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วนัทีจ่ดัท ำ
เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)
ชือ่เจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร วธีิจดัซ้ือจดัจ้ำง

28/10/2564 3/2565(CNTR-00003/65) นำงสำวสนุิสำ ดำบลำอ ำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 2/2565(CNTR-00002/65) นำงสำวพกัตร์ศริ ิ ถำปนัแกว้

จำ้งเหมำบรกิำรบคุคลเพือ่

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่ง

ผูช้ว่ยเจำ้พนกังำนธุรกำร

เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 1/2565(CNTR-00001/65) นำยพทิยำ โถบ ำรุง

คำ่จำ้งเหมำบคุคลเพือ่

ส ำรวจขอ้มลูทีด่นิและสิง่

ปลูกสรำ้งตำม พ.ร.บ.ภำษี

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง พ.ศ.
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เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 4/2565(CNTR-00004/65) นำงสำวธญัญำมำศ  ธนโพธิ ์
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 11/2565(CNTR-00007/65) นำงสำวนิภำพร ฐำนะสุ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 10/2565(CNTR-00006/65) นำงสำวรสรนิ วะโลลม
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

28/10/2564 9/2565(CNTR-00005/65) นำงสำวสรยำ  โถค ำนำม
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 15/2565(CNTR-00012/65) นำยวีระศกัดิ ์โถค ำนำม
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 17/2565(CNTR-00014/65) นำยของ แกว้ไชยำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 14/2565(CNTR-00011/65) นำยดนตรี ทพิย์สวุรรณ์
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 16/2565(CNTR-00013/65) นำยน ำโชค  โถบ ำรุง
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 12/2565(CNTR-00009/65) นำยวเิศษ ฐำนะสุ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 13/2565(CNTR-00010/65) อภสิทิธิ ์ โถตนัค ำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 7/2565(CNTR-00018/65) นำยเชำวลติ พองพรหม
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 8/2565(CNTR-00017/65) นำยปพน  ดำโอภำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 4/2565(CNTR-00015/65) รำ้นนะโมน ้ำดืม่ เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 5/2565(CNTR-00008/65) นำงสำวรตันำ สมสำย
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 5/2565(CNTR-00020/65) รำ้นนะโมน ้ำดืม่ จดัซ้ือน ้ำดืม่ เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 1/2565(CNTR-00016/65)
บรษิทั กอ๊ปป้ีไลน์ โอเอ แอนด์ ซพัพลำย 

จ ำกดั

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

29/10/2564 6/2565(CNTR-00019/65) นำยพพิฒัน์ โถชยัค ำ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

01/11/2564 21/2564(CNTR-00021/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จำ้งซอ่มรถ กต4306 เฉพำะเจำะจง

10/11/2564 6/2565(CNTR-00022/65) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) เฉพำะเจำะจง64107270625 641014211830 162,749.84

64107220120 641014171355 96,000.00

64107299787 641114009151 450.00

64107066249 641014108752 8,600.00

64107078966 641021001514 62,156.60

64107059884 641014107844 15,000.00

64107064224 641014106970 96,000.00

64107058966 641014089628 96,000.00

64107059546 641014090823 96,000.00

64107055454 641014098168 96,000.00

64107056981 641014098425 96,000.00

64107053063 641014097567 96,000.00

64107053482 641014097196 96,000.00

64107051460 641014096944 96,000.00

64107052485 641014097392 96,000.00

64107046800 641014091980 96,000.00

64107047096 641014093064 96,000.00

64107045631 641014087083 96,000.00

64107046381 641014094791 96,000.00

64107042796 641014082339 87,743.00

64107042865 641014080804 96,000.00

เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)
จ ำนวนเงนิสญัญำ

64107042646 641014086658 96,000.00
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11/11/2564 22/2565(CNTR-00023/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

12/11/2564 19/2564(CNTR-00024/65) บรษิทั พี อำร์ มอเตอร์ จ ำกดั จำ้งซอ่มรถ บท5722 เฉพำะเจำะจง

16/11/2564 2/2565(CNTR-00026/65) สหกรณ์กำรเกษตรกุดบำก จ ำกดั จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลงิฯ เฉพำะเจำะจง

16/11/2564 1/2564(CNTR-00025/65) สหกรณ์กำรเกษตรกุดบำก จ ำกดั จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลงิฯ เฉพำะเจำะจง

16/11/2564 3/2565(CNTR-00027/65) สหกรณ์กำรเกษตรกุดบำก จ ำกดั จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลงิฯ เฉพำะเจำะจง

24/11/2564 3/2565(CNTR-00028/65) บรษิทั นนัท์วชิ456

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยบำ้นนำมอ่ง-บำ้น

โพนงำม หมูท่ี ่1 กวำ้ง 5 

เมตร ยำว 620 เมตร หนำ

 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่

น้อยกวำ่ 3,100 ตำรำง

เมตร เทศบำลต ำบลนำมอ่ง

 อ ำเภอกุดบำก จงัหวดั

วธีิ e-bidding

25/11/2564 20/2565(CNTR-00030/65) บรษิทัมติซูเจรญิศรี (2002) จ ำกดั จำ้งซอ่มรถ กต4306 เฉพำะเจำะจง

25/11/2564 23/2565(CNTR-00029/65) บรษิทั พี อำร์ มอเตอร์ จ ำกดั จำ้งซอ่มรถ กต 1086 เฉพำะเจำะจง

01/12/2564 18/2565(CNTR-00036/65) นำยเจรญิชยั  พรมกสกิร

ปฏบิตักิำรรว่มในกำร

ชว่ยเหลือประชำชนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 (สถำนทีก่ลำง) อ ำเภอกุด

บำก จงัหวดัสกลนคร

เฉพำะเจำะจง

01/12/2564 24/2565(CNTR-00035/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จำ้งซอ่มรถ บท5722 เฉพำะเจำะจง

01/12/2564 6/2565(CNTR-00031/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล.  (สำย

รอบทีพ่กัสงฆ์บำ้นหนองสะ

ไน) บำ้นหนองสะไน หมูท่ี่

เฉพำะเจำะจง

01/12/2564 5/2565(CNTR-00033/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำยปู่

ตำ) บำ้นหนองสะไน หมูท่ี่
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เฉพำะเจำะจง

01/12/2564 4/2565(CNTR-00032/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนน คสล.  (สำย

วดัป่ำอดุมธรรม)  บำ้น

หนองคำ้ หมูท่ี ่2

เฉพำะเจำะจง

07/12/2564 9/2565(CNTR-00037/65) ลูน่ำ ซพัพลำย เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 10/2565(CNTR-00046/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

คุม้นำมอ่งใหม)่ บำ้นนำม่

อง หมูท่ี ่1

เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 11/2565(CNTR-00047/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ
กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำยไป

เมรุ) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่15
เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 8/2565(CNTR-00041/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

ปรบัปรุงถนน คสล. (สำย

บำ้น สท.เริม่ ถงึค ำภู) บำ้น

หนองคำ้พฒันำ หมูท่ี ่12

เฉพำะเจำะจง

64127116217 641222009365 299,000.00

64127119124 641222007966 95,000.00

64117393020 641214034379 5,000.00

64127107941 641222007960 299,000.00

64117441174 641122018712 495,000.00

64117441441 641122018650 497,000.00

64117246144 641114398362 9,390.00

64117440844 641122018818 497,000.00

64117206919 641114291737 28,262.81

64114194904 641114203949 32,000.00

64047058721 641122001812 1,174,000.00

64117204241 641114287754 22,784.58

64107074340 641014099193 61,400.00

6410727229 64101429510 181,224.00

64107221198 641114020385 11,528.18

64107074003 641014098741 45,730.00

64117119292 641114147795 1,700.00
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14/12/2564 9/2565(CNTR-00042/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หนองบง) บำ้นโนนทรำยค ำ

 หมูท่ี ่10

เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 14/2565(CNTR-00044/65)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพเจรญิรุง่เรือง

กอ่สรำ้ง 2016

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ไปวดัป่ำ) บำ้นเชงิดอย หมู่

ที ่6

เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 15/2565(CNTR-00045/65)
หำ้งหุุน้สว่นจ ำกดั จกัรภพเจรญิรุง่เรือง

กอ่สรำ้ง 2016

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

นำโคก - วดับำ้นโพนงำม)

 บำ้นโพนงำม หมูท่ี ่13

เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 12/2565(CNTR-00048/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย 

นำขำม - บำ้นหนองสะไน)

 บำ้นนำขำม หมูท่ี ่19

เฉพำะเจำะจง

14/12/2564 13/2565(CNTR-00043/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ขำ้งส ำนกัสงฆ์บำ้นโนน

ทรำยค ำ) บำ้นโนนทรำยค ำ

เฉพำะเจำะจง

20/12/2564 8/2565(CNTR-00049/65) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) เฉพำะเจำะจง

21/12/2564 7/2565(CNTR-00051/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรกอ่รำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก(สำย

หน้ำนำยสรุพล  ถำบตุร) 

บำ้นโนนทรำยค ำ หมูท่ี ่10

เฉพำะเจำะจง

21/12/2564 28/2565(CNTR-00052/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี พฒันำศกัยภำพสตรี เฉพำะเจำะจง

21/12/2564 10/2565(CNTR-00050/65) TK ศกึษำภณัฑ์ พฒันำศกัยภำพสตรี เฉพำะเจำะจง

22/12/2564 11/2565(CNTR-00055/65) "ผำ้มำ่นเฮำ้ส์" จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน เฉพำะเจำะจง

22/12/2564 26/2565(CNTR-00057/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มคอมฯ เฉพำะเจำะจง

22/12/2564 12/2565(CNTR-00054/65) TK ศกึษำภณัฑ์
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกำล
เฉพำะเจำะจง

22/12/2564 29/2565(CNTR-00056/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จำ้งซอ่มรถ บท5722 เฉพำะเจำะจง

23/12/2564 25/2565(CNTR-00058/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

24/12/2564 16/2565(CNTR-00060/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ลิม้สกลกอ่สรำ้ง

เสรมิผวิถนนแอสฟลัท์ตกิ

คอน กรีต (สำยวงัน ้ำเมำ) 

บำ้นนำขำม หมูท่ี ่19

เฉพำะเจำะจง

24/12/2564 17/2565(CNTR-00059/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ลิม้สกลกอ่สรำ้ง

เสรมิผวิถนนแอสฟลัท์ตกิ

คอน กรีต (สำยวงัน ้ำเมำ) 

บำ้นนำขำม หมูท่ี ่19

เฉพำะเจำะจง

27/12/2564 30/2565(CNTR-00061/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จำ้งซอ่มรถ บท5722 เฉพำะเจำะจง

29/12/2564 18/2565(CNTR-00062/65) บรษิทั นนัท์วชิ456

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หลงัวดัโนนสวรรค์ - นำ

หนองของ) บำ้นนำขำม 

หมูท่ี ่19

เฉพำะเจำะจง

10/01/2565 31/2565(CNTR-00063/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกำล
เฉพำะเจำะจง

13/01/2565 32/2565(CNTR-00065/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

64127382651 641214382239 2,160.00

64127242253 641214299094 2,420.00

64127256629 641214364173 15,190.00

64127432539 641222024724 300,000.00

64127387103 641222021728 244,000.00

64127389465 641222021804 200,000.00

64127248616 641214297464 6,200.00

64127019588 641214032537 6,660.00

64117415480 641214175071 1,500.00

64127192509 641214289408 3,745.00

64127273781 641214275374 12,350.00

64117243209 641214288506 25,000.00

64117440063 641122018842 206,000.00

64127270849 641214272080 450.00

64127143284 641222099523 300,000.00

64117498850 641114410285 148,267.20

64127140121 641222009437 332,130.00

64127142574 641222009473 299,000.00

64127121509 641222009143 300,000.00

64127139699 641222009399 299,000.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

13/01/2565 14/2565(CNTR-00064/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์อเีลคทรคิ 

สกลนคร
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ เฉพำะเจำะจง

14/01/2565 19/2565(CNTR-00066/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รม่เกษ

กอ่สรำ้งถนน คสล. ภำยใน

หมูบ่ำ้น  บำ้นนำมอ่ง หมูท่ี่

 1

เฉพำะเจำะจง

17/01/2565 16/2565(CNTR-00068/65) TK ศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดคุอมฯ เฉพำะเจำะจง

17/01/2565 15/2565(CNTR-00067/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ กรุป๊ จดัซ้ือวสัดคุอมฯ เฉพำะเจำะจง

18/01/2565 17/2565(CNTR-00069/65) TK ศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน เฉพำะเจำะจง

27/01/2565 20/2565(CNTR-00070/65)
กจิกำรรว่มคำ้ ตรีมรูตกิำรโยธำและต ัง้ใจ่

เฮงกำรโยธำ

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก (สำยบำ้นนำขำม - 

บำ้นอนูโคก) บำ้นนำขำม 

หมูท่ี ่9

วธีิคดัเลือก

08/02/2565 1/2565(CNTR-00073/65) บรษิทั พีเอ ซำวด์ เซนเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้ศนูย์

ประชำสมัพนัธ์ระบบเสยีง

ตำมสำยภำยในหมูบ่ำ้น 

บำ้นหนองคำ้ หมทูี ่2

เฉพำะเจำะจง

08/02/2565 2/2565(CNTR-00072/65) บรษิทั พีเอ ซำวด์ เซนเตอร์ จ ำกดั

จดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้ศนูย์

ประชำสมัพนัธ์ระบบเสยีง

ตำมสำยภำยในหมูบ่ำ้น 

บำ้นหนองคำ้พฒันำ หมทูี ่

เฉพำะเจำะจง

08/02/2565 20/2565(CNTR-00071/65) หำ้งหุน้สว่น วำทติ เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จดัซ้ือวสัดทุรำยอะเบท เฉพำะเจำะจง

10/02/2565 21/2565(CNTR-00075/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอส ซี ซุปเปอร์คอน

สตรคัช ั่น

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก (สำยขำ้งโรงเรียนรม่

ไทร - นำหวำ้) บำ้นนำขำม

 หมูท่ี ่19

วธีิคดัเลือก

10/02/2565 13/2565(CNTR-00074/65) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) เฉพำะเจำะจง

21/02/2565 23/2565(CNTR-00077/65) TK ศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน เฉพำะเจำะจง

21/02/2565 21/2565(CNTR-00078/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนครเซอร์วสิ โอเอ จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เฉพำะเจำะจง

21/02/2565 24/2565(CNTR-00076/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์อเีลคทรคิ 

สกลนคร
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง เฉพำะเจำะจง

21/02/2565 22/2565(CNTR-00079/65) TK ศกึษำภณัฑ์ สำยใยรกัแหง่ครอบครวั เฉพำะเจำะจง

23/02/2565 34/2565(CNTR-00080/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี สำยใยรกัแหง่ครอบครวั เฉพำะเจำะจง

28/02/2565 33/2565(CNTR-00081/65) นำยเจรญิชยั  พรมกสกิร

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

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

65017456819 650114403920 64,000.00

65027360876 650314016195 350.00

65027217329 650214204670 10,850.00

65027169028 650214203596 450.00

65027037893 650214204329 39,992.00

65027060840 650214219533 49,800.00

65017276384 650114250743 289,121.04

65027036747 650214201931 37,000.00

65027018036 650214067914 69,770.00

64117490449 650222003633 6,390,000.00

65027014315 650201001466 299,000.00

65027017138 650201001564 299,000.00

65017110044 650114207350 83,530.00

64117434392 650122011688 6,423,000.00

64127297952 650114127396 68,540.00

65017153914 650114188822 49,900.00

64127414095 650114141543 16,830.00

64127392458 650122007761 299,000.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

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

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

จ ำกดั

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

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

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

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

09/03/2565 22/2565(CNTR-00088/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ว.รุง่เรืองกอ่สรำ้ง 1991
กอ่สรำ้งถนน คสล.(สำยสำ่

งดง) บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่16
เฉพำะเจำะจง

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

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำงบญุทยั  เหมอืน

ทอง) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

เฉพำะเจำะจง

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

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หน้ำบำ้นนำยพนัธ์ทพิย์)  

บำ้นกุดน ้ำใส หมูท่ี ่8

เฉพำะเจำะจง

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

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

กุดน ้ำใส - หนองสะไน)  

บำ้นกุดน ้ำใส หมูท่ี ่8

เฉพำะเจำะจง

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

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก จำกสำย บำ้นหนอง

สะไน ถงึสำย บำ้นกุดน ้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 ำเภอกุดบำก จงัหวดั

วธีิ e-bidding

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 ำเภอกุดบำก จงัหวดั

วธีิ e-bidding

65027075039 650322017537 9,279,000.00

65027139662 650322017755 9,829,000.00

65037268282 65322016934 99,400.00

65037269889 650322017052 200,000.00

65037031337 650322005476 134,000.00

65037268040 650322016965 118,000.00

65027361039 650314054690 16,305.00

65037064571 650314064814 150,000.00

65027486315 650314016292 143,470.32

65027491826 650314016163 10,000.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

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

สกลนคร

จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้ำหอยโขง่ 

เเบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ
เฉพำะเจำะจง

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

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

สะพำย
เฉพำะเจำะจง

04/04/2565 30/2565(CNTR-00098/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำยประยงค์  วงค์เต

ชะ) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 38/2565(CNTR-00101/65) บรษิทั  โตโยตำ้สกลนคร จ ำกดั จดัจำ้งซอ่มรถ Ems เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 39/2565(CNTR-00099/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกำล
เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 41/2565(CNTR-00104/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จดัจำ้งซอ่มรถ เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 40/2565(CNTR-00102/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จดัจำ้งซอ่มรถ เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 39/2565(CNTR-00100/65) รำ้นศรีคณูเมอืง รุง่เรืองพำณิชย์
โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกำล
เฉพำะเจำะจง

07/04/2565 37/2565(CNTR-00103/65) TK ศกึษำภณัฑ์ เฉพำะเจำะจง

08/04/2565 30/2565(CNTR-00108/65) B.B.วสัดภุณัฑ์
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จำกโรคพษิสนุขับำ้
เฉพำะเจำะจง

08/04/2565 29/2565(CNTR-00106/65) B.B.วสัดภุณัฑ์
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จำกโรคพษิสนุขับำ้
เฉพำะเจำะจง

08/04/2565 34/2565(CNTR-00107/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ชยัวฒัน์เภสชั 2013
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จำกโรคพษิสนุขับำ้
เฉพำะเจำะจง

08/04/2565 37/2565(CNTR-00105/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จำกโรคพษิสนุขับำ้
เฉพำะเจำะจง

18/04/2565 38/2565(CNTR-00110/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภรูพิฒัน์ กรุป๊ เฉพำะเจำะจง

18/04/2565 36/2565(CNTR-00109/65) TK ศกึษำภณัฑ์ เฉพำะเจำะจง

18/04/2565 35/2565(CNTR-00111/65) วนัวสิำข์ภณัฑ์ เฉพำะเจำะจง

03/05/2565 31/2565(CNTR-00112/65) สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิจ ำกดั เฉพำะเจำะจง

05/05/2565 31/2565(CNTR-00114/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรปรบัปรุงถนนดนิ

เป็นถนนลูกรงั(สำยนำหว้ย

ยำง) บำ้นโนนทรำยค ำ หมู่

ที ่10

เฉพำะเจำะจง

05/05/2565 32/2565(CNTR-00113/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

โครงกำรปรบัปรุงถนนดนิ

เป็นถนนลูกรงั(สำยนำ

หนองโจด) บำ้นโนนทรำย

ค ำ หมูท่ี ่10

เฉพำะเจำะจง

05/05/2565 42/2565(CNTR-00115/65) บรษิทัมติซูเจรญิศรี (2002) จ ำกดั จำ้งซอ่มรถ กต 4306 เฉพำะเจำะจง

06/05/2565 25/2565(CNTR-00116/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำงบญุเล้ียง  ค ำ

พะวงค์) บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

เฉพำะเจำะจง

65057016614 650514054699 2,662.16

65037270260 650322015262 91,000.00

6504738599 650522000354 116,000.00

65047386653 650522000326 150,000.00

65047009676 650414035220 79,750.00

65037457763 650314419834 229,814.16

65037315473 650414064230 29,540.00

65037559924 650414033301 58,090.00

65037492040 650414073574 5,900.00

65047029873 650414053162 4,500.00

65037487041 650414071216 4,910.00

65037490314 650414068014 75,000.00

65047058332 650414053086 24,000.00

65047061610 650414064074 5,000.00

65047052591 650414053190 1,050.00

65047055406 650414052886 8,500.00

65047014531 650414062323 5,283.66

65047045819 650414063726 3,240.00

65037390865 650314424613 15,000.00

65037270117 650422000494 91,000.00

65037279657 650314422676 103,800.00

65037305685 650314291438 20,817.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

12/05/2565 42/2565(CNTR-00118/65) น ้ำใส ไอที

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

12/05/2565 43/2565(CNTR-00117/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ถมทองศกึษำภณัฑ์

โครงกำรเฝ้ำระวงัโรคโค

วดิ-19 ในชุมชนดว้ยชุด

ตรวจ Antigen Test Kit 

(ATK) ประจ ำปี

งบประมำณ 2565

เฉพำะเจำะจง

17/05/2565 41/2565(CNTR-00119/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ถมทองศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือชุด PEE เฉพำะเจำะจง

18/05/2565 35/2565(CNTR-00122/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. สำย

ซอยบำ้นนำยสมพงษ์  นำ

มลทำ) บำ้นหนองสะไน 

เฉพำะเจำะจง

18/05/2565 36/2565(CNTR-00121/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ซอยบำ้นนำยไพบลู  ถำนะ

ลุน) บำ้นหนองสะไน หมูท่ี่

เฉพำะเจำะจง

18/05/2565 40/2565(CNTR-00125/65) TK ศกึษำภณัฑ์

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊

ส ำหรบังำนประมวลผล, 

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 

Multifunction แบบฉีด

หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์ (Ink Tank printer),

 จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ 

หรือ LED ขำวด ำ, จดัซ้ือ

สแกนเนอร์ ส ำหรบังำนเก็บ

เอกสำรท ั่วไป

เฉพำะเจำะจง

18/05/2565 33/2565(CNTR-00120/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ซอยบำ้นนำยกำน  บบุผำ) 

บำ้นหนองสะไน หมูท่ี ่4

เฉพำะเจำะจง

18/05/2565 34/2565(CNTR-00123/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ซอยบำ้นนำงอนงค์  บรีุ

ภกัดิ)์ บำ้นหนองสะไน หมู่

เฉพำะเจำะจง

19/05/2565 37/2565(CNTR-00126/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งทอ่เหลีย่มระบำยน ้ำ

 คสล. (นำนำยขวญัชยั โถ

บ ำรุง) บำ้นโพนงำม หมูท่ี ่

เฉพำะเจำะจง

24/05/2565 43/2565(CNTR-00127/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี
สง่เสรมิพฒันำอำชีพตำม

แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง
เฉพำะเจำะจง

24/05/2565 45/2565(CNTR-00128/65) รำ้นศริศิกึษำภณัฑ์
สง่เสรมิพฒันำอำชีพตำม

แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง
เฉพำะเจำะจง

24/05/2565 39/2565(CNTR-00130/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

วำงทอ่สง่น ้ำ (สำยขำ้มล ำ

หว้ยอนู) บำ้นหนองสะไน

หมูท่ี ่11

เฉพำะเจำะจง

65057264432 650514290042 24,450.00

65057320005 650522014743 250,000.00

65047386253 650522000230 498,000.00

65057255063 650514288448 450.00

65057055296 650522008722 71,000.00

65057055522 650522008809 109,000.00

65047420302 650522008923 72,800.00

65057032083 650514137751 57,300.00

65057027705 650514139908 18,900.00

65047419707 650522008869 35,600.00

65047411015 650514135273 8,095.00

65057114477 650514143727 125,800.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

24/05/2565 38/2565(CNTR-00131/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งระบบประปำ

ภำยในศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

บำ้นหนองสะไน

เฉพำะเจำะจง

24/05/2565 40/2565(CNTR-00129/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล.

 (สำยหอประปำ - บำ้นครู

ค ำมำ) บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่

เฉพำะเจำะจง

01/06/2565 44/2565(CNTR-00132/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย จดัจำ้งท ำป้ำย เฉพำะเจำะจง

02/06/2565 45/2565(CNTR-00133/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สกลนครเซอร์วสิ โอเอ
จดัซ้ือวสัดปุระกอบกำร

อบรม
เฉพำะเจำะจง

02/06/2565 41/2565(CNTR-00134/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  (ซอย

 3) บำ้นหนองสะไน หมูท่ี ่

เฉพำะเจำะจง

09/06/2565 47/2565(CNTR-00135/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ถมทองศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือเกำ้อีแ้ถวส ำหรบัพกั

คอย
เฉพำะเจำะจง

15/06/2565 46/2565(CNTR-00137/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จดัจำ้งซอ่มรถ เฉพำะเจำะจง

17/06/2565 42/2565(CNTR-00140/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปทัมำ แบคโฮ

กอ่สรำ้งถนนดนิ (สำยรอบ

ส ำนกัสงฆ์หนองหนิ) บำ้น

หนองคำ้พฒันำ หมูท่ี ่12

เฉพำะเจำะจง

17/06/2565 43/2565(CNTR-00138/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปทัมำ แบคโฮ

ปรบัปรุงถนนดนิเป็นถนน

ลูกรงั (สำยบำ้นนำงบญุมำ 

เพรำะเจรญิ) บำ้นโพนงำม

 หมูท่ี ่17

เฉพำะเจำะจง

17/06/2565 45/2565(CNTR-00142/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปทัมำ แบคโฮ

ปรบัปรุงถนนดนิเป็นถนน

ลูกรงั (สำยบำ้นนำงวิ

ศำสตร์ วสิภุ)ี บำ้นโนน

ทรำยค ำ หมูท่ี ่10

เฉพำะเจำะจง

17/06/2565 44/2565(CNTR-00141/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปทัมำ แบคโฮ

ปรบัปรุงถนนดนิเป็นถนน

ลูกรงั (สำยบำ้นนำยสทุ ิ

เรืองแสน) บำ้นโนนทรำย

ค ำ หมูท่ี ่10

เฉพำะเจำะจง

17/06/2565 46/2565(CNTR-00139/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปทัมำ แบคโฮ

กอ่สรำ้งถนนลูกรงั (สำย

บำ้นนำงอรพนิ ถำปนัแกว้)

 บำ้นโพนงำม หมูท่ี ่17

เฉพำะเจำะจง

21/06/2565 46/2565(CNTR-00143/65) เจมส์โปรเซอร์วสิ

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบ

แยกสว่น (ระบบ Inverter)

 ขนำด 30,000 บทีียู

เฉพำะเจำะจง

29/06/2565 48/2565(CNTR-00144/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

30/06/2565 51/2565(CNTR-00150/65) รำ้นศริศิกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน เฉพำะเจำะจง

30/06/2565 50/2565(CNTR-00149/65) รำ้นศริศิกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดงุำนครวั เฉพำะเจำะจง

30/06/2565 47/2565(CNTR-00146/65) น ้ำใส ไอที

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

30/06/2565 52/2565(CNTR-00147/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมบรูณ์อเีลคทรคิ 

สกลนคร
เฉพำะเจำะจง

65067356066 650614471468 890.00

65067407697 650614514393 66,125.00

65067143770 650614506484 39,030.00

65067348882 650614502382 29,585.00

65067022134 650614227976 96,200.00

65067418143 650614492312 590.00

65067273572 650622013595 104,000.00

65067324713 650622013655 165,000.00

65067269330 650622013569 135,000.00

65067269785 650622013636 103,000.00

65067022444 650614135747 6,720.00

65067268388 650622013427 300,000.00

65057497106 650622000773 300,000.00

65067021901 650614093459 55,000.00

65057425786 650514393714 300.00

65057429068 650514397272 23,500.00

65057321987 650522014739 114,000.00

650573221831 650522014751 300,000.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

30/06/2565 49/2565(CNTR-00148/65)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์ 

คอมพวิเตอร์ จ ำกดั
เฉพำะเจำะจง

19/07/2565 49/2565(CNTR-00152/65) เจมส์โปรเซอร์วสิ เฉพำะเจำะจง

27/07/2565 54/2565(CNTR-00155/65) น ้ำใส ไอที

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำร

รว่มในกำรชว่ยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจ

หน้ำทีข่อง อปท.(สถำนที่

กลำง) อ ำเภอกุดบำก 

จงัหวดัสกลนคร ประจ ำปี

เฉพำะเจำะจง

27/07/2565 53/2565(CNTR-00153/65) หำ้งหุน้สว่น วำทติ เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ
พฒันำคณุภำพชีวติ  ผู้

พกิำร ผูด้อ้ยโอกำส
เฉพำะเจำะจง

27/07/2565 50/2565(CNTR-00154/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี
พฒันำคณุภำพชีวติ  ผู้

พกิำร ผูด้อ้ยโอกำส
เฉพำะเจำะจง

03/08/2565 48/2565(CNTR-00156/65) สหกรณ์ โคนมขอนแกน่ จ ำกดั จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) เฉพำะเจำะจง

08/08/2565 52/2565(CNTR-00158/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

08/08/2565 51/2565(CNTR-00157/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย จดัจำ้งท ำป้ำย เฉพำะเจำะจง

09/08/2565 57/2565(CNTR-00159/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ เฉพำะเจำะจง

10/08/2565 53/2565(CNTR-00161/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์

โครงกำรปรบั

สภำพแวดลอ้มและสิง่

อ ำนวยควำมสะดวกของ

ผูส้งูอำยุใหเ้หมำะสมและ

ปลอดภยัประจ ำปี พ.ศ. 

เฉพำะเจำะจง

10/08/2565 54/2565(CNTR-00160/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์

โครงกำรปรบั

สภำพแวดลอ้มและสิง่

อ ำนวยควำมสะดวกของ

ผูส้งูอำยุใหเ้หมำะสมและ

ปลอดภยัประจ ำปี พ.ศ. 

เฉพำะเจำะจง

15/08/2565 58/2565(CNTR-00163/65) ล ำดวนคำ้วสัดุ

โครงกำรปรบั

สภำพแวดลอ้มและสิง่

อ ำนวยควำมสะดวกของ

ผูส้งูอำยุใหเ้หมำะสมและ

ปลอดภยัประจ ำปี พ.ศ. 

เฉพำะเจำะจง

15/08/2565 59/2565(CNTR-00162/65) ล ำดวนคำ้วสัดุ

โครงกำรปรบั

สภำพแวดลอ้มและสิง่

อ ำนวยควำมสะดวกของ

ผูส้งูอำยุใหเ้หมำะสมและ

ปลอดภยัประจ ำปี พ.ศ. 

เฉพำะเจำะจง

18/08/2565 56/2565(CNTR-00164/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์
พฒันำศกัยภำพหมูบ่ำ้น/

ชุมชนตน้แบบกำรจดักำร
เฉพำะเจำะจง

19/08/2565 50/2565(CNTR-00167/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี
จำ้งซอ่มแซมถนนคนัดนิ 

ฝำยหนองขีเ้ห็น
เฉพำะเจำะจง

19/08/2565 52/2565(CNTR-00168/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี
จำ้งซอ่มแซมถนนคนัดนิ 

ฝำยแกง่ขีช้ำ้ง
เฉพำะเจำะจง

19/08/2565 51/2565(CNTR-00165/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี
จำ้งซอ่มแซมคนัดนิฝำยทำ่

กกยม
เฉพำะเจำะจง6507748703 650822006807 140,000.00

65077483007 650822006783 140,000.00

65077484434 650822006769 200,000.00

65087172140 650814234023 39,200.00

65087302384 650814373716 25,950.00

65087151880 650814194879 800.00

65087137312 650814195243 39,200.00

65077072498 650814170649 26,450.00

65087144901 650814194263 800.00

65077244661 650814162058 980.00

65077535151 650814156084 1,125.00

65077411948 650714401467 450.00

65067547517 650714016395 341,120.36

65077159693 650714425380 5,645.00

65077402883 650714361611 56,350.00

65067534964 650614467550 40,100.00

65077098638 650714219318 11,000.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

19/08/2565 53/2565(CNTR-00166/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี จำ้งซอ่มแซมถนนลูกรงั เฉพำะเจำะจง

19/08/2565 60/2565(CNTR-00170/65)
บรษิทั สกลนคร โอ เอ แอนด์ 

คอมพวิเตอร์ จ ำกดั
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เฉพำะเจำะจง

19/08/2565 55/2565(CNTR-00169/65) รำ้น กุดบำกกำรชำ่ง จดัจำ้งซอ่มประตู เฉพำะเจำะจง

22/08/2565 56/2565(CNTR-00171/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง
จดัจำ้งซอ่มรถยนต์กต 

1086
เฉพำะเจำะจง

25/08/2565 62/2565(CNTR-00173/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์ พฒันำคณุภำพชีวติผูส้งูอำยุ เฉพำะเจำะจง

25/08/2565 57/2565(CNTR-00174/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนพลดไีซน์แอนด์มเีดยี พฒันำคณุภำพชีวติผูส้งูอำยุ เฉพำะเจำะจง

26/08/2565 58/2565(CNTR-00175/65) น ้ำใส ไอที จำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

26/08/2565 59/2565(CNTR-00176/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง จำ้งซอ่มรถยนต์บรรทุกน ้ำ เฉพำะเจำะจง

29/08/2565 54/2565(CNTR-00177/65) บรษิทั เวลล์โกร คอนสตรคัช ั่น จ ำกดั
จำ้งซอ่มแซมถนนลูกรงั

และลงทอ่ระบำยน ้ำ สำย
เฉพำะเจำะจง

12/09/2565 63/2565(CNTR-00178/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำนกองชำ่ง เฉพำะเจำะจง

12/09/2565 60/2565(CNTR-00179/65) อูช่ำ่งนิลกำรชำ่ง เฉพำะเจำะจง

13/09/2565 58/2565(CNTR-00180/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หลงัโรงน ้ำวำทติ) บำ้น

หนองสะไน หมูท่ี ่18

เฉพำะเจำะจง

13/09/2565 57/2565(CNTR-00181/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

วดัป่ำถริำวำส) บำ้นนำขำม

 หมูท่ี ่15

เฉพำะเจำะจง

13/09/2565 56/2565(CNTR-00182/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล.(สำยวดั

ป่ำอดุมธรรมวนำรำม)  

บำ้นหนองคำ้ หมูท่ี ่2

เฉพำะเจำะจง

13/09/2565 61/2565(CNTR-00183/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เจรญิศรีเซลส์ จำ้งซอ่มรถยนต์ไฟฟ้ำ เฉพำะเจำะจง

19/09/2565 62/2565(CNTR-00184/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

21/09/2565 62/2565(CNTR-00186/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ทำงเขำ้ส ำนกัสงฆ์โนน

สวรรค์)  บำ้นหนองคำ้ หมู่

ที ่16

เฉพำะเจำะจง

21/09/2565 61/2565(CNTR-00187/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อรญัญำภตูี

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

ซอยบำ้นนำยวกิำร  โถตนั

ค ำ)  บำ้นนำขำม หมูท่ี ่9

เฉพำะเจำะจง

21/09/2565 59/2565(CNTR-00185/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

หลงับำ้นผูใ้หญยุ่ทธนำ ยนั

ทะรกัษ์)  บำ้นหนองสะไน 

หมูท่ี ่11

เฉพำะเจำะจง

21/09/2565 60/2565(CNTR-00188/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กำรุณกอ่สรำ้ง 2019

กอ่สรำ้งถนน คสล. (สำย

บำ้นนำยกวีนิพน  ดำพมิพ์)

 บำ้นหนองสะไน  หมูท่ี ่14

เฉพำะเจำะจง

22/09/2565 64/2565(CNTR-00189/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ถมทองศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือวสัดงุำนครวั กอง

สำธำรณสขุ
เฉพำะเจำะจง

22/09/2565 63/2565(CNTR-00190/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเคชำ่ง เฉพำะเจำะจง65097462325 650914409780 890.00

65097251609 650922021934 300,000.00

65097418356 650914423808 20,000.00

65097218091 650922022685 56,000.00

65097233928 650922022200 300,000.00

65097317460 650914405752 1,700.00

65097212434 650922022715 299,500.00

65097024880 650922011223 300,000.00

65097160584 650914275957 10,389.70

65097022325 650922011543 300,000.00

65097023111 650922011414 300,000.00

65097099524 650914236962 11,367.00

65097148608 650914243667 6,600.00

65087479176 650814559417 4,900.00

65087530206 650822022136 201,500.00

65087567778 650814545212 900.00

65087303355 650814557381 1,700.00

65087472783 650814456089 4,500.00

65087557853 650814546908 36,500.00

65087203274 650814406337 43,280.00

65087354037 650814403400 2,000.00

65080115774 65087116525 17,600.00



        สรุปจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป้งบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลนาม้อง     อ าเภอกุดบาก      จังหวัดสกลนคร

23/09/2565 64/2565(CNTR-00191/65) รำ้นอำทร ป้ำยสวย
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
เฉพำะเจำะจง

26/09/2565 65/2565(CNTR-00192/65) รำ้น ใบบญุศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำนส ำนกั

ปลดั
เฉพำะเจำะจง

26/09/2565 66/2565(CNTR-00193/65) น ้ำใส ไอที จดัจำ้งซอ่มเครือ่งพมิพ์ เฉพำะเจำะจง

27/09/2565 61/2565(CNTR-00194/65) สหกรณ์ โคนมขอนแกน่ จ ำกดั จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) เฉพำะเจำะจง65087288631 650814446242 497,492.76

ปีงบประมำณ 2565, ต ัง้แตว่นัที ่01/10/2564 ถงึวนัที ่30/09/2565, สถำนะ :   อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร,  เสร็จสิน้

65097463309 650914532638 74,470.00

65097622034 650914554316 61,450.00

65097416726 650914425912 2,880.00


