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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
1 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  

(เครื่องพิมพ์เอกสาร) กองคลัง 
15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา 15,000 บาท 
หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
(ราคา 15,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 49/2563 
ลว. 2 มี.ค. 63 

 จ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องเสยีง 
โครงการ อบต.พบประชาชน  
ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายพิน  รักนาค 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายพิน  รักนาค 
(ราคา 12,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 74/2563 
ลว. 2 มี.ค. 63 

 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ่าเดือน
มีนาคม 2563 

3,666.25 3,666.25 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ่ากดั 
เสนอราคา 3,666.25 บาท 

บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ่ากดั 
(ราคา 3,666.25 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 75/2563 
ลว. 2 มี.ค. 63 

 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) 

2,370 2,370 เฉพาะเจาะจง อู่วิทยาการช่าง 
เสนอราคา 2,370 บาท 

อู่วิทยาการช่าง 
(ราคา 2,370 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 76/2563 
ลว. 4 มี.ค. 63 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 ซอยสง่า 

338,000 338,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
เสนอราคา 338,000 บาท 

หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
(ราคา 338,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 14/2563 
ลว. 6 มี.ค. 63 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 ซอยยายเพียร 

101,000 101,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
เสนอราคา 101,000 บาท 

หจก.กุลนิษฐ์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
(ราคา 101,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 15/2563 
ลว. 6 มี.ค. 63 

 โครงการปรับปรุงบ่อน้่าดิบระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

129,900 129,900 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ   เกตุปั้น 
เสนอราคา 129,900 บาท 

นายวรโชติ   เกตุปั้น 
(ราคา 129,900 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 16/2563 
ลว. 10 มี.ค. 63 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจ์ัดท่าหน้ากากอนามัย 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

13,086 13,086 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 13,086 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 13,086 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 53/2563 
ลว. 16 มี.ค. 63 

 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรี   เพ็ชสงคราม 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายสุรี   เพ็ชสงคราม 
(ราคา 2,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 80/2563 
ลว. 17 มี.ค. 63 

 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(เจลลา้งมือ) 

4,620 4,620 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 4,620 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 4,620 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 57/2563 
ลว. 24 มี.ค. 63 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง หมู่ที่ 1 , 
5 , 8 และหมู่ที่ 11 

141,000 141,000 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ   เกตุปั้น 
เสนอราคา 141,000 บาท 

นายวรโชติ   เกตุปั้น 
(ราคา 141,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 18/2563 
ลว. 27 มี.ค. 63 

 จัดซื้อยา เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา หรืออปุกรณ์
การแพทย์ ส่าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

69,100 69,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ศิริ  บุ๊คเซนเตอร ์
เสนอราคา 69,100 บาท 

ร้านพิมพ์ศิริ  บุ๊คเซนเตอร ์
(ราคา 69,100 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 56/2563 
ลว. 30 มี.ค. 63 

 จัดซื้อยา เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา หรืออปุกรณ์
การแพทย์ ส่าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(เครื่องพ่นยา และอุปกรณ์ป้องกัน) 

10,610 10,610 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 10,610 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 10,610 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 58/2563 
ลว. 30 มี.ค. 63 

 จัดซื้อยา เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา หรืออปุกรณ์
การแพทย์ ส่าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(ปรอทวัดไข้ แบบแท่งแก้ว) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบ้านตาก 
เสนอราคา 5,000 บาท 

โรงพยาบาลบ้านตาก 
(ราคา 5,000 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 60/2563 
ลว. 31 มี.ค. 63 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ่าเดือน

เมษายน 2563 
3,010.55 3,010.55 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ่ากดั 

เสนอราคา 3,010.55 บาท 
บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ่ากดั 

(ราคา 3,010.55 บาท) 
เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 84/2563 
ลว. 31 มี.ค. 63 

 จ้างเหมาจดัท่าป้ายไวนลิจุดลงทะเบียนดูแล
ช่วยเหลือผู้กลับเข้ามาในพ้ืนท่ี และป้ายไวนลิ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคมุ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

7,430 7,430 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ   สีมันตะ 
เสนอราคา 7,430 บาท 

นายศราวุธ   สีมันตะ 
(ราคา 7,430 บาท) 

เสนอราคาต่่าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก่าหนด 

เลขท่ี 85/2563 
ลว. 31 มี.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


