
แบบ สขร. ๑

ล าดบัที่ เลขที่สัญญา วันที่ท าสัญญา งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 53/2562 ๓ ก.ย. ๖๒ จ้างซ่อมระบบวิทยุกระจายเสียงไร้สาย         200,000         200,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพอิเล็กทรอนิกส์ 200,000      บาท ร้านพรเทพอิเล็กทรอนิกส์ 200,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 งาน (8 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

2 54/2562 ๕ ก.ย. ๖๒ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสุขาวดี 2 490,000        490,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 490,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 490,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

(จากถนนกลางเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

3 55/2562 ๕ ก.ย. ๖๒ จ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ถนนอภบิาลบญัชา 126,000        126,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 126,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 126,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ฝ่ังข้าง รร.เทศบาล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

4 56/2562 ๕ ก.ย. ๖๒ จ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยราชวงค์ 4/3 62,000          60,000          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 60,000        บาท หจก.ดิษฐ์นคร 60,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

แยกจากราชวงค์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

5 57/2562 ๕ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมารถทวัร์ ขนาดที นั งไม่น้อยกว่า 45 ที นั ง 360,000        360,000        เฉพาะเจาะจง หจก.วรัญญาทราเวล 360,000      บาท หจก.วรัญญาทราเวล 360,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

6 58/2562 ๖ ก.ย. ๖๒ จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์บริเวณสถานีขนส่ง 208,800        208,800        เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะปา้ย 208,800      บาท ร้านเดอะปา้ย 208,800 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม/4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

7 59/2562 ๖ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก 139,000        139,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 139,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 139,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซอยราชวงค์ 4/2 แยกซอยราชวงค์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกันยายน 2562

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา
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8 60/2562 ๖ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ซอยสหมิตร 209,000        209,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 209,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 209,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

(หลังร้านลูกนัดเดิม)เชื อมกับถนนอภบิาลบญัชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

9 61/2562 ๖ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างระบบระบายน้ าซอยสหมิตร จากแยก 293,000        293,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 293,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 293,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

สหมิตรหลัก (ช่วงหน้าบา้นนายสุรชัย พรหมปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

พรหมประกาย) ชุมชนวัดศรีเทพทุ่ง

10 62/2562 ๖ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างระบบระบายน้ าซอยราชวงค์ 4/1 174,000        174,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษฐ์นคร 174,000      บาท หจก.ดิษฐ์นคร 174,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

 แยกจากซอยราชวงค์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

11 63/2562 ๑๒ ก.ย. ๖๒ ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดเทศบาล 392,016.60   392,016.60   เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สกุลวัฒน์ 392,016.60 บาท หจก. ส.สกุลวัฒน์ 392,016.60 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

เมืองนครพนม ประจ าปกีารศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

(ปดิภาคเรียน 1/2562)

12 64/2562 ๑๖ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วม 141,000        141,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อุปครุฑค้ากิจเจริญ 141,000      บาท หจก.อุปครุฑค้ากิจเจริญ 141,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

พัฒนา 4 (คุ้มสมบติั) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

13 65/2562 ๒๓ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางหลวง 500,000        498,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อุปครุฑค้ากิจเจริญ 498,000      บาท หจก.อุปครุฑค้ากิจเจริญ 498,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

เทศบาล (ข้างบา้นพักธนารักษ์จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
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14 66/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 113,000        112,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 112,000      บาท หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 112,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซอยเชื อมระหว่างถนนศรีเทพกับถนนสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

วิจิตร (ซอยข้างวัดโอกาสศรีบวับานด้านเหนือ)

15 67/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างถนนแอลฟัลทติ์กคอนกรีต ซอยสันติสุข 500,000        494,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 494,000      บาท หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 494,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ถนนอภบิาลบญัชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

16 68/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ จ้างขนย้ายขยะไปทิ้งบอ่ใหม่ 177,000        177,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณโมราการโยธา 177,000      บาท หจก.สุวรรณโมราการโยธา 177,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

17 69/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยดิน 494,000        494,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณโมราการโยธา 494,000      บาท หจก.สุวรรณโมราการโยธา 494,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

18 70/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 68,000          67,000          เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 67,000        บาท หจก.สวรรค์ประทานพร 67,000       บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซอยข้างส านักงานเอไอเอ จากแยกสุนทรวิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

ถึงแยกถนนศรีเทพ

19 71/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 197,000        195,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 195,000      บาท หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 195,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซอยโอกาสอ านวย จากแยกถนนสุนทรวิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
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20 72/2562 ๒๕ ก.ย. ๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลทติ์กคอนกรีต 500,000        491,000        เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 491,000      บาท หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 491,000     บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ถนนราชทณัฑ์ช่วงแยกถนนกลางเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด

จรดถนนอภบิาลบญัชา
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