
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2564

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

69 จางทําตรายาง 1,460          วิธีเฉพาะเจาะจง รานนราภัณฑ-บล็อกตรายาง รานนราภัณฑ-บล็อกตรายาง

เลขที่69/2564

ราคาที่เสนอ 1,460 บาท ราคาที่เสนอ 1,460 บาท

70 จางซอมแซมเครื่องพนน้ํา 1,190          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อ.เจริญยนต ราน อ.เจริญยนต 

เลขที่70/2564

ราคาที่เสนอ 1,190 บาท ราคาที่เสนอ 1,190 บาท

71 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 1,800          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที

เลขที่71/2564

ราคาที่เสนอ 1,800 บาท ราคาที่เสนอ 1,800 บาท

72 จางเหมาบริการซอมแซมรถดับ 5,410          วิธีเฉพาะเจาะจง อูวิริยะการชาง อูวิริยะการชาง

เพลิง ทะเบียน 81-2943 เลขที่72/2564

ราคาที่เสนอ 5,410 บาท ราคาที่เสนอ 5,410 บาท

73 จางเหมาบริการทําตรายาง 480             วิธีเฉพาะเจาะจง รานนราภัณฑบล็อกตรายาง รานนราภัณฑบล็อกตรายาง

เลขที่73/2564

ราคาที่เสนอ 480 บาท ราคาที่เสนอ 480 บาท

74 จางเหมาบริการลูกจางทั่วไป 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห



สํานักปลัด เลขที่74/2564 นายทะเนตร ไชยศรี นายทะเนตร ไชยศรี

ประจําเดือนมีนาคม 2564 นางอุทุมพร  สุวรรณเทน นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

75 จางเหมาบริการลูกจาง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์

กองการศึกษา เลขที่75/2563 นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย

ประจําเดือนมีนาคม 2564 นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี

น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

76 จางเหมาลูกจางอกองชาง 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์

ประจําเดือนมีนาคม 2564 เลขที่76/2564 นายลิขิต  เครื่องเพชร นายลิขิต  เครื่องเพชร

นายชาญชัย  บริแสง นายชาญชัย  บริแสง

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

77 จางซอมแซมรถประชาสัมพันธ 2,900          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิระ  วันสวัสดิ์ นายวิระ  วันสวัสดิ์

บฉ 1509 เลขที่77/2564

ราคาที่เสนอ 2,900 บาท ราคาที่เสนอ 2,900 บาท

78 จางซอมรถยนตสวนกลาง 1,430          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงษศักดิ์ การชาง อูพงษศักดิ์ การชาง

บต 7292 เลขที่78/2564

ราคาที่เสนอ 1,430 บาท ราคาที่เสนอ 1,430 บาท

79 จางเหมาบริการลูกจางกอง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน

สาธารณสุข เลขที่79/2564 นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร

ประจําเดือนมีนาคม 2564 นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

นายไทยดารา เครื่องเพชร นายไทยดารา เครื่องเพชร

นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข



ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

80 จางเหมาบริการลูกจาง EMS 56,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรแกว  ศรีหาราช นายไกรแกว  ศรีหาราช

ประจําเดือนมีนาคม 2564 เลขที่80/2564 นายเนตร  ชํานาญการ นายเนตร  ชํานาญการ

นายเอกพร โคตรวิชัย นายเอกพร โคตรวิชัย

นายสิทธิชัย  นันตะสุข นายสิทธิชัย  นันตะสุข

นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช นายอภิสิทธิ์ ศรีหาราช

นายใจเพชร  ฟองออน นายใจเพชร  ฟองออน

นายบรรดร  จันทรแกว นายบรรดร  จันทรแกว

นายวาสุกรี  วงคอาษา นายวาสุกรี  วงคอาษา

ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท
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