
แบบ สขร. ๑

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

1 1/2561 ๔ พ.ค. ๖๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าซอยร่วมมิตร 1,572,000 1,572,000 สอบราคา หจก. นครพนม  ป. เจริญการช่าง 1,020,000.00 บาท หจก. นครพนม  ป. เจริญการช่าง 1,020,000.00  บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

พร้อมบอ่พักและก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ชุมชน ธนวัฒน์  คอนสตรัคชั น 1999 1,500,000.00 บาท

วัดปา่ศรีสมพร หจก. เลิศชัยนครพนม 1,572,000.00 บาท

หจก. สุวรรณโมราการโยธา 1,334,000.00 บาท

หจก. พาหงุรุ่งเรือง 1,570,000.00 บาท

หจก. ชัชชลการโยธา 1,500,000.00 บาท

หจก. ไชยภทัรการโยธา 1,500,000.00 บาท

ร้านสายฟ้า 1,400,000.00 บาท

ร้านอินทรีย์แดงคอนกรีต 1,520,000.00 บาท

2 2/2561 ๑๑ พ.ค. ๖๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้ารอบวัดสารภาณ 908,000 908,000 สอบราคา หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 905,000         บาท หจก.นครพนม ป.เจริญการช่าง 905,000        บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

นิมิต(ฝ่ังทศิใต้) ชุมชนวัดสารภาณนิมิต ถนน ร้านสายฟ้า 908,000         บาท

ค.ส.ล พร้อมบอ่พัก ร้านอินทรีย์แดงคอนกรีต 907,000         บาท

3 3/2561 ๑๖ พ.ค. ๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์หรือสิ งก่อ 1,050,000 1,050,000 สอบราคา หจก. พี - โฟร์ 2001 1,045,000      บาท หจก. พี - โฟร์ 2001 1,045,000     บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

สร้างของสถานที ก้าจัดขยะมูลฝอย หจก. วุฒิชัยกิจเจริญ 1,049,000      บาท

หจก. เพชรฝ่ังแดงก่อสร้าง 1,049,700      บาท

บ. มิ งขวัญวิศวกรรม จ้ากัด 1,050,000      บาท

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืน พฤษภาคม 2561

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

หน้าที  1 จาก 2
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ล าดบัที่ เลขที่สัญญา วันที่ท าสัญญา งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืน พฤษภาคม 2561

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

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

4 4/2561 ๑๖ พ.ค. ๖๑ โครงการปรับปรุงรั วและประตูเข้าออกของสถานที 1,550,000 1,550,000 สอบราคา หจก. พี - โฟร์ 2001 1,545,000      บาท หจก. พี - โฟร์ 2001 ########### บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม หจก. พรชัยก่อสร้างสกลนคร 1,550,000      บาท

บก็บอสเอ็นจิเนียริ งแอนด์คอนสตรัคชั น 1,550,000      บาท

ร้านอินทรีย์แดงคอนกรีต 1,549,000      บาท

5 5/2561 ๑๗ พ.ค. ๖๑ ซื อรถบรรทกุน ้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ้านวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000 บ. เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 2,493,000      บาท บ. เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 2,493,000     บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

(ครั งที  2) บ. รัตนชัย รีช จ้ากัด บาท

บ. อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส 2,497,000      บาท

6 22/2561 ๑๕ พ.ค. ๖๑ ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 2,335,208.40 2,335,208.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 2,335,208.40 บาท บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 2,335,208.40 บาท มีมติ ครม. ใหจ้ัดซื อ

เมืองนครพนม (เปดิภาคเรียน 1/2561) มอบอ้านาจนาย สุปรีชา กุลตังวัฒนา มอบอ้านาจนาย สุปรีชา กุลตังวัฒนา

7 23/2561 ๒๑ พ.ค. ๖๑ ซื ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ 2,261,309,40 2,261,309,41 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 2,261,309,41 บาท บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 2,261,309,41 บาท มีมติ ครม. ใหจ้ัดซื อ

ศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ) ปกีารศึกษา 1/2561 มอบอ้านาจนาย สุปรีชา กุลตังวัฒนา มอบอ้านาจนาย สุปรีชา กุลตังวัฒนา

8 24/2561 ๒๑ พ.ค. ๖๑ ปรับปรุงสนามเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 5 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง หจก. พ. พงษ์นิกรก่อสร้าง 197,500         บาท หจก. พ. พงษ์นิกรก่อสร้าง 197,500        บาท คุณสมบติัถูกต้องและราคาต ้าสุด

(สมพรอภยัโส)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
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