
แบบ สขร. ๑

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

1 3/2563 ๕ ก.พ. ๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางหลวงเทศบาล 644,000 641,000 บ.พ.ีเอน็.พ ีคอนสตรัคชัน่2015จ ากดั 581,000 บาท หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 318,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

(ข้างบา้นพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) หจก.เลิศชัยนครพนม 395,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเปน็ผู้

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 318,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

หจก.ต้ังรุ่งเรืองกิจการโยธา 608,000 บาท

หจก.บา้นลูกทุ่ง 389,000 บาท

บิ๊กบอสเอน็จิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ 580,000 บาท

เอส.ท.ีเค.พัฒนกิจ 515,000 บาท

2 4/2563 ๔ ก.พ. ๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในแฟลตต ารวจ 1,993,000 1,993,000 หจก.รุ่งสิริบญุลักษณ์ 1,900,000   บาท หจก.เลิศชัยนครพนม 1,049,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

หจก.โมละดา ก่อสร้าง 1,650,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเปน็ผู้

หจก.เลิศชัยนครพนม 1,049,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 1,198,000 บาท

หจก.บา้นลูกทุ่ง 1,290,000 บาท

หจก.สุวีระพาณิชย์ 1,400,000 บาท

3 5/2563 ๔ ก.พ. ๖๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสุสานชาวเวียดนาม 990,000 974,000 หจก.เจ.พ.ีวัสดุก่อสร้าง 666,400 บาท หจก.เลิศชัยนครพนม 528,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

(คุ้มวัดปา่) หจก.เลิศชัยนครพนม 528,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเปน็ผู้

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 532,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

หจก.ต้ังรุ่งเรืองกิจการโยธา 964,000 บาท

หจก.บา้นลูกทุ่ง 629,000 บาท

บิ๊กบอสเอน็จิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ 900,000 บาท

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

หน้าที่ 1 จาก 3



แบบ สขร. ๑

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

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

เอส.ท.ีเค.พัฒนกิจ 644,000 บาท

หจก.โรจน์อนัญการโยธา 763,000      บาท

หจก.สุวีระพาณิชย์ 714,000      บาท

4 6/2563 ๑๙ ก.พ. ๖๓ ซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ (คร้ังที่ 3) 9,000,000 8,000,000 บ.อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ากัด 7,997,000   บาท บ.มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท ์จ ากัด 7,994,00 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

บ.มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท ์จ ากัด 7,994,00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเปน็ผู้

หจก.นิยมชน 7,888,889   บาท เสนอราคาต่ าสุด

5 7/2563 ๒๗ ก.พ. ๖๓ จ้างก่อสร้างร้ัวโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม 1,000,000 784,000 บ.สกาย แอนด์ เอน็แอล คอนสตรัคชั่น จ ากดั 688,700      บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

(แหง่ใหม)่ บ.ค าหวาน กรุ๊ป จ ากัด 950,000      บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเปน็ผู้

หจก.กิจเจริญนครพนม ก่อสร้าง 870,000      บาท เสนอราคาต่ าสุด

หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 584,000      บาท

หจก.ต้ังรุ่งเรืองกิจการโยธา 741,200      บาท

หจก.เพลินจิตการโยธา 681,500      บาท

หจก.พงศ์พลศกรเทรดด้ิง 637,700      บาท

หจก.หนุ่ม99 สาวเรณูเรดิโอ 849,000      บาท

เอส.ท.ีเค.พัฒนกิจ 588,000      บาท

บ.มิ่งขวัญวิศวกรรม จ ากัด 600,000      บาท

บ.กิจนท ี(2559) จ ากัด 675,500      บาท

6 7/2563 ๑๗ ก.พ. ๖๓ ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 1,157,399.10 1,157,399.10 เฉพาะเจาะจง ส.สกุงวัฒน์ 1,157,399.10 ยาท ส.สกุลวัฒน์ 1,157,399.10 ยาท กรณีอื่นที่ก าหนดในกฏกระทรวง

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หน้าที่ 2 จาก 3



แบบ สขร. ๑

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

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

เมืองนครพนม ประจ าปกีารศึกษา 2562

ปดิภาคเรียน (2/2562)

7 8/2563 ๑๗ ก.พ. ๖๓ ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ 1,107,781.20 1,107,781.20 เฉพาะเจาะจง ส.สกุงวัฒน์ 1,107,781.20 ยาท ส.สกุลวัฒน์ 1,107,781.20 ยาท กรณีอื่นที่ก าหนดในกฏกระทรวง

ประจ าปกีารศึกษา 2562ปดิภาคเรียน (2/2562)

หน้าที่ 3 จาก 3


