
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2563

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

146 จางเหมาบริการซอมบํารุง 500             วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูมีความรู

คอมพิวเตอร เลขที1่46/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่เสนอ 500 บาท

147 จางเหมาโครงการกอสรางเสาธง 250,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนึ่งพูนทรัพย หจก.หนึ่งพูนทรัพย เพราะเปนผูมีความรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 5 เลขที1่47/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 25,000 บาท ราคาที่เสนอ 25,000 บาท

148 จางเหมาบริการลูกจางกองคลัง 19,500        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร เพราะเปนผูมีความรู

เดือน กรกฎาคม 2563 เลขที1่48/2563 น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 19,500 บาท ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

149 จางเหมาบริการซอมแซม 800             วิธีเฉพาะเจาะจง อูศักดิ์สิทธิ์ การชาง อูศักดิ์สิทธิ์ การชาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

รถกูชีพ บน 3638 สน เลขที1่49/2563

ราคาที่เสนอ 800 บาท ราคาที่เสนอ 800 บาท

150 จางเหมาบริการซอมรถยนต 2,400          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงษศักดิ์ การชาง อูพงษศักดิ์ การชาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

81-2474 สน เลขที1่50/2563

ราคาที่เสนอ 2,400 บาท ราคาที่เสนอ 2,400 บาท



151 จางเหมาบริการลูกจาง EMS 52,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรแกว  ศรีหาราช นายไกรแกว  ศรีหาราช เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่51/2563 นายเนตร  ชํานาญการ นายเนตร  ชํานาญการ ดานการทํางาน

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 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

152 จางเหมาลูกจางกองคลัง 19,500        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร น.ส.สุพรรณิการ คํารินทร เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่52/2563 น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 19,500 บาท ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

153 จางเหมาบริการซอมบํารุง 500             วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

คอมพิวเตอร เลขที1่53/2563 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่เสนอ 500 บาท

154 จางเหมาบริการซอมรถยนต 320             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาทิตเซลล หจก.วาทิตเซลล เพราะเปนผูประกอบกิจการ

81-2474 เลขที1่54/2563 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 320 บาท ราคาที่เสนอ 320 บาท

155 จางเหมาบริการซอมเครื่องปริ้น 1,200          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที1่55/2563 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

156 จางเหมาซอมบํารุงคอมพิวเตอร 2,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ



เลขที1่56/2563 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

157 จางเหมาบริการจัดทําสื่อประกอบ 16,600        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสตอรมอิงเจ็ท รานสตอรมอิงเจ็ท เพราะเปนผูประกอบกิจการ

โครงการคัดแยกขยะ เลขที1่57/2563

ราคาที่เสนอ 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

158 จางเหมาบริการจัดหายาน 23,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ แสนภูวา นายสมเกียรติ แสนภูวา เพราะเปนผูมีความรู

พาหนะ โครงการคัดแยกขยะ เลขที1่58/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 23,000 บาท ราคาที่เสนอ 23,000 บาท

159 จางเหมาโครงการวางทอระบาย 60,000        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนึ่งพูนทรัพย หจก.หนึ่งพูนทรัพย เพราะเปนผูมีความรู

น้ํา คอร.บานบดมาด ม.11 เลขที1่59/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 60,000 บาท ราคาที่เสนอ 60,000 บาท

160 จางเหมาโครงการวางทอระบาย 23,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ แสนภูวา นายสมเกียรติ แสนภูวา เพราะเปนผูมีความรู

น้ํา คอร.บานบดมาด ม.4 เลขที1่58/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 23,000 บาท ราคาที่เสนอ 23,000 บาท

161 จางเหมาบริการลูกจาง EMS 32,500        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่61/2563 นายศรราม ฐานวสุ นายศรราม ฐานวสุ ดานการทํางาน

นายกิตติพล เบี้ยราษฎร นายกิตติพล เบี้ยราษฎร

นายรณรงค ผาทอง นายรณรงค ผาทอง

นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 32,500 บาท ราคาที่เสนอ 32,500 บาท
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