
วนัที่จดัท ำ
เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

19/10/2563 11/2564(CNTR-0003/64) นำงสำวนภิำพร ฐำนะสุ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

21/10/2563 1/2564(CNTR-0018/64)
บรษิทั โซดแิอคท์  คอร์

ปอเรช ั่น  จ ำกดั

ตดิต ัง้ไฟสอ่งสวำ่งเขำ้สู่

แหลง่ทอ่งเทีย่วอำ่งเก็บน ้ำ

บำ้นเชงิดอย ต ำบลนำมอ่ง 

อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

สกลนคร โดยกำรตดิต ัง้

โดมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียว (All In One 

Solar Street Light) 

พรอ้มตดิต ัง้ ขนำด 30 วตัต์

 เสำสงู 6 เมตรแบบเสำกิง่

เดียว จ ำนวน 20 ชุด 

รำยละเอยีดตำมบญัชี

นวตักรรมไทย ส ำนกั

งบประมำณไทย เทศบำล

ต ำบลนำมอ่ง อ ำเภอกดุบำก
21/10/2563 4/2564(CNTR-0008/64) นำงสำวธญัญำมำศ  ธนโพธิ ์

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 3/2564(CNTR-0010/64) นำงสำวสนุสิำ ดำบลำอ ำ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

21/10/2563 1/2564(CNTR-0009/64) นำงสำววชัรำภรณ์  สมุงัคะ

จำ้งเหมำบรกิำรบคุคลเพือ่

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่ง

ผูช้่วยเจำ้พนกังำนพสัดุ

21/10/2563 8/2564(CNTR-0006/64) นำยปพน  ดำโอภำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 7/2564(CNTR-0007/64) นำยเชำวลติ พองพรหม

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 6/2564(CNTR-0005/64) นำยสรุชยั ค ำหลอ่

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 9/2564(CNTR-0011/64) นำงสำวสรยำ  โถค ำนำม

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 10/2564(CNTR-0012/64) นำงสำวรสรนิ วะโลลม

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 16/2564(CNTR-0016/64) นำยน ำโชค  โถบ ำรุง

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 15/2564(CNTR-0014/64) นำยวีระศกัดิ ์โถค ำนำม

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 14/2564(CNTR-0013/64) นำยดนตรี ทพิย์สวุรรณ์

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
21/10/2563 17/2564(CNTR-0015/64) นำยของ แกว้ไชยำ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

เงนิงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

เงนิงบประมำณ

เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงินขอซ้ือขอ

จ้ำง/สญัญำ
สถำนะ แหล่งเงินที่ใช้

63107142073 631014105028 96,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63097205319 631001001080 1,400,000.00 เสร็จสิน้

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะ

กจิคำ้งจำ่ย

63107097422 631014072342 96,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107100191 631014073860 96,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107103271 631014076957 48,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107134447 631014099656 96,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107135931 631014100653 96,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107136575 631014100310 96,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107138975 631014104496 96,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107140345 631014104784 96,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107215325 631014164027 42,000.00 เสร็จสิน้

63107219300 631014163852 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107220192 631014161655 48,000.00 เสร็จสิน้

63107220782 631014164176 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

22/10/2563 1/2564(CNTR-0024/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ฉตัรชยั

วศิวกำรทำง

ปรบัปรุงผวิถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กเป็นผวิ Asphalt

 Concrete บำ้นหนองคำ้ 

หมูท่ี ่2 เทศบำลต ำบลนำม่

อง อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

สกลนคร

22/10/2563 12/2564(CNTR-0023/64) นำยวเิศษ ฐำนะสุ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
22/10/2563 13/2564(CNTR-0022/64) อภสิทิธิ ์ โถตนัค ำ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

02/11/2563 2/2564(CNTR-0025/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ไทภ ู

คอนกรีต

ขยำยเขตบรกิำรน ้ำประปำ

บำ้นหนองคำ้ เทศบำล

ต ำบลนำมอ่ง อ ำเภอกดุบำก

 จงัหวดัสกลนคร

04/11/2563 2/2564(CNTR-0027/64) นำงสำวพกัตร์ศริ ิ ถำปนัแกว้

จำ้งเหมำบรกิำรบคุคลเพือ่

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่ง

ผูช้่วยเจำ้พนกังำนธุรกำร

04/11/2563 19/2564(CNTR-0026/64)
บรษิทัมติซูเจรญิศรี (2002) 

จ ำกดั

06/11/2563 5/2564(CNTR-0028/64) นำงสำวรตันำ สมสำย
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
06/11/2563 3/2564(CNTR-0030/64) รำ้นนะโมน ้ำดืม่

10/11/2563 1/2564(CNTR-0031/64)
บรษิทั กอ๊ปป้ีไลน์ โอเอ แอนด์

 ซพัพลำย จ ำกดั

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

10/11/2563 26/2564(CNTR-0039/64) น ้ำใส ไอที

10/11/2563 25/2564(CNTR-0040/64) น ้ำใส ไอที

10/11/2563 8/2564(CNTR-0037/64) TK ศกึษำภณัฑ์

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

อำชีพตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียง

10/11/2563 21/2564(CNTR-0038/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพล

ดีไซน์แอนด์มเีดีย

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

อำชีพตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียง

10/11/2563 22/2564(CNTR-0034/64) นำยบญุสง่ โถดำสำ

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

อำชีพตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียง

10/11/2563 23/2564(CNTR-0035/64) นำยกำสนิ  ชะนะนำม

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

อำชีพตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียง

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะ

กจิคำ้งจำ่ย

เงนิงบประมำณ

63097422824 631022001424 499,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107211579 631014161358 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107212931 631014179338 48,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63097249118 631022001541 399,000.00 เสร็จสิน้

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะ

กจิคำ้งจำ่ย

63107104905 631014077413 96,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107267833 631014198017 18,939.04 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107106890 631014096615 42,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63107265176 631014254211 10,330.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63107260115 631021001646 68,531.40 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117073254 631114113179 590.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117090178 631114112641 1,900.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117123559 631114108521 12,900.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117125928 631114107431 720.00 เสร็จสิน้

63117129527 631114107779 3,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117133828 631114108297 3,000.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

10/11/2563 24/2564(CNTR-0036/64) นำยสด รกิ ำแง

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

อำชีพตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียง

10/11/2563 4/2564(CNTR-0033/64) รำ้นนะโมน ้ำดืม่

12/11/2563 27/2564(CNTR-0041/64) อูช่่ำงนลิกำรช่ำง

13/11/2563 7/2546(CNTR-0042/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

13/11/2563 28/2564(CNTR-0043/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพล

ดีไซน์แอนด์มเีดีย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

13/11/2563 29/2564(CNTR-0044/64) นำยพทิยำ โถบ ำรุง

คำ่จำ้งเหมำบคุคลเพือ่

ส ำรวจขอ้มลูทีด่นิและสิง่

ปลูกสรำ้งตำม พ.ร.บ.ภำษี

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง พ.ศ.

 2562

16/11/2563 30/2564(CNTR-0045/64)
บรษิทั  โตโยตำ้สกลนคร 

จ ำกดั

17/11/2563 9/2564(CNTR-0046/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนคร

เซอร์วสิ โอเอ

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บคุ 

 ส ำหรบังำนประมวลผล, 

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล, 

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 

Multifunction แบบฉีด

หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์ (Ink Tank printer),

 จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ 

หรือ LED ขำวด ำ, จดัซ้ือ

เครือ่งส ำรองไฟ
17/11/2563 10/2564(CNTR-0047/64) TK ศกึษำภณัฑ์

24/11/2563 3/2564(CNTR-0050/64)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง 2016

โครงกำรกอ่สรำ้งรำง

ระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก(สำยหน้ำบำ้นนำย

สมพำส ฐำนะส)ุบำ้นโพน

24/11/2563 2/2564(CNTR-0049/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

โครงกำรกอ่สรำ้งรำง

ระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  (สำยสำมแยกหน้ำ

บำ้นก ำนนับำ้นนำมอ่ง  หมู่

24/11/2563 11/2564(CNTR-0051/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ส.กำรยำง

ออโตไ้ทร์

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

63117137279 631114108441 3,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117139650 631114110581 9,370.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117188675 631114148864 18,100.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117040812 631114148537 145,459.82 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย/

เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย

63117173942 631114164503 8,856.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117214672 631114166050 38,500.00 เสร็จสิน้

เงนิสะสม

63117168293 631114180062 16,880.88 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117190691 631114184974 67,600.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117248655 631114196973 10,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117148944 631122006268 229,000.00 เสร็จสิน้

63117203684 631122007455 349,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63117297533 631114249097 16,800.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

27/11/2563 4/2564(CNTR-0052/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง2016

โครงกำรกอ่สรำ้งรำง

ระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  (สำยหน้ำบำ้นยำย

แล)  บำ้นหนองสะไน  หมูท่ี่

02/12/2563 14/2564(CNTR-0053/64) สกลนคร ไอ ท ีเซอร์วสิ

03/12/2563 31/2564(CNTR-0054/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพล

ดีไซน์แอนด์มเีดีย

04/12/2563 5/2564(CNTR-0055/64)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง 2016

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำย

หนองบง) บำ้นโนนทรำยค ำ

 หมูท่ี ่10

08/12/2563 15/2564(CNTR-0056/64) ไนน์ตี้ไนน์  ไอที

14/12/2563 17/2564(CNTR-0057/64) ไนน์ตี้ไนน์  ไอที

16/12/2563 16/2564(CNTR-0058/64) รำ้นณชัชำ สปอร์ต

17/12/2563 8/2564(CNTR-0061/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  พชิยั

เจรญิทรพัย์ 18

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำย

หลงัโรงเรียน)  บำ้นดงนมิติ

  หมูท่ี ่ 7

17/12/2563 7/2564(CNTR-0059/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก(สำยนำ

ภ)ู บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่12

17/12/2563 6/2564(CNTR-0060/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั

 (สำยรำ้นเจต๊อ้ย) บำ้นโพน

งำม หมูท่ี ่17

18/12/2563 18/2564(CNTR-0062/64) TK ศกึษำภณัฑ์
โครงกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติผูส้งูอำยุ

28/12/2563 37/2564(CNTR-0069/64) ทีเ่อสแซทเทลิไลท์ แขง่ขนักฬีำตำ้นยำเสพตดิ

28/12/2563 19/2564(CNTR-0072/64) รำ้นณชัชำ สปอร์ต แขง่ขนักฬีำตำ้นยำเสพตดิ

28/12/2563 38/2564(CNTR-0068/64) ศริโิสภำมำรวยกำรคำ้ แขง่ขนักฬีำตำ้นยำเสพตดิ

04/01/2564 20/2564(CNTR-0075/64) ป.ร ่ำรวยกำรคำ้
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตุในช่วงเทศกำล

05/01/2564 36/2564(CNTR-0077/64) นำยชำญชยั สำรหงษ์ แขง่ขนักฬีำตำ้นยำเสพตดิ

06/01/2564 22/2564(CNTR-0078/64)
บรษิทั กอ๊ปป้ีไลน์ โอเอ แอนด์

 ซพัพลำย จ ำกดั

06/01/2564 40/2564(CNTR-0079/64) อูช่่ำงนลิกำรช่ำง

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63117148741 631122006457 299,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63127020209 631214027469 12,985.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63127025923 631214050018 2,880.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63117215250 631122009540 381,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

6312708891 631214096687 67,590.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63127127420 631214159761 14,250.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63117348896 631214097724 50,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63067209115 631222009999 344,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117229766 631122009517 299,000.00 เสร็จสิน้ เงนิสะสม

63117298191 631222009160 68,400.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63127275626 631214236067 28,550.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63127404029 631214324769 12,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63127405768 631214325906 7,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63127406177 631214325732 10,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63127503922 631214396852 21,020.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

63127403505 631214324682 7,000.00 เสร็จสิน้

63127532523 640114039241 29,665.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64017046100 640114056616 11,850.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

07/01/2564 9/2564(CNTR-0082/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั

(สำยไปนำหนองพง) บำ้น

โพนงำม หมูท่ี ่5

07/01/2564 10/2564(CNTR-0081/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรซอ่มสรำ้ง  

ปรบัปรุง  ประปำถงัสงู  

พรอ้มเปลีย่นถงับรรจุน ้ำ  

เทศบำลต ำบลนำมอ่ง

07/01/2564 11/2564(CNTR-0080/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  บำ้น

นำขำม  หมูท่ี ่ 9

19/01/2564 12/2564(CNTR-0086/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั

 (สำยหน้ำลำนมนัอำจำรย์

บญุเตมิ - หน้ำบำ้นนำย

จนัทร์ทยั) บำ้นโพนงำม 

20/01/2564 27/2564(CNTR-0087/64) TK ศกึษำภณัฑ์

21/01/2564 26/2564(CNTR-0088/64) TK ศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือเกำ้อีแ้บบมลีอ้

22/01/2564 25/2564(CNTR-0089/64)
บรษิทั คงิส์เฟอร์นเิจอร์ซติี้ 

จ ำกดั

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร 40 ช่อง

, จดัซ้ือตูใ้สแ่ฟ้มเอกสำร 20

 ช่อง, จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน

26/01/2564 13/2564(CNTR-0091/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

27/01/2564 13/2564(CNTR-0093/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรปรบัปรุงตอ่เตมิ

โรงอำหำรศูนย์พฒันำเด็ก

เล็กวดัโพธสิมพร

28/01/2564 28/2564(CNTR-0094/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน, 

จดัซ้ือตูใ้สแ่ฟ้มเอกสำร  20 

 ช่อง, จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ  2 

 บำน, จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน

04/02/2564 29/2564(CNTR-0095/64)
บรษิทั พีเอ ซำวด์ เซนเตอร์ 

จ ำกดั
จดัซ้ือชุดเครือ่งเสยีง

08/02/2564 30/2564(CNTR-0096/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ตูร้ำงเลือ่นแบบมอืผลกั

16/02/2564 32/2564(CNTR-0099/64) รำ้นเมโทรเซอร์วสิ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

16/02/2564 31/2564(CNTR-0098/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมศกัดิ ์

กำรพมิพ์ กรุป๊

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

17/02/2564 34/2564(CNTR-0101/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลรุง่

เจรญิภณัฑ์

22/02/2564 36/2564(CNTR-0104/64)
บรษิทั เจ อำร์ เอ็น กำรคำ้ 

จ ำกดั
พดัลมตดิผนงั

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63117149638 631222015306 70,000.00 เสร็จสิน้ เงนิสะสม

63117252793 640122003924 99,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

63117308180 631222013769 287,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

63117150062 640122017404 99,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64017124918 640114215937 80,950.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64017108808 640114215003 6,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64017102597 640114214068 17,550.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

63127005820 631214026320 378,863.24 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64017377987 640122029604 349,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64017496313 640114441396 16,970.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64027007222 640214079178 36,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64027105950 640214121677 69,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64027213771 640214236613 4,500.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64027228420 640214232716 11,897.00 เสร็จสิน้

64027152945 640214253457 19,565.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64027116630 640214317499 2,400.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

22/02/2564 35/2564(CNTR-0103/64)
บรษิทั เจ อำร์ เอ็น กำรคำ้ 

จ ำกดั
จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั

22/02/2564 44/2564(CNTR-0102/64) อูช่่ำงนลิกำรช่ำง

22/02/2564 33/2564(CNTR-0105/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมศกัดิ ์

กำรพมิพ์ กรุป๊

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

01/03/2564 37/2564(CNTR-0107/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

02/03/2564 39/2564(CNTR-0108/64) รำ้น อำร์ ท ีแคท

02/03/2564 46/2564(CNTR-0109/64) รำ้น อำร์ ท ีแคท

08/03/2564 48/2564(CNTR-0110/64)
บรษิทัมติซูเจรญิศรี (2002) 

จ ำกดั

08/03/2564 47/2564(CNTR-0111/64) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

09/03/2564 38/2564(CNTR-0112/64) รำ้นภพูำนศกึษำภณัฑ์

12/03/2564 50/2564(CNTR-0115/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพล

ดีไซน์แอนด์มเีดีย

โครงกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติ ผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส

12/03/2564 42/2564(CNTR-0116/64) รำ้นภพูำนศกึษำภณัฑ์
โครงกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติ ผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส

12/03/2564 49/2564(CNTR-0113/64) นำยสวรรค์ ทำวะลุน
โครงกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติ ผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส

12/03/2564 40/2564(CNTR-0117/64)
บรษิทั เอ็มเอสดี อนิดสัเทรียล

 จ ำกดั

16/03/2564 51/2564(CNTR-0118/64) น ้ำใส ไอที

17/03/2564 43/2564(CNTR-0121/64) รำ้นภพูำนศกึษำภณัฑ์
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

17/03/2564 45/2564(CNTR-0119/64) เจรญิทรพัย์คำ้วสัดุ
ลดคดัแยกขยะและกำรน ำ

ขยะกลบัมำใช้ประโยชน์

17/03/2564 44/2564(CNTR-0120/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลรุง่

เจรญิภณัฑ์

ลดคดัแยกขยะและกำรน ำ

ขยะกลบัมำใช้ประโยชน์

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

64027116719 640214316698 6,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64027269651 640214313126 9,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64027356132 640214323930 1,520.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64027250178 640214360036 147,859.18 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037004771 640314032861 6,100.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037017074 640314029815 6,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64027393560 640314113324 2,333.71 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037087540 640314122952 27,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

640273901893 640314005617 22,025.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037090479 640314208454 450.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037093147 640314205919 23,300.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037094228 640314207316 1,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037118475 640314198337 49,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037283866 640314248795 2,700.00 เสร็จสิน้

64037237425 640314270880 16,760.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037320857 640314277809 500.00 เสร็จสิน้

64037324926 640314275747 4,700.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำม่อง
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18/03/2564 49/2564(CNTR-0127/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ 

กรุป๊

ชุดอปุกรณ์ส ำหรบั

หอ้งเรียนโครงกำรพฒันำ

คุณภำพกำรศกึษำดว้ย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

DLTV ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

วดับำ้นหนองคำ้ เทศบำล

ต ำบลนำมอ่ง อ ำเภอกดุบำก

 จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด, 

ชุดอปุกรณ์ส ำหรบั

หอ้งเรียนโครงกำรพฒันำ

คุณภำพกำรศกึษำดว้ย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

DLTV ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

วดัโพธิส์มพร เทศบำล

ต ำบลนำมอ่ง อ ำเภอกดุบำก

18/03/2564 48/2564(CNTR-0126/64) นำงบญุยวีร์ อรรถประจง
ลดคดัแยกขยะและกำรน ำ

ขยะกลบัมำใช้ประโยชน์

18/03/2564 46/2564(CNTR-0122/64) TK ศกึษำภณัฑ์
ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

18/03/2564 47/2564(CNTR-0125/64)
รำ้นศรีคูณเมอืง รุง่เรือง

พำณิชย์

ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

18/03/2564 52/2564(CNTR-0123/64) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

18/03/2564 53/2564(CNTR-0124/64) TK ศกึษำภณัฑ์
ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

18/03/2564 53/2564(CNTR-0128/64) TK ศกึษำภณัฑ์
ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

24/03/2564 41/2564(CNTR-0129/64) รำ้นผำ้มำ่นเฮำ้ส์

31/03/2564 52/2564(CNTR-0132/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

31/03/2564 53/2564(CNTR-0131/64) รำ้นภพูำนศกึษำภณัฑ์

31/03/2564 57/2564(CNTR-0134/64) รำ้นนรำภณัฑ ์บลอ๊ก-ตรำยำง
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

31/03/2564 58/2564(CNTR-0130/64) ลูน่ำ ซพัพลำย
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

02/04/2564
ที ่สน (ลต)

58101/19(CNTR-0136/64)

โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน 

กรมกำรปกครอง

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะ

กจิ/เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ

เงนิงบประมำณ

64037091979 640314296886 51,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037320178 640314291613 5,800.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037330874 640314285214 10,795.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037332202 640314287831 9,600.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037334019 640314284325 900.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037334319 640314287826 5,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037354958 640314298850 1,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037172169 640314200193 13,600.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037295053 640314476361 259,498.88 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64037476015 640314481955 1,680.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037510487 640314448521 2,280.00 เสร็จสิน้

64037514570 640314454621 12,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037514972 640415000812 31,540.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

05/04/2564 55/2564(CNTR-0137/64) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

05/04/2564 56/2564(CNTR-0138/64) นำยมำนติย์ วะโลลม
คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

07/04/2564 63/2564(CNTR-0139/64) นำยของ แกว้ไชยำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
07/04/2564 60/2564(CNTR-0142/64) นำยดนตรี ทพิย์สวุรรณ์

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
07/04/2564 62/2564(CNTR-0140/64) นำยน ำโชค  โถบ ำรุง

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
07/04/2564 61/2564(CNTR-0141/64) นำยวีระศกัดิ ์โถค ำนำม

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

08/04/2564 14/2564(CNTR-0143/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วเิศษวสัดุ

กอ่สรำ้ง

โครงกำรตอ่เตมิอำคำร

ส ำนกังำนอเนกประสงค์

ส ำนกังำนเทศบำลต ำบล

นำมอ่ง (ช ัน้บน)

09/04/2564 50/2564(CNTR-0145/64)
บรษิทั เอ็มเอสดี อนิดสัเทรียล

 จ ำกดั

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำร

เลือกต ัง้ทอ้งถิน่

09/04/2564 15/2564(CNTR-0144/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

09/04/2564 52/2564(CNTR-0146/64) รำ้นขวญัทรพัย์
ฝึกอบรม อำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

09/04/2564 54/2564(CNTR-0147/64) B.B.วสัดุภณัฑ์
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จำกโรคพษิสนุขับำ้

19/04/2564 18/2564(CNTR-0150/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พรไชยำ

กอ่สรำ้ง

โครงกำรถนนลูกรงั(สำยนำ

กดุแห)่ บำ้นโพนงำม หมูท่ี่
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19/04/2564 17/2564(CNTR-0149/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พรไชยำ

กอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั

(สำยนำหนองแดง) บำ้น

โพนงำม หมูท่ี ่5

20/04/2564 69/2564(CNTR-0151/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

26/04/2564 65/2564(CNTR-0155/64) นำยวเิศษ ฐำนะสุ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
26/04/2564 66/2564(CNTR-0154/64) อภสิทิธิ ์ โถตนัค ำ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
26/04/2564 64/2564(CNTR-0152/64) นำงสำวรตันำ สมสำย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

27/04/2564 57/2564(CNTR-0157/64)
บรษิทั คลงัออฟฟิศซพัพลำย 

จ ำกดั

27/04/2564 56/2564(CNTR-0156/64)
บรษิทั คลงัออฟฟิศซพัพลำย 

จ ำกดั

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

64037512147 640314455758 6,720.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037515340 640314500890 15,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047051223 640414088520 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047051242 640414083747 48,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047051262 640414088209 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047056098 640414087621 48,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047096447 640422006374 492,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64037512622 640314441315 92,150.00 เสร็จสิน้

เงนิสะสม

64047123371 640424001686 239,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047130687 640414109629 87,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047135267 640414122409 76,750.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047146418 640422012030 171,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047147165 640422009000 80,000.00 เสร็จสิน้ เงนิสะสม

64047205117 640414187124 59,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047051290 640414181336 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047051333 640414181757 48,000.00 เสร็จสิน้

64047179023 640414177262 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047224301 640414219857 7,855.00 เสร็จสิน้

64047224391 640414218425 16,800.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

28/04/2564 55/2564(CNTR-0158/64) รำ้นภพูำนศกึษำภณัฑ์
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตุในช่วงเทศกำล

28/04/2564 67/2564(CNTR-0159/64) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตุในช่วงเทศกำล

30/04/2564 72/2564(CNTR-0160/64) นำยพทิยำ โถบ ำรุง
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
03/05/2564 71/2564(CNTR-0161/64) บรษิทั อบุลไอทคีอม จ ำกดั

06/05/2564 16/2564(CNTR-0162/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

ปรบัปรุงอำคำร

อเนกประสงค์ส ำนกังำน

เทศบำลต ำบลนำมอ่ง (ช ัน้

ลำ่ง)

07/05/2564 19/2564(CNTR-0163/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

12/05/2564 70/2564(CNTR-0164/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

18/05/2564 58/2564(CNTR-0165/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์

อเีลคทรคิ สกลนคร

31/05/2564 73/2564(CNTR-0167/64) น ้ำใส ไอที

02/06/2564 74/2564(CNTR-0168/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

11/06/2564 21/2564(CNTR-0170/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ป.สกล

กอ่สรำ้ง

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยเทศบำลต ำบล

นำมอ่ง-บำ้นนำมอ่ง บำ้น

นำขำม หมูท่ี ่19 กวำ้ง 5 

เมตร ยำว 1,860 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่

ไมน้่อยกวำ่ 9,300 ตำรำง

เมตร เทศบำลต ำบลนำมอ่ง

 อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั
11/06/2564 59/2564(CNTR-0171/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

18/06/2564 61/2564(CNTR-0172/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

21/06/2564 63/2564(CNTR-0174/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ 

หรือ LED ขำวด ำ (18 

หน้ำ/นำท)ี, จดัซ้ือเครือ่ง

ส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 

VA, จดัซ้ือสแกนเนอร์

ส ำหรบังำนเอกสำรท ั่วไป

21/06/2564 62/2564(CNTR-0173/64)
บรษิทั ว.สือ่สำร และ 

คุรุภณัฑ ์จ ำกดั

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

640471153865 640414151651 30,214.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047141825 640401415946 7,335.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047422700 640414341629 40,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64047306890 640414324737 3,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047144583 640422011647 99,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64057068715 640522004888 299,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64047365753 640514017367 8,000.00 เสร็จสิน้

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ

64057055761 640514106050 51,430.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64057260009 640514379014 1,980.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64057418523 640614021716 4,600.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64037560185 640622003911 4,136,300.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64057338529 640614010636 163,968.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067260288 640614208340 228,359.64 เสร็จสิน้

64057301802 640614200912 10,290.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย

64067038149 640614198294 13,500.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

25/06/2564 76/2564(CNTR-0176/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

25/06/2564 77/2564(CNTR-0177/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

28/06/2564 78/2564(CNTR-0178/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

30/06/2564 80/2564(CNTR-0180/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

30/06/2564 64/2564(CNTR-0179/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

30/06/2564 79/2564(CNTR-0181/64) น ้ำใส ไอที

05/07/2564 82/2564(CNTR-0182/64) น ้ำใส ไอที

07/07/2564 23/2564(CNTR-0183/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสำยนำขำม-อนูโคก 

บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

07/07/2564 80/2564(CNTR-0184/64) นำงสำววสิำชน โททมุพล
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

09/07/2564 25/2564(CNTR-0185/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสำยโพนงำม-นำมอ่ง 

บำ้นโพนงำม หมูท่ี ่17

09/07/2564 24/2564(CNTR-0186/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสำยหนองคำ้-ลำด

กะเฌอ บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่

16

14/07/2564 20/2564(CNTR-0187/64)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ช.ชยัวษิณุ

กอ่สรำ้งและหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั

 อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยบำ้นหนองคำ้-

ลำดกะเฌอ-บำ้นหนองคำ้ 

หมูท่ี ่16 กวำ้ง 5 เมตร ยำว

 620 เมตร หดนำ 0.15 

เมตร หรือพ้ืนทีไ่มน้่อยกวำ่

 3,100 ตำรำงเมตร 

เทศบำลต ำบลนำมอ่ง 

อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

19/07/2564 65/2564(CNTR-0189/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์
จดัซ้ือตูค้รวัอลูมเินียมโครง

เหล็ก

19/07/2564 66/2564(CNTR-0188/64)
หำ้งหุน้สว่น วำทติ เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

64067274521 640614347986 6,650.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067369867 640614350643 9,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64067360990 640614418446 30,700.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067286590 640614436181 4,000.00 เสร็จสิน้

เงนิสะสม

64067498144 640614436095 375,276.28 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067511362 640614434215 3,500.00 เสร็จสิน้

เงนิสะสม

64067264040 640714035518 3,150.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067395062 640722002781 497,000.00 เสร็จสิน้

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ

64077061008 640714103596 21,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64067394373 640722002608 497,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64067394753 640722002728 497,000.00 เสร็จสิน้ เงนิสะสม

64037567539 640522015818 1,180,059.00 เสร็จสิน้

64077144335 640714276745 23,200.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077270781 640714284056 75,400.00 เสร็จสิน้



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
หน้ำ : 1/1

จ.สกลนคร

ทะเบียนบนัทึกจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP

20/07/2564 67/2564(CNTR-0190/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊

ส ำหรบังำนประมวลผล, 

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

All In One ส ำหรบังำน

ประมวลผล, จดัซ้ือ

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 

(Ink Tank Printer), 

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ

27/07/2564 69/2564(CNTR-0191/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนส ำนกังำน

27/07/2564 68/2564(CNTR-0192/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ 

กรุป๊

จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี 

(LED) แบบ Smart TV

27/07/2564 69/2564(CNTR-0193/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ 

กรุป๊

จดัซ้ือสแกนเนอร์ส ำหรบั

งำนเอกสำรท ั่วไป

05/08/2564 77/2564(CNTR-0195/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พฒันทรพัย์

 2020

เทปวดัระยะเหล็กเคลือบไน

ลอ่น, ลอ้วดัระยะ

05/08/2564 74/2564(CNTR-0194/64) อูช่่ำงนลิกำรช่ำง

09/08/2564 72/2564(CNTR-0196/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ 

กรุป๊

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน้ตบุค๊ส ำหรบัประมวลผล,

 จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

ส ำหรบังำนส ำนกังำน, 

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีด

หมกึ (Inkjet Printer), 

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์

หรือ LED ขำวด ำ

11/08/2564 22/2564(CNTR-0197/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ชยัมงคล

มหำนครกอ่สรำ้ง

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยบำ้นหนองสะไน-

บำ้นเชงิดอย บำ้นเชงิดอย 

หมูท่ี ่6 กวำ้ง 5 เมตร ยำว 

2,000 เมตร หนำ 0.15 

เมตร หรือพ้ืนทีไ่มน้่อยกวำ่

 10,000 ตำรำงเมตร 

เทศบำลต ำบลนำมอ่ง 

อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

16/08/2564 71/2564(CNTR-0198/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แสงวจิติร

กำรไฟฟ้ำ

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบ

แยกสว่น (ระบบ Inverter)

 ขนำด 30,000 บทียีู

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64077084367 640714285920 51,400.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64077116308 640714392096 17,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64077153996 640714387955 36,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077293111 640714393306 3,200.00 เสร็จสิน้

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ

64077434816 640814084042 18,500.00 เสร็จสิน้
เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64077482502 640814049591 3,200.00 เสร็จสิน้

64077072407 640714447067 64,900.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64047235324 640622004957 3,544,000.00 เสร็จสิน้

64077256530 640714445282 96,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย



เทศบำลต ำบลนำม่อง

วนัทีพ่มิพ์ : 22/04/2565

อ.กดุบำก
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จ.สกลนคร
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16/08/2564 79/2564(CNTR-0201/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน, 

จดัซ้ือตู ้2 บำนเปิด มอืจบั

ฝงั 3 ฟุต (ทรงสงู)

16/08/2564 78/2564(CNTR-0200/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แสงวจิติร

กำรไฟฟ้ำ

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ 

แบบแยกสว่น (ระบบ 

Inverter) ขนำด 30,000 

17/08/2564 73/2564(CNTR-0202/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แสงวจิติร

กำรไฟฟ้ำ

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ

ระบบ ( Inverter)

17/08/2564 76/2564(CNTR-0203/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลรุง่

เจรญิภณัฑ์

19/08/2564 82/2564(CNTR-0204/64) ลูน่ำ ซพัพลำย จดัซ้ือเลือ่ยยนต์

20/08/2564 3/2564(CNTR-0205/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์

อเีลคทรคิ สกลนคร

จดัซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้ำ

พรอ้มตดิต ัง้ ประปำบำ้น

โพนงำม หมูท่ี ่13

24/08/2564 88/2564(CNTR-0210/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  

ส ำหรบังำนประมวลผล, 

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ หรือ 

LED ขำวด ำ ชนดิ 

Network, จดัซ้ือ

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขำวด ำ, จดัซ้ือเครือ่ง

ส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 

24/08/2564 87/2564(CNTR-0209/64)
บรษิทั  รกัษ์สริ ิอนิเตอร์กรุป๊ 

จ ำกดั

24/08/2564 86/2564(CNTR-0208/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์

จดัซ้ือเกำ้อีแ้บบมลีอ้, 

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร  4  

ลิน้ชกั, จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน, 

จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนแบบเหล็ก

24/08/2564 84/2564(CNTR-0206/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

24/08/2564 85/2564(CNTR-0207/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แสงวจิติร

กำรไฟฟ้ำ
จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ

25/08/2564 81/2564(CNTR-0211/64) นวิสกลเฟอร์นเิจอร์

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำนแบบมี

ลอ้ชนดิขำเหล็ก, จดัซ้ือโตะ๊

อนุบำลหน้ำขำวพรอ้มมำ้

นั่งยำว 2 ตวั

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

เงนิงบประมำณ

64077522514 640814155270 27,900.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64077524742 640814106573 48,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077202812 640814261892 27,288.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64087045962 640814095206 27,400.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087366209 640814325183 7,900.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64087328719 640801006453 140,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077339221 640814420139 78,300.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64077446716 640814293308 65,350.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087064248 640814412076 23,000.00 เสร็จสิน้

64087087274 640814402524 28,718.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087107186 640814409022 49,990.00 เสร็จสิน้

64077090668 640814293203 19,200.00 เสร็จสิน้
เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ
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25/08/2564 89/2564(CNTR-0213/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบหมกึ

ฉีดพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ 

(Ink Tank Printer)

25/08/2564 91/2564(CNTR-0212/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนคร

เซอร์วสิ โอเอ

26/08/2564 92/2564(CNTR-0214/64) รำ้นเมโทรเซอร์วสิ

27/08/2564 90/2564(CNTR-0215/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนคร

เซอร์วสิ โอเอ

02/09/2564 96/2564(CNTR-0216/64) สมใจกำรช่ำง
จดัซ้ือซำเลง้พ่วงขำ้ง

รถจกัรยำนยนต์

02/09/2564 93/2564(CNTR-0217/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ชยัวฒัน์

เภสชั 2013

03/09/2564 4/2564(CNTR-0218/64)
บรษิทั เอ็มเอสดี อนิดสัเทรียล

 จ ำกดั

จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจร

ปิด (CCTV) พรอ้มตดิต ัง้

03/09/2564 5/2564(CNTR-0220/64) ลูน่ำ ซพัพลำย
จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจร

ปิดพรอ้มตดิต ัง้

03/09/2564 98/2564(CNTR-0219/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลกำร

ยำงเซอร์วสิ

06/09/2564 99/2564(CNTR-0221/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์

อเีลคทรคิ สกลนคร

06/09/2564 1/2564(CNTR-0222/64) มหำวทิยำลยัรำชภฎัสกลนคร
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

07/09/2564 83/2564(CNTR-0223/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน้ตบุก๊ส ำหรบังำน

ประมวลผล, จดัซ้ือ

เครือ่งพมิพ์  

Multifuncftion  เลเซอร์ 

หรือ LED ส,ี จดัซ้ือ

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขำวดำ (18 หน้ำ/

12/09/2564 101/2564(CNTR-0224/64) TK ศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือเครือ่งตดัหญ้ำแบบ

ขอ้ออ่น

13/09/2564 84/2564(CNTR-0225/64) นำยวริตัน์ โถชำรี

14/09/2564 26/2564(CNTR-0228/64) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

โครงกำรกอ่สรำ้งวำงทอ่

ระบำยน ้ำคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  บำ้นหนองสะไน  

14/09/2564 27/2564(CNTR-0227/64)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง 2016

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

เงนิงบประมำณ

64077491894 640814438109 4,300.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64087160850 640814445674 20,332.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077537494 640814208272 27,360.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64077512814 640814439495 46,010.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64077445032 640914032780 9,800.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64087122334 640814525701 54,155.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087496546 64080101086 175,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64087560562 640901001277 110,600.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64087576310 640814538474 49,200.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64087582044 640914119831 77,950.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097063513 640907000044 15,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64077489044 640814374961 39,600.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64087118387 640914265039 21,800.00 เสร็จสิน้

64097181935 640914237424 50,300.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087401524 640922012896 199,000.00 เสร็จสิน้

64097216071 640922014679 55,500.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ
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14/09/2564 102/2564(CNTR-0226/64) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

15/09/2564 100/2564(CNTR-0233/64) TK ศกึษำภณัฑ์

15/09/2564 31/2564(CNTR-0231/64)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง 2016

15/09/2564 30/2564(CNTR-0230/64)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพ

เจรญิรุง่เรืองกอ่สรำ้ง 2016

โครงกำรกอ่สรำ้งโดมเครือ่ง

เลน่สนำมกลำงแจง้

16/09/2564 103/2564(CNTR-0236/64) น ้ำใส ไอที

16/09/2564 86/2564(CNTR-0237/64) เจมส์โปรเซอร์วสิ

16/09/2564 104/2564(CNTR-0235/64) "ผำ้มำ่นเฮำ้ส์"

17/09/2564 83/2564(CNTR-0238/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เจรญิศรี

เซลส์

22/09/2564 89/2564(CNTR-0239/64) น ้ำใส ไอที

22/09/2564 88/2564(CNTR-0240/64) รำ้นศุทชำพำณิชย์

23/09/2564 87/2564(CNTR-0246/64)
บรษิทั  โตโยตำ้สกลนคร 

จ ำกดั

23/09/2564 111/2564(CNTR-0242/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนคร

เซอร์วสิ โอเอ

23/09/2564 108/2564(CNTR-0241/64) TK ศกึษำภณัฑ์

23/09/2564 106/2564(CNTR-0247/64)
รำ้นศรีคูณเมอืง รุง่เรือง

พำณิชย์

25/09/2564 115/2564(CNTR-0250/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

25/09/2564 112/2564(CNTR-0248/64) รำ้นเจรญิทรพัย์คำ้วสัดุ

25/09/2564 109/2564(CNTR-0249/64) บมูค ำทวีวสัดุกอ่สรำ้ง

27/09/2564 113/2564(CNTR-0260/64)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์

 คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์มลัติ

ฟงัก์ชนัองิค์เจ็ท, จดัซ้ือ

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ ขำว-ด ำ

27/09/2564 39/2564(CNTR-0258/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

27/09/2564 41/2564(CNTR-0259/64)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

28/09/2564 107/2564(CNTR-0261/64) TK ศกึษำภณัฑ์

เงนิงบประมำณ

เงนิงบประมำณ

64097237814 640914241418 309,718.92 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64077541479 640914179608 13,395.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087401098 640912016955 39,800.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097200255 64092201683 179,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

64097316962 640914364682 2,160.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097317408 640914367435 1,500.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097346974 640914351776 10,500.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64087091835 640814098024 9,941.37 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097555304 640914490763 1,600.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097560461 640914484972 8,965.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097353742 640914480677 3,736.98 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097370618 640914426410 28,850.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097379620 640914404964 11,134.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097459949 640914396586 11,050.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64087157814 640914491105 30,000.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097273418 640914462342 1,852.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097316219 640914425386 6,035.00 เสร็จสิน้

เงนิงบประมำณ

64097276086 640914468172 28,400.00 เสร็จสิน้
เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

64097638881 640922037516 150,000.00 เสร็จสิน้

ปีงบประมำณ 2564, ต ัง้แตว่นัที ่01/10/2563 ถงึวนัที ่30/09/2564, สถำนะ :   เสร็จสิน้

64097641677 64092203782 180,000.00 เสร็จสิน้ เงนิงบประมำณ

64097746712 640914602287 24,720.00 เสร็จสิน้


