
วนัที่จดัท ำ
เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)
ผู้ได้รบัคดัเลือก โครงกำร/รำยกำร

03/03/2565 35/2565(CNTR-00082/65) น ้ำใส ไอที

03/03/2565 25/2565(CNTR-00084/65) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั

03/03/2565 36/2565(CNTR-00083/65)
บรษิทั กอ๊ปป้ีไลน์ โอเอ แอนด์

 ซพัพลำย จ ำกดั

อดุหนุนศูนย์ปฏบิตักิำรรว่ม

ในกำรช่วยเหลือประชำชน

ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง อปท.

(สถำนทีก่ลำง) อ ำเภอกดุ

บำก จงัหวดัสกลนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565

04/03/2565 26/2565(CNTR-00086/65) น ้ำใส ไอที

อดุหนุนศูนย์ปฏบิตักิำรรว่ม

ในกำรช่วยเหลือประชำชน

ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง อปท.

(สถำนทีก่ลำง) อ ำเภอกดุ

บำก จงัหวดัสกลนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565

04/03/2565 27/2565(CNTR-00085/65) พีเค เทรคดิง้

09/03/2565 22/2565(CNTR-00088/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ว.รุง่เรือง

กอ่สรำ้ง 1991

กอ่สรำ้งถนน คสล.(สำยสำ่

งดง) บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่16

09/03/2565 23/2565(CNTR-00087/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณ

กอ่สรำ้ง 2019

ขยำยไหลถ่นน คสล. 

ภำยในหมูบ่ำ้น บำ้นหนอง

สะไน หมูท่ี ่18

24/03/2565 27/2565(CNTR-00092/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำงบญุทยั  เหมอืน

ทอง) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

24/03/2565 26/2565(CNTR-00091/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หน้ำบำ้นนำยพนัธ์ทพิย์)  

บำ้นกดุน ้ำใส หมูท่ี ่8

24/03/2565 24/2565(CNTR-00090/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

กดุน ้ำใส - หนองสะไน)  

บำ้นกดุน ้ำใส หมูท่ี ่8

24/03/2565 25/2565(CNTR-00089/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำงบญุเล้ียง  ค ำ

พะวงค์) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

65037269889 650322017052 200,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65037270260 65032201526 91,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65037268040 650322016965 118,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65037268282 65322016934 99,400.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65037031337 650322005476 134,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65037031554 650322005554 200,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

65027361039 650314054690 16,305.00 เฉพำะเจำะจง เงนิรบัฝำกอืน่ๆ

65037064571 650314064814 150,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณ

65027486315 650314016292 143,470.32 เงนิงบประมำณ

65027491826 650314016163 10,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิรบัฝำกอืน่ๆ

เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงินขอซ้ือขอ

จ้ำง/สญัญำ
วิธีซ้ือ/จ้ำง แหล่งเงินที่ใช้

65027360876 650314016195 350.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณ

สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลนำม่อง

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร



สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2565

เทศบำลต ำบลนำม่อง

อ ำเภอกุดบำก  จังหวัดสกลนคร

28/03/2565 29/2565(CNTR-00094/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จริะประภำ

กอ่สรำ้ง

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก จำกสำย บำ้นหนอง

สะไน ถงึสำย บำ้นกดุน ้ำใส

 บำ้นหนองสะไน หมูท่ี ่11 

ต ำบลนำมอ่ง กวำ้ง 5 เมตร

 ยำว 1,800 เมตร หนำ 

0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่ม่

น้อยกวำ่ 9,000 ตำรำง

เมตร เทศบำลต ำบลนำมอ่ง

 อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

28/03/2565 28/2565(CNTR-00093/65)
บรษิทั เลล์โกร คอนสตรคัช ั่น

 จ ำกดั

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก จำกสำย บำ้นนำมอ่ง 

ถงึสำย หน้ำเทศบำลต ำบล

นำมอ่ง บำ้นนำมอ่ง หมูท่ี ่1

 ต ำบลนำมอ่ง กวำ้ง 5 เมตร

 ยำว 2,000 เมตร หนำ 

0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่ม่

น้อยกวำ่ 10,000 ตำรำง

เมตร เทศบำลต ำบลนำมอ่ง

 อ ำเภอกดุบำก จงัหวดั

31/03/2565 32/2565(CNTR-00097/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์

อเีลคทรคิ สกลนคร

จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้ำหอยโขง่ 

เเบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ

31/03/2565 28/2565(CNTR-00096/65) TK ศกึษำภณัฑ์

31/03/2565 33/2565(CNTR-00095/65) TK ศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือเครือ่งพ่นยำแบบ

สะพำย
65037390865 650314424613 15,000.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณ

ปีงบประมำณ 2565, ต ัง้แตว่นัที ่01/03/2565 ถงึวนัที ่31/03/2565, สถำนะ :   อยู่ระหวำ่งด ำเนนิกำร,  เสร็จสิน้

65037279657 650314422676 103,800.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณ

65037305685 650314291438 20,817.00 เฉพำะเจำะจง เงนิงบประมำณ

65027075039 650322017537 9,279,000.00 วธีิ e-bidding
เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ

65027139662 650322017755 9,829,000.00 วธีิ e-bidding
เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิ


