
สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง ร้านชลิดาพาณิชย ์

เสนอราคา 7,900 บาท 
ร้านชลิดาพาณิชย ์
(ราคา 7,900 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 69/2563 
ลว. 7 พ.ค. 63 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงปุ๋ย บ้านหินโค้ว หมู่ที่ 2 และบา้นหนองง้ิว 
หมู่ที่ 3  

1,430,000 1,769,000 e-bidding หจก.ดิษย์ลดา 
เสนอราคา 1,619,300 บาท 
บ.ธรรมรัตน์คอนกรตี จ่ากัด 
เสนอราคา 1,620,000 บาท 
หจก.พงษ์ชนะ เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา 1,495,000 บาท 
หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 

เสนอราคา 1,430,000 บาท 
หจก.ปภาวรินท์คอนกรีต 

เสนอราคา 1,599,000 บาท 

หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
(ราคา 1,430,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 19/2563 
ลว. 7 พ.ค. 63 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน            
ภาคเรยีนที่ 1/2563  ระหว่างวันท่ี 18 พ.ค. 
2563 – 30 มิ.ย. 2563 

103,513.34 103,513.34 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ่ากัด 
เสนอราคา 103,513.34 

บาท 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ่ากัด 
(ราคา 103,513.34 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 11/2563 
ลว. 15 พ.ค. 63 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สาปักแนวเขต) 2,825 2,825 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 
เสนอราคา 2,825 บาท 

ร้านแสงทอง 
(ราคา 2,825 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 72/2563 
ลว. 21 พ.ค. 63 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองง้ิว 
หมู่ที่ 3 ต่าบลตากตก 

888,888 945,000 e-bidding หจก.สัญชัยพานิชล่าปาง 
เสนอราคา 889,000 บาท 

หจก. ลานเพชร คอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา 888,888 บาท 

หจก. ลานเพชร คอนสตรัคชั่น 

(ราคา 888,888 บาท) 
เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 20/2563 
ลว. 22 พ.ค. 63 

6 จัดซื้อครภุัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะ ต้นทาง ชุดที่ 3 (อบต.ตากตก)  

15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี   จันทรต์า 
เสนอราคา 15,900 

 

นางสมศรี   จันทรต์า 
(ราคา 15,900) 

 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 74/2563 
ลว. 23 พ.ค. 63 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ท้ายบ้าน(ข้าง กรป.) หมู่ที่ 1 ต่าบลตากตก 

2,698,000 3,672,053.41 e-bidding หจก.ลานสางก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,796,000 บาท 

หจก.เวกเจริญเงินด ี
เสนอราคา 3,234,000 บาท 

หจก.ตากเมืองทอง 
เสนอราคา 2,978,875 บาท 
หจก. พงษ์ชนะ เอ็นจิเนียริ่ง 
เสนอราคา 3,164,262.14 บาท 

หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
เสนอราคา 2,698,000 บาท 

หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 

(ราคา 2,698,000 บาท) 
เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 21/2563 
ลว. 27 พ.ค. 63 

8 โครงการก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุง
อาคาร ศพอส.) 

894,321 1,002,000 e-bidding หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ ์
เสนอราคา 894,321 บาท 
หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
เสนอราคา 934,000 บาท 

หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ ์
(ราคา 894,321 บาท) 

 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 22/2563 
ลว. 29 พ.ค. 63 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
9 โครงการก่อสร้างขุดลอกสระหนองง้ิวเหนือ 

หมู่ที่ 3 ต่าบลตากตก 
4,460,000 4,967,327.49 e-bidding หจก.วริษฐ์ แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป 

เสนอราคา 4,700,000 บาท 
หจก.กิจเจริญผลก่อสร้าง 

เสนอราคา 4,460,000 บาท 
หจก.แก้วแปง การโยธา 

เสนอราคา 4,487,000 บาท 
หจก.ทรัพย์แม่ปิง  

เสนอราคา 3,444,000 บาท 

หจก.กิจเจริญผลก่อสร้าง 
(ราคา 4,460,000 บาท) 

 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 23/2563 
ลว. 29 พ.ค. 63 

 


