
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

## จางเหมาบริการซอมรถยนต 2,210          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

หมายเลขทะเบียน บฉ 1509 เลขที่22/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 2,210 บาท ราคาที่เสนอ 2,210 บาท

## จางเหมาบริการซอมเครื่อง 1,200          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูมีความรู

คอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ เลขที่23/2564 ดานการทํางาน

416-57-0054

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนต 2,530          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

หมายเลขทะเบียน 81-2474 เลขที่24/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 2,530 บาท ราคาที่เสนอ 2,530 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุง 1,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูมีความรู

คอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ เลขที่25/2564 ดานการทํางาน

416-60-0067

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุง 800             วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูมีความรู

คอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ เลขที่26/2564 ดานการทํางาน



416-52-0017

ราคาที่เสนอ 800 บาท ราคาที่เสนอ 800 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่อง 3,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอนดแอร รานเทคนิคแอนดแอร เพราะเปนผูมีความรู

ปรับอากาศหองประชุมสภา เลขที่27/2564 ดานการทํางาน

เทศบาลตําบลพอกนอย

ราคาที่เสนอ 3,500 บาท ราคาที่เสนอ 3,500 บาท

## จางเหมาบริการซอมรถยนต 1,700          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

หมายเลขทะเบียน บต 7292 เลขที่29/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 1,700 บาท ราคาที่เสนอ 1,700 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย เพราะเปนผูมีความรู

กองการศึกษา ประจําเดือน เลขที่39/2563นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ ดานการทํางาน

ธันวาคม 2563 นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี

น.ส.น้ําฝน อุปรี น.ส.น้ําฝน อุปรี

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงคอมพิว 1,200          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เตอร หมายเลข 487-57-0011 เลขที่31/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง 35,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูมีความรู

กองสาธารณสุข เลขที่32/2564นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร ดานการทํางาน

ประจําเดือน ธันวาคม 2563 นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

นายไทยดารา เครื่องเพชร นายไทยดารา เครื่องเพชร



นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง EMS 56,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรแกว  ศรีหาราช นายไกรแกว  ศรีหาราช เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน ธันวาคม 2563 เลขที่33/2564นายเนตร  ชํานาญการ นายเนตร  ชํานาญการ ดานการทํางาน

นายเอกพร  โครตวิชัย นายเอกพร  โครตวิชัย

นายสิทธิชัย  นันตะสุข นายสิทธิชัย  นันตะสุข

นายอภิสิทธิ์  ศรีหาราช นายอภิสิทธิ์  ศรีหาราช

นายใจเพชร  ฟองออน นายใจเพชร  ฟองออน

นายบรรดร  จันทรแกว นายบรรดร  จันทรแกว

นายวาสุกรี  วงคอาษา นายวาสุกรี  วงคอาษา

ราคาที่เสนอ 56,00 บาท ราคาที่เสนอ 56,00 บาท

## จางเหมาลูกจางดับเพลิง 56,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน ธันวาคม 2563 เลขที่34/2564นายไกรทอง  วะชุม นายไกรทอง  วะชุม ดานการทํางาน

นายครรชิต  จันทรแกว นายครรชิต  จันทรแกว

นายพิศ  ทุมรี นายพิศ  ทุมรี

นายไพลิด  วภักดิ์เพชร นายไพลิด  วภักดิ์เพชร

นายภูชิต  วงคอาษา นายภูชิต  วงคอาษา

นายปราโมทย  อุปรี นายปราโมทย  อุปรี

นายยงยุทธ  สุวรรณเทน นายยงยุทธ  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท

## จางเหมาบริการคนงานทั่วไป 21,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

เลขที่35/2564นายสายัณห วันสวัสดิ์ นายสายัณห วันสวัสดิ์ ดานการทํางาน

นางอุทุมพร สุวรรณเทน นางอุทุมพร สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท



## จางเหมาบริการซอมบํารุง 1,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

คอมพิวเตอร เลขที่36/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเลข 487-57-0011 ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

## จางเหมาบริการซอมแซม 6,400.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานทารซาน รานทารซาน เพราะเปนผูประกอบกิจการ

วิทยุสื่อสาร เลขที่37/2564

ราคาที่เสนอ 6,400 บาท ราคาที่เสนอ 6,400 บาท

## จางเหมาบริการทําตรายาง 3,520.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานนราภัณฑบล็อก-ตรายาง รานนราภัณฑบล็อก-ตรายาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่38/2564

ราคาที่เสนอ 3,520 บาท ราคาที่เสนอ 3,520 บาท


	พ.ย.63

