
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

5911-623-1576 คอน และอ่ืน ๆ รวม 28 รายการ 79,970 ตกลงราคา ราน พี อาร เทรดด้ิง (79,970) คบ.252/2560 (1 ธ.ค. 59)

5912-600-2431 ถังเทปูนและอื่น ๆ รวม 30 รายการ 84,215 ตกลงราคา ราน พี อาร เทรดด้ิง (84,215) คบ.253/2560 (1 ธ.ค. 59)

5912-601-8701
กระสอบพลาสติกและอ่ืน ๆ รวม        
 25 รายการ

72,350 ตกลงราคา ราน พี อาร เทรดด้ิง (72,350) คบ.254/2560 (1 ธ.ค. 59)

5912-600-7922 ถังเทปูนและอื่น ๆ รวม 29 รายการ 89,835 ตกลงราคา ราน พี อาร เทรดด้ิง (89,835) คบ.255/2560 (1 ธ.ค. 59)

5911-625-5528 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 120,304 120,510     ตกลงราคา รานสิงหวัสดุ (120,304) คบ.256/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-7478 ทอพีวีซีและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 34,000 ตกลงราคา รานสิงหวัสดุ (34,000) คบ.257/2560 (6 ธ.ค. 59)

นอกระบบ ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 1,460 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (1,460) คบ.258/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-7498 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 66,430 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (66,430) คบ.259/2560 (6 ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-605-7789 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 8,468 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (8,468) คบ.260/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-7957 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 14,892 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (14,892) คบ.261/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-8071 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 14,892 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (14,892) คบ.262/2560 (6 ธ.ค. 59)

5910-604-3694 มีดถางปาและอ่ืน ๆ รวม 15 รายการ 39,845 ตกลงราคา รานสิงหวัสดุ (39,845) คบ.263/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-604-3575 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 75,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (75,900) คบ.264/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-0429 น้ํามันดีเซล 3,900 ลิตร รวม  1 รายการ 98,670 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,670) คบ.265/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-604-8650 น้ํามันดีเซล 1,000 ลิตร รวม  1 รายการ 25,300 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (25,300) คบ.266/2560 (6 ธ.ค. 59)

5912-605-1848 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 75,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (75,900) คบ.267/2560 (6 ธ.ค. 59)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-605-5528 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 14,892 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (14,892) คบ.268/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-605-6763 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 18,250 ตกลงราคา ราน เอ อาร การคา (18,250) คบ.269/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-605-6958 ทอเหล็กและอื่น ๆ รวม 22 รายการ 349,360 380,339.94 ตกลงราคา หจก.วงศศรีชากอสราง (349,360) คบ.270/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-606-7786 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.271/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-606-5781 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.272/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-606-3039 น้ํามันดีเซล 3,500 ลิตร รวม  1 รายการ 90,650 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (90,650) คบ.273/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-606-6803 น้ํามันดีเซล 2,000 ลิตร รวม  1 รายการ 51,800 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (51,800) คบ.274/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-606-8516 น้ํามันดีเซล 1,000 ลิตร รวม  1 รายการ 25,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (25,900) คบ.275/2560 (7 ธ.ค. 59)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
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5912-606-8761 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 77,700 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (77,700) คบ.276/2560 (7 ธ.ค. 59)

5912-608-2440 สีโคลทารและอื่น ๆ รวม 26 รายการ 88,375 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (88,375) คบ.277/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-608-5865 สีโคลทารและอื่น ๆ รวม 26 รายการ 85,715 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (85,715) คบ.278/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-608-4768 ตระแกรงและอื่น ๆ รวม 46 รายการ 92,694 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (92,694) คบ.279/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-608-6268 ฟวสและอื่น ๆ รวม 19 รายการ 90,640 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (90,640) คบ.280/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-607-9801 LT สวิทซ และอ่ืน ๆ รวม 21 รายการ 80,290 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (80,290) คบ.281/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-605-7356 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 164,396 164,677.50 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (164,396) คบ.282/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-605-7516 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 134,466 134,696.25 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (134,466) คบ.283/2560 (8 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-605-7675
ยางกันน้ําชนิด J และอ่ืน ๆ รวม 1 
รายการ

242,580 242,665.80 ตกลงราคา อูชัยการชาง (242,580) คบ.284/2560 (8 ธ.ค. 59)

5912-608-3034 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.285/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-4377 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.286/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-4566 น้ํามันดีเซล 3,500 ลิตร รวม  1 รายการ 90,650 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (90,650) คบ.287/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-4762 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 77,700 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (77,700) คบ.288/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-4316 น้ํามันดีเซล 3,500 ลิตร รวม  1 รายการ 51,800 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (51,800) คบ.289/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-5069 น้ํามันดีเซล 3,500 ลิตร รวม  1 รายการ 51,800 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (51,800) คบ.290/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-7262 ตระแกรงและอื่น ๆ รวม 44 รายการ 96,584 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (96,584) คบ.291/2560 (9 ธ.ค. 59)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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5912-608-7891 ตระแกรงและอื่น ๆ รวม 47 รายการ 89,992 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (89,992) คบ.292/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-7739 สีโคลทารและอื่น ๆ รวม 26 รายการ 85,350 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (85,350) คบ.293/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-608-5906 LT สวิทซ และอ่ืน ๆ รวม 21 รายการ 82,240 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (82,240) คบ.294/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-610-7691 กาวแทงและอ่ืน ๆ รวม 29 รายการ 43,597 ตกลงราคา รานนวภัทร สเตช่ันเนอรี่ (43,597) คบ.295/2560 (9 ธ.ค. 59)

5912-610-1464
หมึกพิมพ 12 A และอ่ืน ๆ รวม 1 
รายการ

12,800 ตกลงราคา ราน เอ็น เค เทคโนโลยี (12,800) คบ.296/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-4573
หมึกพิมพ SUMSUNG และอ่ืน ๆ รวม  
  3 รายการ

17,680 ตกลงราคา ราน เอ็น เค เทคโนโลยี (17,680) คบ.297/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-609-9429 น้ํามันเครื่องและอ่ืน ๆ รวม 2 รายการ 34,760 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (34,760) คบ.298/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-1850
ประตูนํ้าทองเหลืองและอ่ืน ๆ รวม       
 3 รายการ

59,150 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (59,150) คบ.299/2560 (13 ธ.ค. 59)
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
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5912-610-6180 กระเบื้องและอ่ืน ๆ  รวม 4 รายการ 90,280 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (90,280) คบ.300/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-611-1274 อิฐมอญและอื่น ๆ รวม 14 รายการ 58,510 ตกลงราคา รานรุงโรจน (58,510) คบ.301/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-611-1734 ไมกวาดและอื่น ๆ รวม 24 รายการ 70,050 ตกลงราคา รานรุงโรจน (70,050) คบ.302/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-7694 ชุดหลอดไฟและอื่น ๆ รวม 5 รายการ 96,930 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (96,930) คบ.303/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-611-1286 ประแจและอื่น ๆ รวม 13 รายการ 99,910 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (99,910) คบ.304/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-0659 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.305/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-1535 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.306/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-6548 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.307/2560 (13 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-610-7874 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.308/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-610-9136 น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร รวม  1 รายการ 99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.309/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-611-1665 ไมกวาดและอื่น ๆ รวม 24 รายการ 69,730 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย (69,730) คบ.309/1/2560 (13 ธ.ค. 59)

5912-611-6352 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 80,700 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (80,700) คบ.310/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-611-2057 ยางกันน้ํา J และอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ 111,960 111,999.60 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (111,960) คบ.311/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-611-2350 นอตสกรูและอื่น ๆ รวม 2 รายการ 69,600 ตกลงราคา รานกิจแจริญชัย (69,600) คบ.312/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-1925 LT.สวิทซและอื่น ๆ รวม 28 รายการ 90,070 ตกลงราคา หจก.สายฟมารวย (90,070) คบ.313/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-4341 เกรียงไมและอ่ืน ๆ รวม 29 รายการ 98,350 ตกลงราคา รานรุงโรจน (98,350) คบ.314/2560 (14 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-612-5719 คอนตอกตะปูและอ่ืน ๆ รวม 23 รายการ 63,590 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (63,590) คบ.315/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-2238 มีดถางปาและอ่ืน ๆ รวม 18 รายการ 40,065 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (40,065) คบ.316/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-3598 มีดถางปาและอ่ืนๆ รวม 24 รายการ 76,315 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (76,315) คบ.317/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-5603 กรวยจราจรและอื่น ๆ รวม 12 รายการ 66,100 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (66,100) คบ.318/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-611-2526 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 71,686 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (71,686) คบ.319/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-611-5612 ลูกรังและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 46,420 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (46,420) คบ.320/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-8399 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 33 รายการ 43,840 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (43,840) คบ.321/2560 (14 ธ.ค. 59)

5912-612-6034 ทอพีวีซีและอื่น ๆ รวม 2 รายการ 10,478 ตกลงราคา รานรุงโรจน (10,478) คบ.322/2560 (14 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-613-0461 น้ํามันดีเซล 1,000 ลิตร รวม  1 รายการ 26,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (26,900) คบ.323/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-3973 น้ํามันดีเซล 1,000 ลิตร รวม  1 รายการ 26,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (26,900) คบ.324/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-4840 น้ํามันดีเซล 1,400 ลิตร รวม  1 รายการ 37,660 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (37,660) คบ.325/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-6796 น้ํามันดีเซล 2,000 ลิตร รวม  1 รายการ 53,800 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (53,800) คบ.326/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7052 น้ํามันดีเซล 3,700 ลิตร รวม  1 รายการ 99,530 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,530) คบ.327/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7210 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 80,700 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (80,700) คบ.328/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-5066 ถังเทปูนและอื่น ๆ รวม 27 รายการ 93,970 ตกลงราคา หจก.ทองไทยคอนกรีต (93,970) คบ.329/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-6664
ชอลคขีดเหล็กและอ่ืน ๆ รวม            
 22 รายการ

97,885 ตกลงราคา รานรุงโรจน (97,885) คบ.330/2560 (15 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-613-6769 ใบตัดเหล็กและอ่ืน ๆ รวม 20 รายการ 90,080 ตกลงราคา รานรุงโรจน (90,080) คบ.331/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7272
ประแจดัดเหล็กและอื่น ๆ  รวม          
 23 รายการ

71,470 ตกลงราคา รานรุงโรจน (71,470) คบ.332/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-6983
ไมกวาดมือเสือและอื่น ๆ รวม            
 23 รายการ

62,530 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (62,530) คบ.333/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7294 คอนปอนดและอ่ืน ๆ รวม 21 รายการ 47,910 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (47,910) คบ.334/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7031 ปุยยูเรียและอื่น ๆ รวม 23 รายการ 96,865 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (96,865) คบ.335/2560 (15 ธ.ค. 59)

5912-613-7351 รองเทาบูตและอื่น ๆ รวม 18 รายการ 49,935 ตกลงราคา รานรุงโรจน (49,935) คบ.336/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-613-7481 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 33 รายการ 43,840 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (43,840) คบ.337/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-613-5857 กรวดและอ่ืน ๆ รวม 8 รายการ 470,839 497,480.03 ตกลงราคา หจก.วงศศรีชากอสราง (470,839) คบ.338/2560 (16 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-615-5849 น้ํามันดีเซล 550 ลิตร รวม 1 รายการ 14,795 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (14,795) คบ.339/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-5666 น้ํามันดีเซล 550 ลิตร รวม 1 รายการ 14,795 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (14,795) คบ.340/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-5465 น้ํามันดีเซล 550 ลิตร รวม 1 รายการ 14,795 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (14,795) คบ.341/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-4829 น้ํามันดีเซล 550 ลิตร รวม 1 รายการ 14,795 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (14,795) คบ.342/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-4111 น้ํามันดีเซล 700 ลิตร รวม 1 รายการ 18,830 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (18,830) คบ.343/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-3090 น้ํามันดีเซล 700 ลิตร รวม 1 รายการ 18,830 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (18,830) คบ.344/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-2039 น้ํามันดีเซล 700 ลิตร รวม 1 รายการ 18,830 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (18,830) คบ.345/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-1223 น้ํามันดีเซล 700 ลิตร รวม 1 รายการ 18,830 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (18,830) คบ.346/2560 (16 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-615-5742 น้ํามันดีเซล 950 ลิตร รวม 1 รายการ 25,555 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (25,555) คบ.347/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-4885 น้ํามันดีเซล 950 ลิตร รวม 1 รายการ 25,555 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (25,555) คบ.348/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-615-1367 น้ํามันดีเซล 1,150 ลิตร รวม 1 รายการ 30,935 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (30,935) คบ.349/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-9887 น้ํามันดีเซล 1,150 ลิตร รวม 1 รายการ 30,935 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (30,935) คบ.350/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-7677 น้ํามันดีเซล 1,150 ลิตร รวม 1 รายการ 30,935 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (30,935) คบ.351/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-5461 น้ํามันดีเซล 1,850 ลิตร รวม 1 รายการ 49,765 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (49,765) คบ.352/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-1860 น้ํามันดีเซล 1,950 ลิตร รวม 1 รายการ 52,455 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (52,455) คบ.353/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-3608 น้ํามันดีเซล 3,300 ลิตร รวม 1 รายการ 88,770 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (88,770) คบ.354/2560 (16 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-614-2525 น้ํามันดีเซล 1,700 ลิตร รวม 1 รายการ 45,730 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (45,730) คบ.355/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-614-0389 น้ํามันดีเซล 1,050 ลิตร รวม 1 รายการ 28,245 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (28,245) คบ.356/2560 (16 ธ.ค. 59)

5912-616-2584
ตลับหมึก Canon และอ่ืน ๆ รวม        
   6 รายการ

9,550 ตกลงราคา รานเอ็น เค เทคโนโลยี (9,550) คบ.357/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-616-0876 ออกซิเจนและอ่ืน ๆ รวม 12 รายการ 43,915 ตกลงราคา รานรุงโรจน (43,915) คบ.358/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-616-3490 สลักเกลียวและอ่ืน ๆ รวม 3 รายการ 30,500 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (30,500) คบ.359/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-616-9040
แปรงลวดเหล็กและอื่น ๆ รวม           
 33 รายการ

99,511 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,511) คบ.360/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-616-4509 สายไฟฟาลและอื่น ๆ รวม 3 รายการ 64,000 ตกลงราคา รานรุงโรจน (64,000) คบ.361/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-615-9125 ยางมะตอยและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 46,800 ตกลงราคา หจก.ทองไทยคอนกรีต (46,800) คบ.362/2560 (19 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-615-8326 น้ํามันดีเซล 950 ลิตร รวม 1 รายการ 25,555 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (25,555) คบ.363/2560 (19ธ.ค. 59)

5912-615-9441 น้ํามันดีเซล 3,000 ลิตร รวม  1 รายการ 80,700 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (80,700) คบ.364/2560 (19 ธ.ค. 59)

5912-617-1464
หลอดฟลูออเรสเซ็นและอื่น ๆ รวม      
 35 รายการ

99,651 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,651) คบ.365/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-3152 ประตูกระจกและอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ 26,000 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (26,000) คบ.366/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-3554 สีน้ํารองพ้ืนและอื่น ๆ รวม 7 รายการ 99,120 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,120) คบ.367/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-2732 พลั่วดามเหล็กและอื่น ๆ รวม 8 รายการ 56,918 ตกลงราคา รานรุงโรจน  (56,918) คบ.368/2560 (20 ธ.ค. 59)

นอกระบบ น้ํามันเครื่องและอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ 2,080 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (2,080) คบ.369/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-2816 น้ํามันดีเซล 2,900 ลิตร รวม 1 รายการ 78,010 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (78,010) คบ.370/2560 (20 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-616-9068 น้ํามันดีเซล 1,800 ลิตร รวม 1 รายการ 48,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (48,420) คบ.371/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-0494 น้ํามันดีเซล 3,450 ลิตร รวม 1 รายการ 92,805 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (92,805) คบ.372/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-617-1781 น้ํามันดีเซล 700 ลิตร รวม 1 รายการ 18,830 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (18,830) คบ.373/2560 (20 ธ.ค. 59)

5912-141-6369
เหล็กหนีบกระดาษและอ่ืน ๆ รวม 16 
รายการ

30,650 ตกลงราคา รานนวภัทร สเตช่ันเนอรี่ (30,650) คบ.374/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-7933 LT สวิทซ และอ่ืน ๆ รวม 21 รายการ 71,340 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (71,340) คบ.375/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-618-1096 ทอ EMT และอ่ืน ๆ รวม 14 รายการ 30,000 ตกลงราคา รานรุงโรจน (30,000) คบ.376/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-4072 Hex nut  และอ่ืน ๆ รวม 10 รายการ 99,832.50 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,832.50) คบ.377/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-1649 น้ํามันดีเซล 6,000 ลิตร รวม 1 รายการ 161,400 161,400 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (161,400) คบ.378/2560 (21 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-617-0496 น้ํามันดีเซล 5,750 ลิตร รวม 1 รายการ 154,675 154,675 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (154,675) คบ.379/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-2174 น้ํามันดีเซล 5,000 ลิตร รวม 1 รายการ 134,500 134,500 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (134,500) คบ.380/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-3857 น้ํามันดีเซล 3,700 ลิตร รวม 1 รายการ 99,530 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,530) คบ.381/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-617-3562 น้ํามันดีเซล 2,900 ลิตร รวม 1 รายการ 78,010 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (78,010) คบ.382/2560 (21 ธ.ค. 59)

5912-618-6162
Hand Crank และอ่ืน ๆ รวม 13 
รายการ

197,540 197,540 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (197,540) คบ.383/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-618-3409
Hand Crank และอ่ืน ๆ รวม 16 
รายการ

130,237.50 130,237.50 ตกลงราคา หจก.สายฟามารวย (130,237.50) คบ.384/2560 (22 ธ.ค. 59)

นอกระบบ
แผนเหล็กบานระบายนํ้าและอื่น ๆ รวม 
  1 รายการ

4,000 ตกลงราคา รานสิงหวัสดุ (4,000) คบ.385/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-7353 คอนปอนและอื่น ๆ รวม 22 รายการ 92,810 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (92,810) คบ.386/2560 (22 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-620-7734 เขงพลาสติกและอ่ืน ๆ 15 รายการ 17,530 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (17,530) คบ.387/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8173 บุงกี๋และอ่ืน ๆ รวม 7 รายการ 10,010 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (10,010) คบ.388/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8401 สายยางและอ่ืน ๆ รวม 9 รายการ 17,515 ตกลงราคา รานรุงโรจน (17,515) คบ.389/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8702
ลวดเย็บกระดาษและอื่น ๆ รวม         
 29 รายการ

99,065 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,065) คบ.390/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-9139 เทปกาวและอื่น ๆ รวม 4 รายการ 5,420 ตกลงราคา รานเวียงพิงควัสดุ (5,420) คบ.391/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-621-0878
น้ํายาลบคําผิดและอื่น ๆ รวม 21 
รายการ

31,150 ตกลงราคา รานนวภัทร สเตช่ันเนอรี่ (31,150) คบ.392/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8127 ทอเหล็กและอื่น ๆ 22 รายการ 68,190 ตกลงราคา โรงกลึงเลิศชัย (68,190) คบ.393/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8446 สีและอื่น ๆ รวม 5 รายการ 99,890 ตกลงราคา รานรุงโรจน (99,890) คบ.394/2560 (22 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-620-8646 แผนไฟเบอรและอ่ืน ๆ รวม 11 รายการ 18,950 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (18,950) คบ.395/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-8911
เทปพันสายไฟและอื่น ๆ รวม 11 
รายการ

32,770 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (32,770) คบ.396/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-9262 น้ํายาลอกสีและอื่น ๆ รวม 13 รายการ 33,000 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (33,000) คบ.397/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-620-9414
กระดาษทรายและอ่ืน ๆ รวม 13 
รายการ

24,960 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (24,960) คบ.398/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-621-1192 ลวดเช่ือมและอื่น ๆ รวม 14 รายการ 42,979 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (42,979) คบ.399/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-621-1463 สีและอื่น ๆ รวม 15 รายการ 55,993 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (55,993) คบ.400/2560 (22 ธ.ค. 59)

5912-621-2231 น้ํามันดีเซล 3,700 ลิตร รวม 1 รายการ 99,530 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,530) คบ.401/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-2390 น้ํามันดีเซล 2,800 ลิตร รวม 1 รายการ 75,320 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (75,320) คบ.402/2560 (23 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-621-3239 น้ํามันเครื่องเเละอ่ืน ๆ รวม 3 รายการ 90,600 ตกลงราคา รานคลายอะไหล (90,600) คบ.403/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-2532 น้ํามันดีเซล 1,000 ลิตร รวม  1 รายการ 26,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (26,900) คบ.404/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-2969 น้ํามันดีเซล 3,700 ลิตร รวม 1 รายการ 99,530 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,530) คบ.405/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-3138 น้ํามันดีเซล 2,000 ลิตร รวม 1 รายการ 53,800 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (53,800) คบ.406/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-2768 สีน้ําและอื่น ๆ รวม 6 รายการ 43,840 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (43,840) คบ.407/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-3042 แปรงทาสีและอื่น ๆ รวม 1 รายการ 22,400 ตกลงราคา รานวราวุฒิการคา (22,400) คบ.408/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-3228 กอกนํ้าและอื่น ๆ รวม 8 รายการ 49,220 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (49,220) คบ.409/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-4616
ชุดหลอดฟูลออเรสเซนตและอ่ืน ๆ รวม
 7 รายการ

25,145 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (25,145) คบ.410/2560 (23 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-621-5498 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 2 รายการ 57,000 ตกลงราคา รานนวภัทรสเตช่ันเนอรี่(57,000) คบ.411/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-3366 เทปพันสายไฟและอื่น ๆ รวม 4 รายการ 36,900 ตกลงราคา รานรุงโรจน (36,900) คบ.412/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-9591 เสาหลักและอ่ืน ๆ รวม 16 รายการ 74,610 ตกลงราคา รานรุงโรจน (74,610) คบ.413/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-622-1339 แฟมและอื่น ๆ รวม 24 รายการ 57,030 ตกลงราคา รานรุงโรจน (57,030) คบ.414/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-622-2272 ปากกาและอ่ืน ๆรวม 36 รายการ 74,972 ตกลงราคา รานเวียงพิงควัสดุ (74,972) คบ.415/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-622-1005 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 10 รายการ 16,300 ตกลงราคา รานเวียงพิงควัสดุ (16,300) คบ.416/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-6224 กระดาษชารทและอื่น ๆรวม 7 รายการ 5,255 ตกลงราคา รานเวียงพิงควัสดุ (5,255) คบ.417/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-9665 แฟมและอื่น ๆ รวม 6 รายการ 9,560 ตกลงราคา รานเวียงพิงควัสดุ (9,560) คบ.418/2560 (23 ธ.ค. 59)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

5912-621-7869 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 33 รายการ 43,840 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (43,840) คบ.419/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-6373 คอนและอื่น ๆ รวม 15 รายการ 97,500 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย 45 (97,500) คบ.420/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-621-5428 สีสะทอนแสงและอ่ืน ๆ รวม 5 รายการ 25,040 ตกลงราคา รานรุงโรจน (25,040) คบ.421/2560 (23 ธ.ค. 59)

5912-622-3749 น้ํามันดีเซล 1,500 ลิตร 1 รายการ 40,350 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (40,350) คบ.422/2560 (26 ธ.ค. 59)

5912-622-2753 น้ํามันดีเซล 1,800 ลิตร 1 รายการ 48,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (48,420) คบ.423/2560 (26 ธ.ค. 59)

5912-622-4366 น้ํามันดีเซล 2,500 ลิตร 1 รายการ 67,250 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (67,250) คบ.424/2560 (26 ธ.ค. 59)

5911-611-2267
เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยานและอื่น ๆ
 รวม 2 รายการ

24,000 ตกลงราคา บริษัท คูณยิ่ง จํากัด (24,000) คบ.425/2560 (28 ธ.ค. 59)


