
สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

162 จางเหมาบริการซอมแซม 3,150        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิพัฒน กรุป หจก.ภูมิพัฒน กรุป เพราะเปนผูมีความรู

สายโทรพศัพท เลขที1่62/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 3,150 บาท ราคาที่เสนอ 3,150 บาท

163 จางเหมาบริการซอมแซม 1,000        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิพัฒน กรุป หจก.ภูมิพัฒน กรุป เพราะเปนผูมีความรู

สายโทรพศัพท เลขที1่63/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

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

เลขที1่64/2563 น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย  สุราราช นางพิสมัย  สุราราช

ราคาที่เสนอ 19,500 บาท ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

165 จางเหมาบริการลูกจาง 32,500      วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

กองการศึกษา เลขที1่65/2563 นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย ดานการทํางาน

นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี

น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล น.ส.น้ําฝน  ทิพกุล

ราคาที่เสนอ 32,500 บาท ราคาที่เสนอ 32,500 บาท

166 จางเหมาลูกจางดับเพลิง 52,000      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่66/2563 นายไกรทอง 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 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

167 จางเหมาบริการลูกจางทั่วไป 19,500      วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

สํานักปลัด เลขที1่67/2563 นายทะเนตร ไชยศรี นายทะเนตร ไชยศรี ดานการทํางาน

นางอุทุมพร  สุวรรณเทน นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 19500 บาท ราคาที่เสนอ 19500 บาท

168 จางเหมาลูกจางอกองชาง 19,500      วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่68/2563 นายลิขิต  เครื่องเพชร นายลิขิต  เครื่องเพชร ดานการทํางาน

นายชาญชัย  บริแสง นายชาญชัย  บริแสง

ราคาที่เสนอ 19,500 บาท ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

169 จางเหมาซอมบํารุงยานพาหนะ 1,430        วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์การชาง อูพงศศักดิ์การชาง เพราะเปนผูมีความรู

เลขที1่69/2563 ดานการทํางาน

ราคาที่เสนอ 1,430 บาท ราคาที่เสนอ 1,430 บาท

170 จางเหมาบริการลูกจางกอง 32,500      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรินทร จองลีพัน น.ส.พัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูมีความรู

สาธารณสุข เลขที1่71/2563 นายเชิดชัย  บุญญะบุตร นายเชิดชัย  บุญญะบุตร ดานการทํางาน

นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

นายไทยดารา เครื่องเพชร นายไทยดารา เครื่องเพชร

นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 32,500 บาท ราคาที่เสนอ 32,500 บาท

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

เลขที่ 172/2563 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

172 จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 240          วิธีเฉพาะเจาะจง รานไมตรีเจริญการยาง รานไมตรีเจริญการยาง เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่ 172/63 ราคาที่เสนอ 240 บาท ราคาที่เสนอ 240 บาท
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