
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2564

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

## จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนต 100             วิธีเฉพาะเจาะจง รานไมตรีเจริญการยาง รานไมตรีเจริญการยาง เพราะเปนผูมีความรู

หมายเลขทะเบียน 81-2474 เลขที่52/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 100 บาท ราคาที่เสนอ 100 บาท

## จางเหมาบริการซอมแซมรถยนต 5,190          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

สวนกลาง 81-2474 เลขที่53/2564 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 5,190 บาท ราคาที่เสนอ 5,190 บาท

## จางเหมาลูกจางกองการศึกษา 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน กุมภาพันธ เลขที่54/2564นายโชคชัย  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

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

ประจําเดือน กุมภาพันธ เลขที่55/2563น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

## จางเหมาลูกจางดับเพลิง 56,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูมีความรู



ประจําเดือน กุมภาพันธ เลขที่56/2564นายไกรทอง 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

## จางเหมาบริการลูกจางทั่วไป 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

สํานักปลัด เลขที่57/2564นายสายัณห วันสวัสดิ์ นายสายัณห วันสวัสดิ์ ดานการทํางาน

ประจําเดือน กุมภาพันธ นางอุทุมพร  สุวรรณเทน นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

## จางเหมาบริการอัพเดทโปรแกรม 2,500          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

คอมพิวเตอร เลขที่58/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

## จางเหมาบริการติดตั้ง GPS 3,103          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.จีพีเอส คอนเนชั่น บจก.จีพีเอส คอนเนชั่น เพราะเปนผูประกอบกิจการ

รถดับเพลิง เลขที่59/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 3,100 บาท ราคาที่เสนอ 3,100 บาท

## จางเหมาบริการซอมรถบรรทุก 1,460          วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงษศักดิ์ การชาง อูพงษศักดิ์ การชาง เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

ขยะ ทะเบียน 81-2474 เลขที่60/2564

ราคาที่เสนอ 1,460 บาท ราคาที่เสนอ 1,460 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงคอม 2,300          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง



พิวเตอร เลขที่61/2564

ราคาที่เสนอ 2,300 บาท ราคาที่เสนอ 2,300 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

กองสาธารณสุข เลขที่62/2564นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร

ประจําเดือน กุมภาพันธ นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

นายไทยดารา เครื่องเพชร นายไทยดารา เครื่องเพชร

นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

## โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 500,000      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.นันทวิช456 บจก.นันทวิช456 เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เสริมเหล็ก สายบานพอกนอย ม.1 เลขที่63/2564

ถึง สายบานพอกนอย ม.8

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

## โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 500,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนึ่งพูนทรัพย หจก.หนึ่งพูนทรัพย เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เสริมเหล็ก สายบานนายเทียม เลขที่64/2564

จันทร คุณชัย ม.5

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

## โครงการกอสรางเทลานตากพืช 500,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุเมธกอสราง หจก.สุเมธกอสราง เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

ผลทางการเกษตร เลขที่65/2564

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

## โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต 500,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศุภชัย หจก.ศุภชัย เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

อัดแรงบอพักคอนกรีต เสริมเหล็ก เลขที่66/2564

พรอมขยายผิวจราจร ม.2

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่เสนอ 500,000 บาท



## โครงการวางทอระบายน้ํา ม.4 500,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนึ่งพูนทรัพย หจก.หนึ่งพูนทรัพย เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่67/2564

ราคาที่เสนอ 500,000 บาท ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

## โครงการกอสรางถนน คสล.ม.7 382,000      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนึ่งพูนทรัพย หจก.หนึ่งพูนทรัพย เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่68/2564

ราคาที่เสนอ 382,000 บาท ราคาที่เสนอ 382,000 บาท
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