
 
สขร.1 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงการจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายปดิประกาศ
เลือกตั้ง 

42,500  เฉพาะเจาะจง  นางอารยา  พันธ์พืช 
เสนอราคา 42,500 บาท 

นางอารยา  พันธ์พืช 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 63/2562 
ลงวันท่ี 1 ก.พ.
2562 

2 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก 

180,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชชานนท์  ปัตตานัง 
เสนอราคา 180,000 บาท  

นายวิชชานนท์  ปัตตานัง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 4/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.พ.
2562 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2  

198,000 300,000 เฉพาะเจาะจง นางศิริขวัญ   สังข์ทอง 
เสนอราคา 198,000 บาท 

นางศิริขวัญ   สังข์ทอง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 5/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.พ.
2562 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 

250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชชานนท์  ปัตตานัง 
เสนอราคา 250,000 บาท 

นายวิชชานนท์  ปัตตานัง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 6/2562 
ลงวันท่ี 4 ก.พ.
2562 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 13,500  เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 
เสนอราคา 13,500 บาท 

นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 66/2562 
ลงวันท่ี 5 ก.พ.
2562 

6 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองคลัง 15,049  เฉพาะเจาะจง นายพุทธวรรษ์  จันทรากาศ 
เสนอราคา 15,049 บาท 

นายพุทธวรรษ์  จันทรากาศ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 35/2562 
ลงวันท่ี 6 ก.พ.
2562 

7 จ้างเหมาปรบัปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารส านักงาน 

77,000  เฉพาะเจาะจง นายนที  จีระสังข ์
เสนอราคา 77,000 บาท 

นายนที  จีระสังข ์
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 69/2562 
ลงวันท่ี 8 ก.พ.
2562 

         



 
 

        

8 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 7 ซอยศาลเจ้า 

208,000 210,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา   วันต๊ะ 
เสนอราคา 208,000 บาท 

นายปัญญา   วันต๊ะ เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 7/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ.
2562 

9 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 7 ซอยศาลเจ้า 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา   วันต๊ะ 
เสนอราคา 80,000 บาท 

นายปัญญา   วันต๊ะ เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 8/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ.
2562 

10 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 7 ซอยศาลเจ้า 

349,000 350,000 เฉพาะเจาะจง นายปัญญา   วันต๊ะ 
เสนอราคา 349,000 บาท 

นายปัญญา   วันต๊ะ เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 9/2562 
ลงวันท่ี 21 ก.พ.
2562 

11 จ้างเหมาปฎบิัติหน้าทีผู่้ช่วยคนขับ
รถยนต์บรรทุกน้ า 

59,500 59,500 เฉพาะเจาะจง นายฐาปนา  คงต๊ะ 
เสนอราคา 59,500 บาท 

นายฐาปนา  คงต๊ะ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 72/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ.
2562 

12 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน มี.ค. 

3,214.71  เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์ โอเอ จ ากัด 
เสนอราคา 3,214.71 บาท 

บ.สยามเซ็นเตอร์ โอเอ จ ากัด 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 73/2562 
ลงวันท่ี 28 ก.พ.
2562 

 

 

 

 

 

 


