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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟา้สาธารณะ  

ในเขตพื้นท่ีต าบลตากตก หมู่ที่ 1 -11 
จ านวน 64 จุด 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 
เสนอราคา 16,000 บาท 

นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 
(ราคา 16,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 34/2563 
ลว. 9 ธ.ค. 63 

2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 4,874 4,874 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 4,874 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 4,874 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 8/2563 
ลว. 11 ธ.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองการศึกษา) 5,218 5,218 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 5,218 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 5,218 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 9/2563 
ลว. 11 ธ.ค. 63 

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 5,548 5,548 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 5,548 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 5,548 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 10/2563 
ลว. 11 ธ.ค. 63 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,815 10,815 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 10,815 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 10,815 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 11/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 63 

6 จัดซื้อค่าวัสดุส าหรับตกแต่งสถานที่ ส าหรับจดั
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

12,650 12,650 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 12,650 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 12,650 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 12/2563 
ลว. 12 ธ.ค. 63 

7 จ้างเหมาจดัตกแต่งเสถานท่ี ส าหรบัจัดพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายพิน  รักนาค 
เสนอราคา 13,000 บาท 

นายพิน  รักนาค 
(ราคา 13,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 35/2563 
ลว. 13 ธ.ค. 63 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
8 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ า  

ระบบประปา หมู่ที่ 3 
11,352.70 11,352.70 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 

เสนอราคา 11,352.70 บาท 
บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 
(ราคา 11,352.70 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 36/2563 
ลว. 13 ธ.ค. 63 

9 จ้างเหมาปรบัปรุงภูมิทัศนต์ าบลตากตก 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง นายพิน   รักนาค 
เสนอราคา 19,500 บาท 

นายพิน   รักนาค 
(ราคา 19,500 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 38/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 63 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสบูน้ า สถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองง้ิว 1 หมู่ที่ 11 

14,600 14,600 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ตันแบน 
เสนอราคา 14,600 บาท 

นายมานพ  ตันแบน 
(ราคา 14,600 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 39/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ า  
ระบบประปา หมู่ที่ 4 

11,673.70 11,673.70 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 
เสนอราคา 11,673.70 บาท 

บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 
(ราคา 11,673.70 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 40/2563 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

12 จ้างเหมาจดัตกแต่งซุ้มนิทรรศการงานตากสิน
ราชานุสรณ ์

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรัตน์   วรรณสุทธ์ิ 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นางสาววิรัตน์   วรรณสุทธ์ิ 
(ราคา 8,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 41/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 63 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 9,672 9,672 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 9,672 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 9,672 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 16/2563 
ลว. 19 ธ.ค. 63 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าแปลนมอเตอร์
ปั๊มน้ า  ระบบประปา หมู่ท่ี 4 

1,498 1,498 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 
เสนอราคา 1,498 บาท 

บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด 
(ราคา 1,498 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 43/2563 
ลว. 23 ธ.ค. 63 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจ เช็ค  
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

321 321 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 321 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
(ราคา 321 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 44/2563 
ลว. 24 ธ.ค. 63 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
16 จ้างเหมาจดัดอกไม้ตามซุ้มและโตะ๊หมู่บูชา 

โครงการปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจ าปี 
2562 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 7,500 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 7,500 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 45/2563 
ลว. 24 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


