
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2564

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

82 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 500             วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที8่1/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่เสนอ 500 บาท

83 จางซอมแซมรถบรรทุกขยะ 3,030          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงษศักดิ์ การชาง อูพงษศักดิ์ การชาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

ทะเบียน 81-2474 เลขที่ 83/2564

ราคาที่เสนอ 3,030 บาท ราคาที่เสนอ 3,030 บาท

84 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร 1,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที8่4/2564

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

85 จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 1,500          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงษศักดิ์ การชาง อูพงษศักดิ์ การชาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

บฉ 1509 สกลนคร เลขที8่5/2564

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

86 จางเหมาลูกจางกองคลัง 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร เพราะเปนผูมีความรู

87 ประจําเดือน กุมภาพันธ น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

88 นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

89 จางเหมาบริการลูกจาง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

90 กองการศึกษา นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย ดานการทํางาน

91 นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

92 นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี



93 น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

94 จางทําปายไวนิลเลือกตั้ง 4,745          วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรรณาสปอรต รานพรรณาสปอรต เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที9่4/2564

ราคาที่เสนอ 4,745 บาท ราคาที่เสนอ 4,745 บาท

95 จางพิมพบัตรตัวอยางใช 2,247          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

ในการเลือกตั้ง เลขที9่5/2564

ราคาที่เสนอ 2,247 บาท ราคาที่เสนอ 2,247 บาท

96 จางพิมพบัตรเลือกตั้ง 21,712        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน โรงพิมพอาสารักษาดินแดน เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที9่6/2564

ราคาที่เสนอ 32,500 บาท ราคาที่เสนอ 32,500 บาท

97 จางเหมาลูกจางอกองชาง 28,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

98 ประจําเดือน เมษายน 2564 นายลิขิต  เครื่องเพชร นายลิขิต  เครื่องเพชร ดานการทํางาน

99 นายชาญชัย  บริแสง นายชาญชัย  บริแสง

100 น.ส.จิรพร  พุทธปา น.ส.จิรพร  พุทธปา

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่เสนอ 28,000 บาท

101 จางซอมแซมครุภัณฑเครื่องคอม 1,800          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช

พิวเตอรตั้งโตะ นายใจเพชร  ฟองออน นายใจเพชร  ฟองออน

นายบรรดร  จันทรแกว นายบรรดร  จันทรแกว

นายวาสุกรี  วงคอาษา นายวาสุกรี  วงคอาษา

ราคาที่เสนอ 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

102 ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 1,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

โนตบุค และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

103 จางเหมาบริการลูกจางกอง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูมีความรู



104 สาธารณสุข นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร ดานการทํางาน

105 ประจําเดือน เมษายน 2564 นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

106 นายไทยดารา เครื่องเพชร นายไทยดารา เครื่องเพชร

107 นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

108 จางเหมาบริการลูกจาง EMS 56,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรแกว  ศรีหาราช นายไกรแกว  ศรีหาราช เพราะเปนผูมีความรู

109 ประจําเดือนมีนาคม 2564 นายเนตร  ชํานาญการ นายเนตร  ชํานาญการ ดานการทํางาน

110 นายเอกพร โคตรวิชัย นายเอกพร โคตรวิชัย

111 นายสิทธิชัย  นันตะสุข นายสิทธิชัย  นันตะสุข

112 นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช

113 นายใจเพชร  ฟองออน นายใจเพชร  ฟองออน

114 นายบรรดร  จันทรแกว นายบรรดร  จันทรแกว

115 นายวาสุกรี  วงคอาษา นายวาสุกรี  วงคอาษา

ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท

116 จางเหมาบริการลูกจางทั่วไป 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

117 สํานักปลัด นายสายัณห วันสวัสดิ์ นายสายัณห วันสวัสดิ์ ดานการทํางาน

118 ประจําเดือนเมษายน 2564 นางอุทุมพร  สุวรรณเทน นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

119 จางเหมาลูกจางดับเพลิง 56,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูมีความรู

120 ประจําเดือน เมษายน 2564 นายไกรทอง วะชุม นายไกรทอง วะชุม ดานการทํางาน

121 นายพิศ ทุมรี นายพิศ ทุมรี

122 นายครรชิต  จันทรแกว นายครรชิต  จันทรแกว

123 นายไพลิด  วภักดิ์เพชร นายไพลิด  วภักดิ์เพชร

124 นายภูชิต  วงคอาษา นายภูชิต  วงคอาษา

125 นายปราโมทย  อุปรี นายปราโมทย  อุปรี

126 นายยงยุทธ  สุวรรณเทน นายยงยุทธ  สุวรรณเทน



ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท
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