
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จัดซื้อชุดพานขมา จ านวน 400 
ชุด 

60,000  เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร   บึกนันตา 
เสนอราคา 60,000 บาท 

นางวลัยพร   บึกนันตา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 54/2562 
ลงวันท่ี 5 เม.ย.2562 

2 เช่าเครื่องถ่ายเอสาร 1,105.52  เฉพาะเจาะจง บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 1,105.52 บาท 

บ.สยามเซ็นเตอร์โอเอ จ ากดั 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 89/2562 
ลงวันท่ี 1 เม.ย.2562 

3 ซ่อมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 15,330  เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาการช่าง 
เสนอราคา 15,330 บาท 

ร้านวิทยาการช่าง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 89/2562 
ลงวันท่ี 1 เม.ย.2562 

4 จ้างเหมาจดัตกแต่งสถานท่ี
โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพตดิ ตากตกคัพ 

30,000  เฉพาะเจาะจง นางวลัยพร   บึกนันตา 
เสนอราคา 30,000 บาท 

นางวลัยพร   บึกนันตา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 90/2562 
ลงวันท่ี 2 เม.ย.2562 

5 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเตมิ
อาคารโรงจอดรถ 

124,000 125,000 เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางศริขวัญ   สังข์ทอง 
เสนอราคา 124,000 บาท 

นางศริขวัญ   สังข์ทอง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 14/2562 
ลงวันท่ี 3 เม.ย.2562 

6 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องใน
พระราชพิธีเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

28,310  เฉพาะเจาะจง  นายพุทธวรรษ์  จันทรา
กาศ 

เสนอราคา 28,310บาท 

นายพุทธวรรษ์  จันทรากาศ เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 93/2562 
ลงวันท่ี 10 เม.ย.2562 

7 จ้างเหมาจดัตกแต่งสถานท่ี
โครงการรดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

14,000  เฉพาะเจาะจง นางสมศรี   จันตา 
เสนอราคา 14,000 บาท 

นางสมศรี   จันตา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 94/2562 
ลงวันท่ี 9 เม.ย.2562 

8 จัดซื้อวัสดสุ าหรับร่วมโครงการจิต
อาสา 

20,825  เฉพาะเจาะจง นายพุทธวรรษ์  จันทรากาศ 
เสนอราคา 20,825 บาท 

นายพุทธวรรษ์  จันทรากาศ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 97/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

         



 
 

 

9 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 1 

3,000  เฉพาะเจาะจง นางพยุง  ลือสันเทียะ 
เสนอราคา 3,000บาท 

นางพยุง  ลือสันเทียะ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 101/2562 
ลงวนัท่ี 22 เม.ย.2562 

10 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 2 

4,000  เฉพาะเจาะจง นางวาริน  กรวยทอง 
เสนอราคา 4,000บาท 

นางวาริน  กรวยทอง เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 102/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

11 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 3 

5,000  เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนต์   นิสนต ์
เสนอราคา 5,000บาท 

นางสาวสายนต์   นิสนต ์
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 103/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

12 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 4 

5,000  เฉพาะเจาะจง นายชัยสิทธิ  พุ่มพวง 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายชัยสิทธิ  พุ่มพวง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 104/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

13 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 5 

3,000  เฉพาะเจาะจง นายสุรตัน์  ด้วงทอง 
เสนอราคา 3,000บาท 

นายสุรตัน์  ด้วงทอง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 105/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

14 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 5 

3,000  เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์  ปูเครือ 
เสนอราคา 3,000บาท 

นายสายณัห์  ปูเครือ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 106/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

15 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 6 

4,000  เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  มั่นเมือง 
เสนอราคา 4,000บาท 

นางสุพัตรา  มั่นเมือง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 107/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

16 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 7 

3,000  เฉพาะเจาะจง นายสยาม  ใจกล้า 
เสนอราคา 3,000บาท 

นายสยาม  ใจกล้า 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 108/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

17 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 8 

5,000  เฉพาะเจาะจง นายจัตุรงค์  สุทสิา 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายจัตุรงค์  สุทสิา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 109/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.2562 

 

 



 

 

18 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 9 

5,000  เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เหลาสา 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายวิทยา  เหลาสา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 110/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.
2562 

19 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 10 

4,000  เฉพาะเจาะจง นายหวัง  จันทรี 
เสนอราคา 4,000บาท 

นายหวัง  จันทรี 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 111/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.
2562 

20 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 11 

3,000  เฉพาะเจาะจง นางสายรุ้ง  อินอภัย 
เสนอราคา 3,000บาท 

นางสายรุ้ง  อินอภัย 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 112/2562 
ลงวันท่ี 22 เม.ย.
2562 

21 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ
อากาศไม่ประจ าทางโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 

80,000  เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ   ธีรพงษ ์
เสนอราคา 80,000บาท 

นายพิษณุ   ธีรพงษ์ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 115/2562 
ลงวันท่ี 25 เม.ย.
2562 

22 จ้างเหมาจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 

15,900  เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ   ทับเอี่ยม 
เสนอราคา 15,900 บาท 

นายพิษณุ   ธีรพงษ์ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 116/2562 
ลงวันท่ี 25 เม.ย.
2562 

23 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

2,626.64  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามเซ็นเตอร์โอเอ 
จ ากัด 

เสนอราคา 2,626.64 บาท 

นายพิษณุ   ธีรพงษ์ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 117/2562 
ลงวันท่ี 30 เม.ย.
2562 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 


