
แบบ สขร. ๑

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

1 5/2561 ๘ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าดอนหอ 486,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พงษ์นิกรก่อสร้าง 485,000           บาท หจก.พ.พงษ์นิกรก่อสร้าง 485,000        บาท เสนอราคาต ่าสุด

(บา้นน้อยใต้) ชุมชนน้อยใต้ จ่านวน 1 สาย หจก.บญุอ่านวยโชค 486,000           บาท

หจก.ฐนวรัตน์เซ็นเตอร์ 485,500           บาท

2 6/2561 ๑๓ ก.พ. ๖๑ จ้างเหมาติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก. วายเอ็น 2017 495,500 บาท หจก. วายเอ็น 2017 495,500 บาท เสนอราคาต ่าสุด

สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จ่านวน ร้านเจริญการไฟฟ้า 496,000 บาท

55 ชุด ร้านแสงศศิธร 497,000           บาท

3 7/2561 ๑๓ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างขยายเขตจ่าหน่ายระบบไฟฟ้าโรงเรียน 580,301.51 580,301.51 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 580,302           บาท การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 580,302        บาท คุณสมบติัถูกต้อง

เทศบาล 4

4 8/2561 ๑๔ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างขยายเขตจ่าหน่ายระบบไฟฟ้าโรงเรียน 619,999.81 619,999.81 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 619,999.81 บาท การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 619,999.81 บาท คุณสมบติัถูกต้อง

เทศบาล 5

5 9/2561 ๑๕ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างขยายเขตจ่าหน่ายระบบไฟฟ้าโรงเรียน 649,999.90 649,999.90 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 649,999.90 บาท การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จ.นครพนม 649,999.90 บาท คุณสมบติัถูกต้อง

เทศบาล 6

6 10/2561 ๑๕ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่ารุ่งโรจน์ 98,000 95,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 95,000 บาท หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 95,000 บาท คุณสมบติัถูกต้อง

ชุมชนกกต้อง หจก.นครพนม วิศวเทค 96,000             บาท

หจก.ทรัพย์อนันต์นครพนมก่อสร้าง 97,000             บาท

 สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานเทศบาลเมอืงนครพนม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคา

หน้าที  1 จาก 2



แบบ สขร. ๑

ล าดบัที่ เลขที่สัญญา วันที่ท าสัญญา งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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7 11/2561 ๑๕ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกจากถนน 363,000 355,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 355,000           บาท หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 355,000        บาท เสนอราคาต ่าสุด

หลังแฟลตต่ารวจ ชุมขนสารภาณนิมิต หจก.ทรัพย์อนันต์นครพนมก่อสร้าง 360,000           บาท

หจก.นครพนม วิศวเทค 361,000           บาท

8 12/2561 ๑๖ ก.พ. ๖๑ ก่อสร้างระบบระบายน้่าซอยหน่อแก้ว 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 157,000 บาท หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 157,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

ชุมชนวัดทุ่งประชานาถ หจก.ทรัพย์อนันต์นครพนมก่อสร้าง 159,000 บาท

หจก.นครพนม วิศวเทค 160,000           บาท

9 13/2561 ๑๖ ก.พ. ๖๑ ซ้ืออาหารเสริมโรงเรียนเทศบาลประจ่าปกีารศึกษา 1,167,604.20 1,167,604.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 1,167,604        บาท บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 1,167,604     บาท คุณสมบติัถูกต้อง

(ปดิภาคเรียน) 2561

10 14/2561 ๑๖ ก.พ. ๖๑ จ้างก่อสร้างระบบระบายน้่าซอยพรหมพร 417,000.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 410,000           บาท หจก.อั งเปา วรพลกอ่สร้าง 410,000        บาท เสนอราคาต ่าสุด

ชุมชนวัดทุ่งประชานารก หจก.นครพนม วิศวเทค 412,000           บาท

หจก.ทรัพย์อนันต์นครพนมก่อสร้าง 415,000           บาท

11 15/2561 ๑๖ ก.พ. ๖๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ่าปกีารศึกษา  1,130,654.70 1,130,654.70 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 1,130,654.70 บาท บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 1,130,654.70 บาท คุณสมบติัถูกต้อง

 2/๒๕๖0 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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