
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

1 จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ ของ

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

และสาขา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

101,700.00 101,700.00  เฉพาะเจาะจง

รา้น ตัม้แอร ์เสนอ

ราคา 101,700 บาท

รา้น ตัม้แอร ์เสนอ

ราคา 101,700 บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่34/2563        ลว.

18 ม.ีค.2563

2 จัดซือ้ถังดับเพลงิ จ านวน 5 ถัง 

ของส านักงานทีด่นิจังหวัด

อทัุยธานีและสาขา โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

12,000.00   12,000.00    เฉพาะเจาะจงรา้นโพลลี ่เคมไีฟร ์

เสนอราคา 12,000

 บาท

รา้นโพลลี ่เคมไีฟร ์

เสนอราคา 12,000 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่35/2563        ลว.

19 ม.ีค.2563

3 จัดจา้งท าไวนลิ เพือ่ประชาสมัพันธ์

ใหป้ระชาชนทราบเพือ่ลดความ

เสีย่งของการตดิเชือ้และแพร่เชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

 และสาขา 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

750.00        750.00         เฉพาะเจาะจง1.รา้นกติตพิงศก์าร

พมิพ ์เสนอราคา 

750. บาท            

       2.รา้นรักษ์

อทัุยการพมิพ ์เสนอ

ราคา 780. บาท     

              3. หา้ง

หุน้สว่นสามัญนง

ลักษณ์การพมิพ ์

เสนอราคา 810 บาท

รา้นกติตพิงศก์ารพมิพ ์

เสนอราคา 750. บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่36/2563        ลว.

26 ม.ีค.2563

4 จัดจา้งซอ่แซมเครือ่งพมิพ ์ ของ

ฝ่ายทะเบยีน ส านักงานทีด่นิ

จังหวัดอทัุยธาน ีโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

2,700.00     2,700.00      เฉพาะเจาะจง1.หา้งหุน้สว่นจ ากัด

 เจ เอส 

คอมพวิเตอร ์เสนอ

ราคา 2,700.- บาท 

                             

    2.รา้นมาย 

คอมพวิเตอร ์เสนอ

ราคา 3,000.- บาท 

                     3.

รา้นพลภัทร ไอท ี

เสนอราคา 2900 

บาท

.หา้งหุน้สว่นจ ากัด เจ 

เอส คอมพวิเตอร ์

เสนอราคา 2,700.- 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่37/2563        ลว.

26 ม.ีค.2563

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มนีำคม 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มนีำคม 2563

5 จัดจา้งท าป้ายเพือ่ปรับปรุง

ส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,560.00   10,560.00    เฉพาะเจาะจง1.รา้นกติตพิงศก์าร

พมิพ ์เสนอราคา 

10560. บาท        

           2.รา้นรักษ์

อทัุยการพมิพ ์เสนอ

ราคา 11730. บาท 

                  3. หา้ง

หุน้สว่นสามัญนง

ลักษณ์การพมิพ ์

เสนอราคา 11180 

บาท

รา้นกติตพิงศก์ารพมิพ ์

เสนอราคา 10560. 

บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่38/2563        ลว.

30 ม.ีค.2563

6 จัดซือ้วัสดสุ าหรับมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

8,320.00     8,320.00      เฉพาะเจาะจง1.รา้นกัญญาภัณฑ ์

เสนอราคา 8,320. 

บาท                   

   2.รา้นจรีนันท์

วัสดภัุณฑ ์เสนอ

ราคา 8880. บาท   

                3. รา้น

ทพิยภัณฑ ์เสนอ

ราคา 8640 บาท

รา้นกัญญาภัณฑ ์เสนอ

ราคา 8,320. บาท

เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่39/2563        ลว.

30 ม.ีค.2563

7 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนายปรชีา  อว่มภักดี นายปรชีา  อว่มภักดี เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่40/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

8 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00   41,460.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวจ าลอง  วชิยั นางสาวจ าลอง  วชิยั เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่41/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

9 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00   41,460.00    เฉพาะเจาะจงนางเจยีรนัย  จันทรส์งเคราะห์นางเจยีรนัย  จันทรส์งเคราะห์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่42/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มนีำคม 2563

10 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00   41,460.00    เฉพาะเจาะจงนายชชูาต ิ จา่มกีร นายชชูาต ิ จา่มกีร เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่43/2563

งานท าสวน เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

11 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนายทว ี ครุฑธานุชาตนิายทว ี ครุฑธานุชาตเิป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่44/2563

งานธรุการเก็บเอกสารหอ้งสารบบ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

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

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

13 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวอรวรรณ  ซือ่ตรงนางสาวอรวรรณ  ซือ่ตรงเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่46/2563

งานธรุการ ฝ่ายรังวัด เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธานี

14 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวนัฐยา  อนิมัน่ นางสาวนัฐยา  อนิมัน่ เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่47/2563

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาบา้นไร่

15 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนายสทิธวฒุ ิ แหว้เพ็ชรนายสทิธวฒุ ิ แหว้เพ็ชรเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่48/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาบา้นไร่

16 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนายพพัิฒน ์ ตาค ามา นายพพัิฒน ์ ตาค ามา เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่49/2563

งานท าสวน เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาบา้นไร่

17 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวถริาภรณ์  โพธิพั์นธ์นางสาวถริาภรณ์  โพธิพั์นธ์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่50/2563

งานธรุการเก็บเอกสารหอ้งสารบบ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาบา้นไร่

18 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนางสาวจเร  เจนเขตรการณ์นางสาวจเร  เจนเขตรการณ์เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่51/2563

งานบันทกึขอ้มลู เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่ รำคำกลำง วธิที ี่ รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำที่เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

จะจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง จะซือ้หรอืจำ้ง และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรอืตกลงจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง ในปีงบประมำณ 2563

ส ำนกังำนทีด่นิจงัหวดัอทุยัธำนี

เดอืน มนีำคม 2563

19 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 45,720.00   45,720.00    เฉพาะเจาะจงนายล าพอง  จนิกะสกิจินายล าพอง  จนิกะสกิจิเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่52/2563

งานยานพาหนะ เสนอราคา 45,720.- บาท เสนอราคา 45,720.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง

20 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00   41,460.00    เฉพาะเจาะจงนางสาววาสนา  จนีจรรยานางสาววาสนา  จนีจรรยาเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่53/2563

งานท าความสะอาด เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง

21 จา้งเอกชนเพือ่เสรมิการปฏบิัตงิาน 41,460.00   41,460.00    เฉพาะเจาะจงนายเชดิพงษ์  ส าราญนายเชดิพงษ์  ส าราญ เป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้เลขที ่54/2563

งานท าสวน เสนอราคา 41,460.- บาท เสนอราคา 41,460.- บาท ลว. 31 ม.ีค.2563

ของส านักงานทีด่นิจังหวัดอทัุยธาน ีสาขาหนองฉาง


