาท   

                      2.

รา้นพลภัทร ไอท ี 

เสนอราคา 4,300 

บาท                   

      3. บรษัิทยนูติี ้

ไอท ีซสิเต็ม จ ากดั 

เสนอราคา 4,400 

บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 3,750 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่80/2562 

             ลว.   

29 ส.ค. 2562

12 จัดจา้งเหมาบรกิารซอ่มเครือ่งพมิพ์

ส าเนา            (เครือ่งโรเนยีว)  

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

  โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,000.00     4,000.00    เฉพาะเจาะจง1.บรษัิท รโิก ้

(ประเทศไทย) 

เสนอราคา 4,000 

บาท                   

    2.บา้นคอม

นครสวรรค ์เสนอ

ราคา 5947.06 

บาท              3. 

หจก.คอมไซด์

แอนดส์มควรเอพเีอ

สกรุป๊เซอรว์สิ เสนอ

ราคา 4,718.70 

บาท

บรษัิท รโิก ้(ประเทศ

ไทย) เสนอราคา 

4,000 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่81/2562 

             ลว.   

29 ส.ค. 2562












