
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 1/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส  โถบำรุง  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 2/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  เทพิน  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 3/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย  เป้งคำภา  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา



คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 4/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร  แสนอุบล  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

5. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 5/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายพัลลภ  ทองเดช  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 6/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศาศวัต  พิพิษกุล  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา



คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

7. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 7/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอำนวยชัย  ใยพันธ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

8. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 8/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิศวะ  ชุมพงศ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

9. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ 
เลขที่ 9/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายโชคอนันต์  ประจันทร์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา



คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

10. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เทศบาล
ตำบลนาใน เลขที่ 10/2565 ลงวันที่  1  
ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางทัศมี  พรมมาลี  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

11. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 
เลขที่ 11/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธ์  อัคพิน  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

12. จ้างเหมาบริการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เลขที่ 12/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร
รัตนโคตร 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา



คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

13. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
เลขที่ 13/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอนนท์  สีทาไข  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

14. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน เลขที่ 14/2565 ลง
วันที่  1  ตุลาคม 2564 
 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายภูมิศักดิ์  โพธิ์ศรี  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

15. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  
เลขที่ 15/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ  จันทร์เพ็งเพ็ญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา



คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

16. จ้างเหมาบริการศูนย์พันพัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
อูนดง เลขที่ 16/2565 ลงวันที่  1  ตุลาคม 
2564 

96,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวรุณีย์  ศิริบุตร  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

17. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19 เลขที่ 18/2565 ลงวันที่  5  
ตุลาคม 2564 

5,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



18. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19 เลขที่ 19/2565 ลงวันที่  12  
ตุลาคม 2564 

17,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

19. จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลจิตอาสา เลขที่ 
20/2565 ลงวันที่  15  ตุลาคม 2564 

360.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายภูมิทัศน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

20. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บบ 7021 สกลนคร 
เลขที่ 21/2565 ลงวันที่  19  ตุลาคม 2564 

28,900.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาคาร์แคร์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



21. จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เลขท่ี 
22/2565 ลงวันที่  26  ตุลาคม 2564 

4,320.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายภูมิทัศน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

22. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19 เลขที่ 23/2565 ลงวันที่  29  
ตุลาคม 2564 

5,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

1. จ้างเหมาบริการซ่อมรถน้ำครุภัณฑ์ 
หมายเลขทะเบียน 81-3076 สกลนคร 
เลขที่ 24/2565 ลงวันที่  4  พฤศจิกายน 
2564 

52,698.57 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เฮียบหงวนมิลเลอร์ 
(สกลนคร) 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

2. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 25/2565 ลงวันที่  8  
พฤศจิกายน 2564 

1,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 26/2565 ลงวันที่  8  
พฤศจิกายน 2564 

3,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย 
 เลขที่ 1/2565 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 
2564 

28,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

5. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ 
 เลขที่ 2/2565 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 
2564 

31,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้น 
เลขที่ 27/2565 ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 
2564 

1,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

7. จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เลขที่ 28/2565 ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 
2564 

1,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

8. จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 
เลขที่ 29/2565 ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 
2564 

1,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

9. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 30/2565 ลงวันที่  11  
พฤศจิกายน 2564 

6,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

10. ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
เลขที่ 3/2565 ลงวันที่  12  พฤศจิกายน 
2564 

13,548.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

11. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
 เลขที่ 4/2565 ลงวันที่  12  พฤศจิกายน 
2564 

32,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ก็อปปี่ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลาย 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

12. จ้างเหมาบริการทำตรายาง 
เลขที่ 31/2565 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน 
2564 

3,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิ์ทองกราฟฟิก  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

13. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขที่ 32/2565 ลงวันที่  22  
พฤศจิกายน 2564 

1,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

14. จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย
น้ำ เลขที่ 33/2565 ลงวันที่  25  
พฤศจิกายน 2564 

10,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยนุวัฒน์ การค้า  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

15. ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) 
เลขที่ 5/2565 ลงวันที่  26  พฤศจิกายน 
2564 

8,020.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

16. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19 เลขที่ 35/2565 ลงวันที่  30  
พฤศจิกายน 2564 

3,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

1. ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) 
เลขที่ 6/2565 ลงวันที่  1  ธันวาคม 2564 

9,765.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

2. ซื้อเก้าอ้ีประชุม 
เลขที่ 7/2565 ลงวันที่  1  ธันวาคม 2564 

12,225.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาเครื่องเรือน 
(1998) จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. ซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร 
เลขที่ 8/2565 ลงวันที่  1  ธันวาคม 2564 

10,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาเครื่องเรือน 
(1998) จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 
เลขที่ 9/2565 ลงวันที่  1  ธันวาคม 2564 

9,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาเครื่องเรือน 
(1998) จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

5. ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) 
เลขที่ 10/2565 ลงวันที่  1  ธันวาคม 2564 

2,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เลขที่ 36/2565 ลงวันที่  9  ธันวาคม 2564 

3,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

7. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 38/2565 ลงวันที่  13  
ธันวาคม 2564 

3,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ 
 
 

 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

8. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 39/2565 ลงวันที่  13  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  ผลาจันทร ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

9. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 40/2565 ลงวันที่  13  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  สีทาไข  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

10. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 41/2565 ลงวันที่  13  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพาพร  จันทะ
วงษา 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

11. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 42/2565 ลงวันที่  13  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิกา  ทาระขันธ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

12. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 43/2565 ลงวันที่  13  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์ศรี
จันทร์ 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

13. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 48/2565 ลงวันที่  17  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  ผลาจันทร ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

14. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 49/2565 ลงวันที่  17  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิกา  ทาระขันธ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

15. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 50/2565 ลงวันที่  17  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์ศรี
จันทร์ 
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

16. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 51/2565 ลงวันที่  17  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  สีทาไข 
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

17. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 52/2565 ลงวันที่  17  ธันวาคม 
2564 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพาพร  จันทะ
วงษา 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

18. จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลปีใหม่ 2565 
 เลขที่ 53/2565 ลงวันที่  27  ธันวาคม 
2564 

10,920.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายภูมิทัศน์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

19. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง
เสียง  เลขที ่54/2565 ลงวันที่  27  
ธันวาคม 2564 

3,425.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ ซาวด์ เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด



ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

20. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 55/2565 ลงวันที่  27  
ธันวาคม 2564 

1,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ 
 
 

 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

21. ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) 
เลขที่ 14/2565 ลงวันที่  27  ธันวาคม 
2564 

6,900.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมบูรณ์อิเลคทริค
สกลนคร 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

1. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 56/2565 ลงวันที่  3  
มกราคม 2565 

1,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ 
 
 

 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



2. จ้างเหมาบริการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ม.11  เลขท่ี 69/2565 ลงวันที่  17  
มกราคม 2565  

6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยนุวัฒน์ การค้า 
 
 

 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. ซื้อเครื่องตบดิน 
เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

20,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

55,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



5. ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 
เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

54,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. ซื้อชุดทดลองความข้นเหลว 
เลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

7,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

7. ซื้อเครื่องสัดคอนกรีต 
เลขที่ 23/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

29,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



8. ซื้อเครื่องทดลองคอนกรีต 
เลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 21  มกราคม 2565 

7,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง อ.คูณยิ่งเจริญ  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

9. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 
เลขที่ 25/2565 ลงวันที่ 25  มกราคม 2565 

2,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

10. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 72/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  สีทาไข  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



11. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 73/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพาพร  จันทะ
วงษา 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

12. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 74/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิกา  ทาระขันธ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

13. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 75/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  ผลาจันทร ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



14. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 76/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์ศรี
จันทร์ 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

15. จ้างเหมาบริการซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน 81-3076 สกลนคร เลขที่ 
77/2565 ลงวันที่  24  มกราคม 2565 

11,068.08 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เฮียบหงวนมิลเลอร์ 
สกลนคร 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

16. จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับ-ส่งไปฉีด
วัคซีนโควิด19  เลขท่ี 78/2565 ลงวันที่  27  
มกราคม 2565 

1,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอมลวัทน์  พรมเหมาะ 
 
 

 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



17. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 79/2565 ลงวันที่  31  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  สีทาไข  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

18. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 80/2565 ลงวันที่  31  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพาพร  จันทะ
วงษา 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

19. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 81/2565 ลงวันที่  31  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิกา  ทาระขันธ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



20. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 82/2565 ลงวันที่  31  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  ผลาจันทร ์
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

21. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 83/2565 ลงวันที่  31  มกราคม 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์ศรี
จันทร์ 
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2565 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

 

1. ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) 
เลขที่ 26/2565 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์ 
2565 

6,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
เลขที่ 27/2565 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์ 
2565 

15,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลาย 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. ซื้อถุงยังชีพผู้ประสบผลกระทบ Covid -19 
เลขที่ 27/2565 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์ 
2565 

20,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมาโนทย์การค้า  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สป) 
เลขที่ 28/2565 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์ 
2565 

27,960.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวันวิสาข์ภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



5. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 88/2565 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  สีทาไข  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 89/2565 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพาพร  จันทะ
วงษา 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

7. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 90/2565 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรอารีย์  คำสง  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



8. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 91/2565 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  ผลาจันทร ์
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

9. จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
 เลขที่ 92/2565 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2565 

1,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาพัชร  วงศ์ศรี
จันทร์ 
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

10. จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กน 3310 
สกลนคร เลขท่ี 93/2565 ลงวันที่  23
กุมภาพันธ์ 2565 

3,559.89 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสกลนคร  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2565 ประจำปงีบประมาณ 2565 



สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

 

1. ซื้อถุงยังชีพผู้ประสบผลกระทบ จากโรคโค
วิด -19 เลขที่ 31/2565 ลงวันที่  4  มีนาคม 
2565 

20,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมาโนทย์การค้า  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
 เลขที่ 31/2565 ลงวันที่  9  มีนาคม 2565 

27,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บูมคำทวีค้าวัสดุก่อสร้าง  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

3. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)
เลขที่ 32/2565 ลงวันที่  10  มีนาคม 2565 

950.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

4. จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ในสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาใน  เลขที่ 97/2565 ลง
วันที่  15  มีนาคม 2565 

3,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจมส์โปรเซอร์วิต 
 

 มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

5. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สป.) 
 เลขท่ี 34/2565 ลงวันที่  21  มีนาคม 
2565 

5,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวันวิสาข์ภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

6. ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) เลขที่ 35/2565 
ลงวันที่  23 มีนาคม 2565 

7,095.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบรา
คามีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล



และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่
ในวงเงินงบประมาณ 

 


