
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

## จางเหมาบริการทําบานภูไท 25,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ฟองออน นายยงยุทธ  ฟองออน เพราะเปนผูมีความรู

เลขที่39/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 25,000 บาท ราคาที่เสนอ 25,000 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนต 12,350        วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

สวนกลาง เลขที่40/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 12,350 บาท ราคาที่เสนอ 12,350 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนต 3,950          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

ทะเบียน 81-2474 เลขที่41/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 3,950 บาท ราคาที่เสนอ 3,950 บาท

## จางเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟา 15,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายทิพกร บุญจริง นายทิพกร บุญจริง เพราะเปนผูมีความรู

แสงสวางบริเวณนิทรรศการเฮือน เลขที่42/2564 ดานการทํางาน

ภูไท

ราคาที่เสนอ 15,000 บาท ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

## จางเหมาบริการจัดทําแบล็คดรอป 10,000        วิธีเฉพาะเจาะจง รานออนฟลาวเวอร รานออนฟลาวเวอร เพราะเปนผูมีความรู

เลขที่43/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท ราคาที่เสนอ 10,000 บาท



## จางเหมาลูกจางกองคลัง 21,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณิการ  คํารินทร น.ส.สุพรรณิการ  คํารินทร เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน มกราคม 2564 เลขที่44/2564น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

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

ประจําเดือน มกราคม 2564 เลขที่45/2564นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร ดานการทํางาน

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 มกราคม 2564 เลขที่46/2563นายเนตร  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 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท

## จางเหมาลูกจางกองการศึกษา 35,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน มกราคม 2564 เลขที่47/2564นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย ดานการทํางาน

นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี

น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล



ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

## จางเหมาลูกจาง สํานักปลัด 21,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน มกราคม 2564 เลขที่48/2564นายทะเนตร  ไชยศรี นายทะเนตร  ไชยศรี ดานการทํางาน

นางอุทุมพร  สุสรรณเทน นางอุทุมพร  สุสรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

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

เลขที่50/2564นายไกรทอง  วะชุม นายไกรทอง  วะชุม ดานการทํางาน

นายพิศ  ทุมรี นายพิศ  ทุมรี

นายครรชิต  จันทรแกว นายครรชิต  จันทรแกว

นายไพลิด  วภักดิ์เพชร นายไพลิด  วภักดิ์เพชร

นายภูชิต  วงคอาษา นายภูชิต  วงคอาษา

นายปราโมทย  อุปรี นายปราโมทย  อุปรี

นายยงยุทธ  สุวรรณเทน นายยงยุทธ  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท

## จางเหมาทําปายโครงการตอนรับ 390.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานพรรณาสปอรต รานพรรณาสปอรต เพราะเปนผูประกอบกิจการ

คณะศึกษาดูงาน เลขที่51/2564

ราคาที่เสนอ 390 บาท ราคาที่เสนอ 390 บาท


	ธ.ค.63

