
 
ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย 
หมู่ที่ ๔ ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๕ ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามประกาศ เทศบาลต าบลธาตุพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ ๔ ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๕ 
ตารางเมตร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๖ ลง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 
               ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ ๔ ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๕ ตารางเมตร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จ านวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศิรินิยม (2525) จ ากัด (ให้บริการ) ซ่ึง
เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

สรรชัย ธ.น.ตื้อ 
(นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม 

  

  
 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ ๕,๗ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามประกาศ เทศบาลต าบลธาตุพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ ๕,๗ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E
๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 
               ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ ๕,๗ ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม จ านวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศิรินิยม (2525) จ ากัด 
(ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

สรรชัย ธ.น.ตื้อ 
(นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม 

  

  
 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอ่ืน ๆ  จ านวน ๑๐ รายการ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี เทศบาลต าบลธาตุพนม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอ่ืน ๆ จ านวน ๑๐ รายการ โครงการสวดมนต์ข้ามปี 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอ่ืน ๆ  จ านวน ๑๐ รายการ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพชรทวี  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

สรรชัย ธ.น.ตื้อ  

(นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม  งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๖๖ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี เทศบาลต าบลธาตุพนม ได้มีโครงการ ซ้ือเครื่องไทยธรรม งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 
๒๕๖๖  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องไทยธรรม  งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๖  จ านวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านจินดารัตน์ (สาขา2) ดอกไม้สด-แห้ง โดยนางสาวณัฐกฤตา ฟ้าครอบ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

สรรชัย ธ.น.ตื้อ  

(นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ  งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๖๖ จ านวน  
๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี เทศบาลต าบลธาตุพนม ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุอื่น ๆ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๖  
จ านวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อวัสดุอื่น ๆ  งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๖  จ านวน ๑๑ รายการ จ านวน ๑ โครงการ   
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพชรทวี  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
สามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

สรรชัย ธ.น.ตื้อ  

(นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ) 

นายกเทศมนตรีต าบลธาตุพนม 

  

  
 

 

 


