
 สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

 เทศบาลตําบลพอกนอย  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน  

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร 30,000        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส สกลนคร บริษัท เค เอส สกลนคร เพราะเปนผูมีความรู

ระบบดิจิตอลกองการศึกษา เลขที่ 1/2564 เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ดานการทํางาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

2 จางเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร 30,000        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส สกลนคร บริษัท เค เอส สกลนคร เพราะเปนผูมีความรู

ระบบดิจิตอลกองการศึกษา เลขที่2/2564 เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ดานการทํางาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

3 จางเหมาบริการลูกจางกองคลัง 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณิการ  คํารินทร น.ส.สุพรรณิการ  คํารินทร เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่3/2564 น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง น.ส.สลักจิต  ทองเกลี้ยง ดานการทํางาน

นางพิสมัย   สุราราช นางพิสมัย   สุราราช

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

4 จางเหมาบริการลูกจางกองการ 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

ศึกษาประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่4/2564 นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย ดานการทํางาน

นายฤมิตย  ไชยตะมาตย นายฤมิตย  ไชยตะมาตย

นายมานพ  อุปรี นายมานพ  อุปรี

น.ส.น้ําฝน อุปรี น.ส.น้ําฝน อุปรี

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

5 จางเหมาบริการลูกจางดับเพลิง 56,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูมีความรู



ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่ 5/2564 นายไกรทอง  วะชุม นายไกรทอง  วะชุม ดานการทํางาน

นายพิศ ทุมรี นายพิศ ทุมรี

นายครรชิด  จันทรแกว นายครรชิด  จันทรแกว

นายไพลิด  วะภักดิ์เพชร นายไพลิด  วะภักดิ์เพชร

นายปราโมทย  อุปรี นายปราโมทย  อุปรี

นายยงยุทธ  สุวรรณเทน นายยงยุทธ  สุวรรณเทน

นายภูชิต  วงศอาษา นายภูชิต  วงศอาษา

ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ราคาที่เสนอ 56,000 บาท

6 จางเหมาบริการ สํานักปลัด 21,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่6/2564 นายสายัณห  วันสวัสดิ์ นายสายัณห  วันสวัสดิ์ ดานการทํางาน

นางอุทุมพร สุวรรณเทน นางอุทุมพร สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

7 จางเหมาบริการ กองชาง 28,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูมีความรู

ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่7/2564 นายลิขิต  เครื่องเพชร นายลิขิต  เครื่องเพชร ดานการทํางาน

นายชาญชัย  บริแสง นายชาญชัย  บริแสง

นางสาวจิรพร  พุทปา นางสาวจิรพร  พุทปา

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่เสนอ 28,000 บาท

8 จางเหมาบริการ กองสาธารณสุข 35,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร จองลีพัน นางสาวพัชรินทร จองลีพัน เพราะเปนผูประกอบกิจการ

ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่8/2564 นายเชิดชัย บุญญะบุตร นายเชิดชัย บุญญะบุตร และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

นายถวัลย มะโนสี นายถวัลย มะโนสี

นายไทยดารา  เครื่องเพชร นายไทยดารา  เครื่องเพชร

นายปริพันธ  อันสุข นายปริพันธ  อันสุข

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่เสนอ 35,000 บาท

9 จางเหมาคนงานขยะ 49,000        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรแกว  ศรีหาราช นายไกรแกว  ศรีหาราช เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง



ประจําเดือน ตุลาคม 2563 เลขที่ 9/2564 นายเนตร  ชํานาญการ นายเนตร  ชํานาญการ

นายเอกพร โคตรวิชัย นายเอกพร โคตรวิชัย

นายสิทธิชัย นันตะสุข นายสิทธิชัย นันตะสุข

นายอภิสิทธิ์  ศรีหาราช นายอภิสิทธิ์  ศรีหาราช

นายใจเพชร  ฟองออน นายใจเพชร  ฟองออน

นายบรรดร  จันทรแกว นายบรรดร  จันทรแกว

ราคาที่เสนอ 49,000 บาท ราคาที่เสนอ 49,000 บาท

## จางเหมาบริการรถยนต 1 คัน 1,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุฤทธิ์  พิศสุวรรณ นายสุฤทธิ์  พิศสุวรรณ เพราะเปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่10/2564

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

## จางเหมาบริการรถยนต 1 คัน 1,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงศักดิ์  การุญ นายณรงศักดิ์  การุญ เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่11/2564ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

## จางเหมาบริการรถยนต 1 คัน 1,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงศักดิ์  การุญ นายณรงศักดิ์  การุญ เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่12/2564

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

## จางเหมาบริการรถยนต 1 คัน 1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงศักดิ์  การุญ นายณรงศักดิ์  การุญ เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่13/2564

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

## จางซอมแซมตูเย็นกองการศึกษา 1,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูริพัฒน กรุป หจก.ภูริพัฒน กรุป เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่14/2564

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

## จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนต 2,210.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อูพงศศักดิ์ การชาง อูพงศศักดิ์ การชาง เพราะเปนผูประกอบกิจการ

บฉ-1509 สกลนคร เลขที่15/2564

ราคาที่เสนอ 2,210 บาท ราคาที่เสนอ 2,210 บาท



## จางเหมาบริการลูกจางกองชาง 28,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ นายศักดิ์สกล  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูประกอบกิจการ

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 เลขที่16/2564นายลิขิต  เครื่องเพชร นายลิขิต  เครื่องเพชร

นายชาญชัย  บริแสง นายชาญชัย  บริแสง

นางสาวจิรพร  พุทปา นางสาวจิรพร  พุทปา

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่เสนอ 28,000 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง 35,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ นายกลิ่นทอง  วันสวัสดิ์ เพราะเปนผูประกอบกิจการ

กองการศึกษา เลขที่17/2564นายโชคชัย  โพธิ์ชัย นายโชคชัย  โพธิ์ชัย

ประจําเดือน พฤศจิกายน 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

## จางเหมาบริการพนักงานดับเพลิง 52,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสีห  ทุมรี นายสุรสีห  ทุมรี เพราะเปนผูประกอบกิจการ

เลขที่18/2564นายไกรทอง  วะชุม นายไกรทอง  วะชุม

นายพิศ ทุมรี นายพิศ ทุมรี

นายไพลิด  วะภักดิ์เพชร นายไพลิด  วะภักดิ์เพชร

นายภูชิต  วงศอาษา นายภูชิต  วงศอาษา

นายปราโมทย  อุปรี นายปราโมทย  อุปรี

นายยงยุทธ  สุวรรณเทน นายยงยุทธ  สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 52,000 บาท ราคาที่เสนอ 52,000 บาท

## จางเหมาบริการลูกจาง 21,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  วจีสิงห นายยุทธนา  วจีสิงห เพราะเปนผูประกอบกิจการ

สํานักปลัด เลขที่19/2564นายสายัณห  พุทปา นายสายัณห  พุทปา

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 นางอุทุมพร สุวรรณเทน นางอุทุมพร สุวรรณเทน

ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

## เชาเครื่องถายเอกสาร 2,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคเอส สกลนคร บจก.เคเอส สกลนคร เพราะเปนผูประกอบกิจการ



ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 เลขที่20/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

## จางเหมาบริการซอมแซม 3,700.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานไนนตี้ไนน ไอที รานไนนตี้ไนน ไอที เพราะเปนผูประกอบกิจการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เลขที่21/2564 และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 3,700 บาท ราคาที่เสนอ 3,700 บาท
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