
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6003-600-5961 กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ 9,000 ตกลงราคา บริษัท คูณยิ่ง จํากัด (9,000) คบ.497/2560 (1 ม.ีค. 60)

6003-602-3903
น้ํามันดีเซล 10,000 ลิตร และอ่ืน ๆ 
รวม 1 รายการ

273,800 273,800 ตกลงราคา หจก.มากเสริมสิน (273,800) คบ.498/2560 (3 ม.ีค. 60)

6003-604-1497 สีโคลทารและอ่ืน ๆ รวม 15 รายการ 99,880 ตกลงราคา รานเลิศสวัสดิ์พาณิชย (99,880) คบ.499/2560 (6 ม.ีค. 60)

6003-604-1550 หมึก 12  A และอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ 9,957 ตกลงราคา รานเอ็นเคเทคโนโลยี (9,957) คบ.500/2560 (6 ม.ีค. 60)

6003-604-2701
เชารถเครนขนาด 16 ตัน รวม           
 1 รายการ

90,000 ตกลงราคา อูชัยการชาง (90,000) คบ.จ.7/2560   (6 ม.ีค. 60)

6003-605-4012
น้ํามันเคลือบลวดสลิงและอ่ืน ๆ รวม    
  3 รายการ

97,900 ตกลงราคา อูชัยการชาง (97,900) คบ.501/2560 (7 ม.ีค. 60)

6003-605-1364
ขอตอสามทาง PVC และอ่ืน ๆ รวม     
 28 รายการ

99,235 ตกลงราคา รานเจริญมั่นคงวัสดุ  (99,235) คบ.502/2560 (7 ม.ีค. 60)

6003-605-5554
จางหลอหัวยึดลวดเกลียวพรอมตะก่ัว
และอ่ืน ๆ รวม 1 รายการ

36,000 ตกลงราคา อูชัยการคา (36,000) คบ.จ.16/2560 (7 ม.ีค. 60)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
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6003-606-4627
กรวยดอกจอกจาระบีและอ่ืน ๆ รวม    
 21 รายการ

99,950 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,950) คบ.503/2560 (8 ม.ีค. 60)

6003-608-5340 ตะปูและอ่ืน ๆ  รวม 5 รายการ 97,000 ตกลงราคา รานเทพนิมิตรวมวัสดุ (97,000) คบ.504/2560 (9 ม.ีค. 60)

6003-608-6397
สลักยึกหัวแขวนยกแบนและอ่ืน ๆ รวม 
   8 รายการ

99,914 ตกลงราคา อูชัยการชาง (99,914) คบ.505/2560 (9 ม.ีค. 60)

6003-609-2896
กระสอบพลาสติกและอื่นๆ รวม         
 25 รายการ

99,640 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,640) คบ.506/2560 (9 ม.ีค. 60)

6003-610-5429
น้ํามันดีเซล 10,000 ลิตร และอ่ืน ๆ 
รวม 1 รายการ

268,800 268,800 ตกลงราคา หจก.มาเสริมสิน (268,800) คบ.507/2560 (13 ม.ีค. 60)

6003-612-4009 แผนพื้นคอนกรีตรวม 1 รายการ 10,640 ตกลงราคา รานเจริญมั่นคงวัสดุ (10,640) คบ.508/2560 (14 ม.ีค. 60)

6003-612-3709 ตะปูและอ่ืน ๆ รวม 9 รายการ 98,600 ตกลงราคา รานตระกูลเจาพาณิชย (98,600) คบ.509/2560 (14 ม.ีค. 60)

6003-612-4095 ไมยูคาและอ่ืน ๆ รวม 5 รายการ 99,850 ตกลงราคา รานตระกูลเจาพาณิชย (99,850) คบ.510/2560 (14 ม.ีค. 60)
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6003-612-3123
น็อตหกเหลี่ยมและอ่ืน ๆ รวม            
4 รายการ

99,750 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,750) คบ.511/2560 (14 ม.ีค. 60)

6003-612-3618
จางทําบานฝาทอชนิดรับน้ําสองทางรวม
   1 รายการ

75,000 ตกลงราคา อูชัยการชาง (75,000) คบ.จ.18/2560 (14  ม.ีค. 60)

6003-612-2982
เชารถเครนขนาด 16 ตัน รวม           
 1 รายการ

80,000 ตกลงราคา อูชัยการชาง (80,000) คบ.ช.8/2560 (14 ม.ีค. 60)

6003-612-8664 น้ํามันดีเซล 3,700 ลิตร รวม 1 รายการ 99,530 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,530) คบ.512/2560 (15 ม.ีค. 60)

6003-613-1473 สีโคลทารและอ่ืน ๆ รวม 5 รายการ 99,910 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,910) คบ.513/2560 (15 ม.ีค. 60)

6003-613-0078
เชารถเครนขนาด 16 ตัน รวม           
 1 รายการ

80,000 ตกลงราคา อูชัยการชาง (80,000) คบ.ช.9/2560 (15 ม.ีค. 60)

6003-614-8189
จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กค 
3813 และอ่ืน ๆ รวม 8 รายการ

23,100 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (23,100) คบ.จ.19/2560 (16  ม.ีค. 60)

6003-614-6999
จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 
9433 และอ่ืน ๆ รวม 7 รายการ

19,300 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (19,300) คบ.จ.20/2560 (16  ม.ีค. 60)
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6003-614-5204
จางซอมเครื่องผสมคอนกรีต และอ่ืน ๆ 
รวม 7 รายการ

12,740 ตกลงราคา รานคลายอะไหล (12,740)) คบ.จ.21/2560 (16  ม.ีค. 60)

นอกระบบ
จางซอมเครื่องสั่นคอนกรีต และอ่ืน ๆ 
รวม 4 รายการ

4,920 ตกลงราคา รานคลายอะไหล (4,920) คบ.จ.22/2560 (16  ม.ีค. 60)

นอกระบบ
จางซอมเครื่องสูบน้ํา GCADT-1068461
 และอื่น ๆ รวม 5 รายการ

3,520 ตกลงราคา รานคลายอะไหล (3,520) คบ.จ.23/2560 (16  ม.ีค. 60)

6003-614-8269
จางซอมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หมายเลขทะเบียน กค 4378 และอ่ืน ๆ
 รวม      13 รายการ

22,930 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (22,930) คบ.จ.24/2560 (16  ม.ีค. 60)

6003-614-8585
จางซอมรถบรรทุกขนาด 1 ตันและอ่ืน ๆ
  รวม 29  รายการ

54,650 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (54,650) คบ.จ.25/2560 (16  ม.ีค. 60)

60031-417-5361
จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 
80-5843 และอ่ืน ๆ รวม 14 รายการ

29,300 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (29,300) คบ.จ.26/2560 (16  ม.ีค. 60)

6003-614-4921
จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 
6134 และอ่ืน ๆ รวม 15 รายการ

22,950 ตกลงราคา รานเจษฏากรการชาง (22,950) คบ.จ.27/2560 (16  ม.ีค. 60)
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นอกระบบ
แบตเตอรี่ขนาด 12V 100AH รวม      
 1 รายการ

4,900 ตกลงราคา รานธนภัท  เซอรวิส (4,900) คบ.514/2560 (16 ม.ีค. 60)

6003-614-8805 ลังพลาสติก รวม 1 รายการ 12,000 ตกลงราคา
รานนองปุณ มินิมารทและ
อินเตอรเน็ต (12,000)

คบ.515/2560 (16 ม.ีค. 60)

6003-614-8611
สีรองพ้ืนปูนเกาแลวอื่น ๆ  รวม         
10  รายการ

99,750 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,750) คบ.516/2560 (16 ม.ีค. 60)

6003-615-6038
น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.517/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-5251
แปรงลวดเหล็กและอื่น ๆ รวม          
16 รายการ

59,140 ตกลงราคา รานวราภรพาณิชย (59,140) คบ.518/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-7324 สีน้ําอะคลีลิคและอ่ืน ๆ รวม 6 รายการ 99,510 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (99,510) คบ.519/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-7075
ลวดผูกเหล็กและอื่น ๆ รวม             
26  รายการ

54,925 ตกลงราคา บริษัท คูณยิ่ง จํากัด (54,925) คบ.520/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-8794
เทปโฟมกาวสองหนาและอ่ืน ๆ รวม    
 22 รายการ

41,550 ตกลงราคา ราน พี อาร เทรดดิ้ง (41,550) คบ.521/2560 (17 ม.ีค. 60)
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6003-615-6223 ตะปูและอ่ืน ๆ รวม 22 รายการ 89,920 ตกลงราคา รานพีอารเทรดดิ้ง (89,920) คบ.522/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-7375 คีมผูกลวดและอื่น ๆ รวม 24 รายการ 97,200 ตกลงราคา รานพีอารเทรดดิ้ง (97,200) คบ.523/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-615-8440
แวนตากันฝุนและอ่ืน ๆ รวม             
27 รายการ

99,480 ตกลงราคา รานชาญชัยวัสดุ (99,480) คบ.524/2560 (17 ม.ีค. 60)

6003-617-1307
จอบขนาด 3 ปอนดและอื่น ๆ รวม     
10 รายการ

99,520 ตกลงราคา รานเจริญพัฒนคาวัสดุ (99,520) คบ.525/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-616-8099
ดายเย็บถุงทรายและอ่ืน ๆ รวม          
 20 รายการ

99,790 ตกลงราคา รานคุณเล็กวัสดุ (99,790) คบ.526/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-617-0622 สายยางและอ่ืน ๆ รวม 20 รายการ 99,790 ตกลงราคา รานคุณเล็กวัสดุ (99,790) คบ.527/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-616-2920
จางซอมรถจักรยานยนต หมายเลข ชป.
 081-7502 รวม 8 รายการ

5,490 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (5,490) คบ.จ.28/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-616-7217
จางซอมรถจักรยานยนต หมายเลข ชป.
 081-6968 รวม 9 รายการ

5,490 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (5,490) คบ.จ.29/2560 (20 ม.ีค. 60)
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6003-616-5295
จางซอมรถจักรยานยนต หมายเลข ชป.
 081-7504 รวม 11 รายการ

8,260 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (8,260) คบ.จ.30/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-616-5637
จางทําบานฝาทอชนิดรับน้ําสองทางรวม
   1 รายการ

409,120 440,000 ตกลงราคา หจก.วงคศรีชากอสราง (440,000) คบ.จ.31/2560 (20 ม.ีค. 60)

6003-618-4904
จางทําบานฝาทอชนิดรับน้ําสองทางรวม
   2 รายการ

490,000 487,000 ตกลงราคา อูชัยการชาง (487,000) คบ.จ.32/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-5998
จางซอมแซมรถฟารมแทรกเตอร รวม   
  8 รายการ

29,950 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (29,950) คบ.จ.33/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-6199
จางซอมรถจักรยานยนต หมายเลข ชป.
081-7697 รวม 12 รายการ

7,570 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (7,570) คบ.จ.34/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-5981
จางซอมเครื่องชารจแบตเตอรี่ รวม      
  4 รายการ

7,850 ตกลงราคา รานสมนึกไดนาโมแอร (7,850) คบ.จ.35/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-5675
จางซอมเครื่องผสมคอนกรีตรวม         
 5 รายการ

9,790 ตกลงราคา รานเจษฎากรการชาง (9,790) คบ.จ.36/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-3969
หญานวลนอยและอ่ืน ๆ รวม             
1 รายการ

135,000 134,155.42 ตกลงราคา รานสิงหวัสดุ (134,155.42) คบ.528/2560 (21 ม.ีค. 60)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

นอกระบบ เครื่องวัดมิเตอไฟฟารวม 1 รายการ 2,700 ตกลงราคา รานกิจเจริญชัย (2,700) คบ.529/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-3351 สีโคลทารและอ่ืน ๆรวม 3 รายการ 99,790 ตกลงราคา รานทรัพยนภากการคา (99,790) คบ.530/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-4584 ตะปูและอ่ืน ๆ รวม 11 รายการ 99,570 ตกลงราคา รานเทพนิมิตรวมวัสดุ (99,570) คบ.531/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-5159
แสลมกันแดดและอ่ืน ๆ รวม            
12 รายการ

99,070 ตกลงราคา รานเทพนิมิตรวมวัสดุ (99,070) คบ.532/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-6211
กระดาษ A4 และอ่ืน ๆ รวม              
32 รายการ

47,910 ตกลงราคา รานพอเพียงพาณิชย (47,910) คบ.533/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-618-5565 ถังเปลาและอ่ืน ๆ รวม 10 รายการ 99,200 ตกลงราคา รานพอเพียงพาณิชย (99,200) คบ.534/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-619-8524
ดายเย็บถุงทรายและอ่ืน ๆ รวม         
20 รายการ

99,340 ตกลงราคา หจก.วงศศรีชากอสราง (99,340) คบ.535/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-619-8234
ลวดผูกเหล็กและอื่น ๆ รวม             
28  รายการ

99,710 ตกลงราคา หจก.วงศศรีชากอสราง (99,710) คบ.536/2560 (21 ม.ีค. 60)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

6003-619-7932 แฟมกระดุมและอ่ืน ๆ รวม 11 รายการ 20,040 ตกลงราคา รานเจริญพัฒนคาวัสดุ (20,040) คบ.537/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-619-7352
จอบขนาด 3 ปอนดและอื่น ๆ รวม     
26 รายการ

99,410 ตกลงราคา หจก.วงศศรีชากอสราง (99,710) คบ.538/2560 (21 ม.ีค. 60)

6003-619-7352
น้ํามันดีเซล 10,000 ลิตร และอ่ืน ๆ 
รวม 1 รายการ

262,800 262,800 ตกลงราคา หจก.มากเสริมสิน (262,800) คบ.539/2560 (22 ม.ีค. 60)

6003-619-7778
น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

99,940 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (99,940) คบ.540/2560 (22 ม.ีค. 60)

6003-619-7352
กระดาษทรายและอื่น ๆ รวม           
15  รายการ

73,100 ตกลงราคา รานนวราภรณพาณิชย (73,100) คบ.541/2560 (22 ม.ีค. 60)

6003-619-8378
นอตหกเหลี่ยมและอ่ืน ๆรวม             
7 รายการ

99,910 ตกลงราคา รานนวราภรณพาณิชย (99,910) คบ.542/2560 (22 ม.ีค. 60)

6003-621-0671 จางตอกเสาเข็ม รวม 1 รายการ 99,000 ตกลงราคา รานเจริญพัฒนคาวัสดุ (99,000) คบ.จ.37/2560 (23 ม.ีค. 60)

6003-620-6405 ออกซิเจนและอ่ืน ๆ รวม 8 รายการ 97,900 ตกลงราคา อูชัยการชาง (97,900) คบ.543/2560 (23 ม.ีค. 60)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

6003-620-7666 สีน้ําและอ่ืน ๆ รวม 8 รายการ 99,945 ตกลงราคา รานวราภรพาณิชย (99,945) คบ.544/2560 (23 ม.ีค. 60)

6003-620-6346
สกัดเหล็กกลาและอื่น ๆ รวม            
 9 รายการ

95,765 ตกลงราคา รานวราภรพาณิชย (95,765) คบ.545/2560 (23 ม.ีค. 60)

6003-621-0178
น้ํามันดีเซล 11,000 ลิตรและอ่ืน ๆ รวม
   1 รายการ

289,080 289,080 ตกลงราคา หจก.มากเสริมสิน (289,080) คบ.546/2560 (23 ม.ีค. 60)

6003-621-9981 น้ํามันดีเซล 7,000 ลิตร รวม 1 รายการ 181,300 181,300 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (181,300) คบ.547/2560 (24 ม.ีค. 60)

6003-622-0914
น้ํามันดีเซล 10,000 ลิตรและอ่ืน ๆ รวม
   1 รายการ

259,000 259,000 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (259,000) คบ.548/2560 (24 ม.ีค. 60)

6003-622-1764
ดายเย็บถุงททรายและอ่ืน ๆ รวม         
  2 รายการ

24,000 ตกลงราคา รานชอบวัสดุ (24,000) คบ.549/2560 (24 ม.ีค. 60)

6003-622-0596 กระดาษถาย A1 รวม 1 รายการ 62,500 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (62,500) คบ.550/2560 (24 ม.ีค. 60)

6003-621-9706
ตลับหมึก canon และอ่ืน ๆ รวม        
5 รายการ

73,500 ตกลงราคา รานทรัพยนภาการคา (73,500) คบ.551/2560 (24 ม.ีค. 60)



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เลขที่โครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

6003-623-7079
น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.552/2560 (27 ม.ีค. 60)

6003-623-7900
น้ํามันดีเซล 3,800 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

98,420 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (98,420) คบ.553/2560 (27 ม.ีค. 60)

6003-625-0460
น้ํามันดีเซล 11,500 ลิตร และอ่ืน ๆ  
รวม 1 รายการ

297,620 297,620 ตกลงราคา หจก.มากเสริมสิน (297,620) คบ.554/2560 (28 ม.ีค. 60)

6003-625-0380
น้ํามันดีเซล 8,000 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

207,040 207,040 ตกลงราคา หจก.มากเสริมสิน (207,040) คบ.555/2560 (28 ม.ีค. 60)

6003-626-4571
น้ํามันดีเซล 12,000 ลิตร และอ่ืน ๆ  
รวม 1 รายการ

306,000 306,000 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (306,000) คบ.556/2560 (29 ม.ีค. 60)

6003-626-4065
น้ํามันดีเซล 8,000 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

204,000 204,000 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (204,000) คบ.557/2560 (29 ม.ีค. 60)

6003-626-9635
น้ํามันดีเซล 12,000 ลิตร และอ่ืน ๆ  
รวม 1 รายการ

306,000 306,000 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (306,000) คบ.558/2560 (30 ม.ีค. 60)

6003-626-9688
น้ํามันดีเซล 1,800 ลิตร และอ่ืน ๆ  รวม
 1 รายการ

45,900 ตกลงราคา หจก.กุลศักดิ์วิมล (45,900) คบ.559/2560 (30 ม.ีค. 60)
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