
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

และสาขา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,000.00    10,000.00  เฉพาะเจาะจง1.กญัญาภัณฑ ์

เสนอราคา 

10,000.- บาท

กญัญาภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่24/2563 

       ลว.8 ม.ค.

2563

2 จัดจา้งป้ายธงญีปุ่่ น ของส านักงาน

ทีด่นิจังหวัดอทัุยธานแีละสาขา  

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,600.00     3,600.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นกติตพิงศก์าร

พมิพ ์เสนอราคา 

3,600 บาท          

        2. รา้นรักษ์

อทัุยการพมิพ ์ 

เสนอราคา 3,900 

บาท          3. 

หา้งหุน้สว่นสามญั 

นงลักษณ์การพมิพ ์

เสนอราคา 4,500 

บาท

รา้นกติตพิงศก์ารพมิพ ์

เสนอราคา 3,600 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่25/2563 

       ลว.13 

ม.ค.2563

3 จัดจา้งเปลีย่นน ้ายาดับเพลงิ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

และสาขา  โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,900.00    18,900.00  เฉพาะเจาะจง1.โพลลี ่เคมไีฟร ์  

                 เสนอ

ราคา 18,960.- 

บาท         2. รา้น

พอลลี ่เคมไีฟร ์

เสนอราคา 21300 

บาท                3.

 รา้นเจรญิชัยเคมี

ไฟล ์เสนอราคา 

21150 บาท

โพลลี ่เคมไีฟร ์ เสนอ

ราคา 18,960.- บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่26/2563 

       ลว.14 

ม.ค.2563

4 จัดจา้งผลติหลักเขตทีด่นิ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี 

และสาขา

125,100.00  125,100     เฉพาะเจาะจงเรอืนจ าจังหวัด

อทัุยธาน ี     เสนอ

ราคา 125,100.- 

บาท

เรอืนจ าจังหวัด

อทัุยธาน ี     เสนอ

ราคา 125,100.- บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่27/2563 

              ลว. 16

 ม.ค. 2563

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มกรำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มกรำคม 2563

5 จัดจา้งเปลีย่นตูค้วบคมุไฟฟ้า ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

สาขาหนองฉาง  โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

18,450.00    18,450.00  เฉพาะเจาะจง1. รา้นศริรัิตนก์าร

ไฟฟ้า              

เสนอราคา 

18,450.- บาท 2. 

รา้นว.การไฟฟ้า 

เสนอราคา 19,150

 บาท                  

      3. รา้นบั๊ดดี ้

คลูแอร ์เสนอราคา 

19,450 บาท

 รา้นศริรัิตนก์ารไฟฟ้า  

                เสนอราคา 

18,450.- บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่28/2563 

       ลว.24 

ม.ค.2563

6 จัดจา้งเหมาซอ่มแซมระบบไฟฟ้า

สอ่งสวา่ง ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

4,000.00     4,000.00    เฉพาะเจาะจง1. รา้นวรวทิการ

ไฟฟ้า เสนอราคา 

4,000 บาท          

       2.นายชนก  

สทิธกิาร เสนอราคา

 4,750 บาท         

               3. นาย

สทิธชิัย  ธปูเชย 

เสนอราคา 4,200 

บาท

รา้นวรวทิการไฟฟ้า 

เสนอราคา 4,000 บาท
เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่29/2563 

       ลว.30 

ม.ค.2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืกเลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มกรำคม 2563

7 จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ส าหรับใช ้

ในราชการ ของส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

17,120.00    17,120.00  เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากดั

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์เสนอ

ราคา 17,120.- 

บาท                   

      2.รา้นพลภัทร 

ไอท ีเสนอราคา 

22,510.- บาท       

              3.บรษัิท 

ยนูติี ้ไอท ีซสิเต็ม 

จ ากดั เสนอราคา 

21,130 บาท

.หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 17,120.- 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่30/2563 

       ลว.31 

ม.ค.2563








