
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนายปรชีา  อว่มภักดี นายปรชีา  อว่มภักดี เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่1/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

2 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00    41,460.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวจ าลอง  วชิัย นางสาวจ าลอง  วชิัย เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่2/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

3 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00    41,460.00  เฉพาะเจาะจงนางเจยีรนัย  จันทรส์งเคราะห์นางเจยีรนัย  จันทรส์งเคราะห์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่3/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

4 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00    41,460.00  เฉพาะเจาะจงนายชชูาต ิ จา่มกีร นายชชูาต ิ จา่มกีร เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่4/2563

งานท าสวน เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

5 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนายทว ี ครฑุธานุชาตนิายทว ี ครฑุธานุชาติเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่5/2563

งานธรุการเก็บเอกสารหอ้งสารบบ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

6 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวสาคร  ถงึใจ นางสาวสาคร  ถงึใจ เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่6/2563

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

7 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวอรวรรณ  ซือ่ตรงนางสาวอรวรรณ  ซือ่ตรงเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่7/2563

งานธรุการ ฝ่ายรังวัด เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

8 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวนัฐยา  อนิมั่น นางสาวนัฐยา  อนิมั่น เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่8/2563

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาบา้นไร่

9 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนายสทิธวฒุ ิ แหว้เพ็ชรนายสทิธวฒุ ิ แหว้เพ็ชรเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่9/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน ตลุำคม 2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน ตลุำคม 2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาบา้นไร่

10 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนายพพัิฒน ์ ตาค ามา นายพพัิฒน ์ ตาค ามา เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่10/2563

งานท าสวน เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาบา้นไร่

11 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวถริาภรณ์  โพธิพั์นธ์นางสาวถริาภรณ์  โพธิพั์นธ์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่11/2563

งานธรุการเก็บเอกสารหอ้งสารบบ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาบา้นไร่

12 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวจเร  เจนเขตรการณ์นางสาวจเร  เจนเขตรการณ์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่12/2563

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาหนองฉาง

13 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00    45,720.00  เฉพาะเจาะจงนายล าพอง  จนิกะสกิจินายล าพอง  จนิกะสกิจิเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่13/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาหนองฉาง

14 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00    41,460.00  เฉพาะเจาะจงนายเชดิพงษ์  ส าราญนายเชดิพงษ์  ส าราญ เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่14/2563

งานท าสวน เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาหนองฉาง

15 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00    41,460.00  เฉพาะเจาะจงนางสาวกนัยารัตน ์ ชตุนิทรนางสาวกนัยารัตน ์ ชตุนิทรเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่15/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 17 ต.ค.2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี สาขาหนองฉาง

16 เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 104,400.00  #########เฉพาะเจาะจงบรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ากดับรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ากดัเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่16/2563

ส าหรับใชใ้นงานราชการ เสนอราคา 104,400.00 บาทเสนอราคา 104,400.00 บาท ลว. 29  ต.ค. 2562

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานแีละสาขา



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน ตลุำคม 2562

17 จัดจา้งท าป้ายอะคลิคิตดิสติ๊กเกอร์

บอกระยะทาง       มาส านักงาน

ทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ี 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง         

1,200.00     1,283.33    เฉพาะเจาะจง1.รา้นกติตพิงศก์าร

พมิพ ์เสนอราคา 

1,200 บาท          

        2. รา้นรักษ์

อทัุยการพมิพ ์ 

เสนอราคา 1,250 

บาท          3. 

หา้งหุน้สว่นสามญั 

นงลักษณ์การพมิพ ์

เสนอราคา 1,400 

บาท

รา้นกติตพิงศก์ารพมิพ ์

เสนอราคา 1,200 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่17/2563 

       ลว.29 

ต.ค.2562

18 จา้งผลติหลักเขตทีด่นิ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี โย

วธิเีฉพาะเจาะจง

46,500.00    46,500.00  เฉพาะเจาะจงเรอืนจ าจังหวัด

อทัุยธาน ีเสนอราคา

 46,500 บาท

เรอืนจ าจังหวัด

อทัุยธาน ีเสนอราคา 

46,500 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่18/2563 

       ลว.30 

ต.ค.2562

19 จัดจา้งซอ่มรถยนต ์ยีห่อ้ โตโยตา้ 

หมายเลขทะเบยีน    ฮน 5706 

กรงุเทพมหานคร ส าหรับใชใ้น

ราชการ ส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง         

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,229.38    31,229.38  เฉพาะเจาะจงบรษัิทโตโยตา้ 

อทัุยธาน ีเสนอราคา

 31,229.38 บาท

บรษัิทโตโยตา้ 

อทัุยธาน ีเสนอราคา 

31,229.38 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่19/2563 

       ลว.31 

ต.ค.2562








