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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน

มกราคม 2563 
1,487.30 1,487.30 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 

เสนอราคา 1,487.30 บาท 
บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 

(ราคา 1,487.30 บาท) 
เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 47/2563 
ลว. 2 ม.ค. 63 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 ซอยศาลเจ้า 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน   อุตะมะ 
เสนอราคา 250,000 บาท 

นายอุเทน   อุตะมะ 
(ราคา 250,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 6/2563 
ลว. 3 ม.ค. 63 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 สายไร่นายวันชัย 

177,000 177,000 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน   อุตะมะ 
เสนอราคา 177,000 บาท 

นายอุเทน   อุตะมะ 
(ราคา 177,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 7/2563 
ลว. 3 ม.ค. 63 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 สายสวนเกษตร ซอย 3 

57,000 57,000 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน   อุตะมะ 
เสนอราคา 57,000 บาท 

นายอุเทน   อุตะมะ 
(ราคา 57,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 8/2563 
ลว. 3 ม.ค. 63 

5 จ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องเสยีง  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2563 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางอารยา   พันธ์พืช 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นางอารยา   พันธ์พืช 
(ราคา 20,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 50/2563 
ลว. 7 ม.ค. 63 

6 จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนากล้ามเนือ้   
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2563 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายกนก  แสนปัญญา 
เสนอราคา 15,000 บาท 

นายกนก  แสนปัญญา 
(ราคา 15,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 51/2563 
ลว. 7 ม.ค. 63 

7 จัดซื้อชุดของรางวัลตอบค าถาม เล่นเกมส์ 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2563 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 45,000 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 45,000 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 22/2563 
ลว. 7 ม.ค. 63 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับจัดโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2563 
19,300 19,300 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี   จันทรต์า 

เสนอราคา 19,300 บาท 
นางสมศรี   จันทรต์า 
 (ราคา 19,300 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 23/2563 
ลว. 7 ม.ค. 63 

9 จ้างเหมาช่วยปฏิบตัิงานด้านการศกึษา 68,000 68,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนีวรรณ  จันจะนะ 

เสนอราคา 68,000 บาท 
นางสาวพจนีวรรณ  จันจะนะ 

(ราคา 68,000 บาท) 
เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 9/2563 
ลว. 15 ม.ค. 63 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ในตู้ควบคุมกล้อง
วงจรปิด CCTV 

6,750 6,750 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 6,750 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
(ราคา 6,750 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 55/2563 
ลว. 20 ม.ค. 63 

11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) 27,446 27,446 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 27,446 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 27,446 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 27/2563 
ลว. 23 ม.ค. 63 

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองช่าง) 23,430 23,430 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 23,430 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 23,430 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 28/2563 
ลว. 23 ม.ค. 63 

13 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 40,281 40,281 เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร  บึกนันตา 
เสนอราคา 40,281 บาท 

นางวลัยพร  บึกนันตา 
(ราคา 40,281 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 29/2563 
ลว. 23 ม.ค. 63 

14 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) 1,385 1,385 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 1,385 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
(ราคา 1,385 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 32/2563 
ลว. 27 ม.ค. 63 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจ เช็ค  
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(กองคลัง) 

321 321 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 321 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
(ราคา 321 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 59/2563 
ลว. 27 ม.ค. 63 

 



ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงการ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
16 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานคลองส่งน้ า 43,200 43,200 เฉพาะเจาะจง นายพลูศักดิ์ เช้ือสิงห ์

เสนอราคา 43,200 บาท 
นายพลูศักดิ์ เช้ือสิงห ์
(ราคา 43,200 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 62/2563 
ลว. 31 ม.ค. 63 

17 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

3,910.64 3,910.64 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,910.64 บาท 

บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 
(ราคา 3,910.64 บาท) 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 63/2563 
ลว. 31 ม.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


