แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

สานักงานจังหวัดนครพนม
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดนครพนม กิจกรรมยกระดับ
1 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์เมืองนครพนม

500,000.00

มิ.ย.-62

โครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและบริการ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดนครพนม

1,982,200

พ.ค.-62

6,145,000.00

ก.พ.-62

694,700.00

เม.ย.-62

1,063,200.00

เม.ย.-62

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

694,700.00

มี.ค.-62

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จานวน 7 รายการ

694,700.00

มี.ค.-62

1,075,800.00

ธ.ค.-61

883,800.00

ธ.ค.-61

2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนครพนม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เส้นทางจากศาลเจ้าเดนหวัว่ โฮงมู้?สะพานมิตรภาพ
3
๓ (นครพนม?คาม่วน) ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ครั้งที่
๒
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จานวน 7 รายการ
5 จ้างก่อสร้างอื่น ๆ จานวน 2 รายการ

8 ครุภัณฑ์สานักงาน 11 รายการ
9 ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 11 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

10 ก่อสร้างอื่นๆ จานวน 2 รายการ

1,063,200.00

ธ.ค.-61

11 ก่อสร้างสาธารณูปโภค 1 รายการ

268,200.00

ธ.ค.-61

12 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 4 รายการ

187,700.00

ธ.ค.-61

1,075,800.00

ธ.ค.-61

694,700.00

ธ.ค.-61

13 ครุภัณฑ์สานักงาน 13 รายการ
14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

15 ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย นพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 - บ้านข่า อาเภอนาทม, ศรีสงคราม
5,700,000.00
จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่งก.ค.-62
16 ซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ

159,660.00

มิ.ย.-62

17 ซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ

465,230.00

มิ.ย.-62

18 ซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ

412,300.00

มิ.ย.-62

19 ก่อสร้างรั้ว แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มิ.ย.-62

20 ก่อสร้างรั้ว แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง

1,500,000.00

มิ.ย.-62

21

ก่อสร้างถนน Para soil cement สาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้าน
โพนจาน ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

2,600,000.00

มิ.ย.-62

22

ถนน Para soil cement สาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนจาน
ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

2,600,000.00

มิ.ย.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

23

ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านบะหว้า
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

24 ขยายเขตระบบไฟฟูา แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง
25

โครงการปรับปรุงถนน สาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านบะหว้า
อาเภอโพนสวรรค์, นาหว้า, อากาศอานวย จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

26

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

27 ซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

5,700,000.00

มิ.ย.-62

1,290,320.00

มิ.ย.-62

2,643,000.00

พ.ค.-62

15,000,000.00

เม.ย.-62

141,480.00

เม.ย.-62

28

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มี.ค.-62

29

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มี.ค.-62

146,304.00

มี.ค.-62

30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
31

ซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นพ.4061 แยก ทล.2417 บ้านข่า อาเภอนาทม, ศรีสงคราม, อากาศอานวย จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

6,000,000.00

มี.ค.-62

32

ซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นพ.3060 แยก ทล.212 - บ้าน
ภูกระแต อาเภอท่าอุเทน, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

4,000,000.00

มี.ค.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง

114,340.00

ก.พ.-62

34 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ

486,469.00

ก.พ.-62

35 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๓ รายการ

238,876.90

ก.พ.-62

36 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

397,878.00

ก.พ.-62

37 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

161,160.00

ก.พ.-62

38 วัสดุก่อสร้าง

299,372.00

ก.พ.-62

39 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

317,205.00

ก.พ.-62

40 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

203,340.00

ม.ค.-62

41 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

160,200.00

ม.ค.-62

42 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

206,340.00

ม.ค.-62

43 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ

486,469.00

ก.พ.-62

44 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๓ รายการ

238,876.90

ก.พ.-62

45 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

397,878.00

ก.พ.-62

46 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

161,160.00

ก.พ.-62

47 วัสดุก่อสร้าง

299,372.00

ก.พ.-62

48 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

317,205.00

ก.พ.-62

49 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

203,340.00

ม.ค.-62

50 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

160,200.00

ม.ค.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

51 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

206,340.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
52 Recycling) สายบ้านม่วงชี - บ้านนาเลียง ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
53 Recycling) สายบ้านนาสมดี - บ้านดอนโมง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
54 Recycling) สายแยก ทล.223 - บ้านดงดู่ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 2.715 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

320,800.00

ธ.ค.-61

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
56 สายบ้านม่วงชี - บ้านนาเลียง ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ธ.ค.-61

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
57 สายบ้านนาสมดี - บ้านดอนโมง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ธ.ค.-61

55 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
58 สายแยก ทล.223 - บ้านดงดู่ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.715 กิโลเมตร

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

10,000,000.00

ธ.ค.-61

59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

246,600.00

ธ.ค.-61

60 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๒ รายการ

310,700.00

ธ.ค.-61

61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

257,685.00

ธ.ค.-61

62 วัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ

234,200.00

ธ.ค.-61

63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ

243,200.00

พ.ย.-61

64 วัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ

492,798.00

ธ.ค.-61

51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ

284,520.00

พ.ย.-61

52 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ

361,200.00

ธ.ค.-61

53 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ

386,700.00

พ.ย.-61

54 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน ๑ รายการ

122,280.00

พ.ย.-61

55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

183,000.00

พ.ย.-61

56 วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

183,000.00

พ.ย.-61

1,050,000.00

พ.ย.-61

3,000,000.00

ต.ค.-61

57 ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล จานวน 2 คัน
58

ปรับปรุงเชิงลาดสะพาน สาย นพ.3060 สะพานข้ามแม่น้าสงคราม อาเภอท่าอุเทน, ศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งานอานวยความปลอดภัย ถนนสาย นพ.2010 แยกทาง
59 หลวงหมายเลข 22 - บ้านขามเฒ่า อาเภอเมือง, ปลาปาก จังหวัดนครพนม จานวน 2
แห่ง

9,900,000.00

ต.ค.-61

ซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวง
60 หมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคา อาเภอนาแก, วังยาง, โคกศรีสุพรรณ จังหวัด
นครพนม จานวน 1 แห่ง

12,000,000.00

ต.ค.-61

โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดนครพนม กิจกรรมยกระดับ
61 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์เมืองนครพนม

500,000.00

มิ.ย.-62

โครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและบริการ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดนครพนม

1,982,200

พ.ค.-62

6,145,000.00

ก.พ.-62

694,700.00

เม.ย.-62

1,063,200.00

เม.ย.-62

สานักงานจังหวัดนครพนม

62

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนครพนม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เส้นทางจากศาลเจ้าเดนหวัว่ โฮงมู้?สะพานมิตรภาพ
63
๓ (นครพนม?คาม่วน) ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ครั้งที่
๒
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
64 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จานวน 7 รายการ
65 จ้างก่อสร้างอื่น ๆ จานวน 2 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

66 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

694,700.00

มี.ค.-62

67 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จานวน 7 รายการ

694,700.00

มี.ค.-62

1,075,800.00

ธ.ค.-61

883,800.00

ธ.ค.-61

70 ก่อสร้างอื่นๆ จานวน 2 รายการ

1,063,200.00

ธ.ค.-61

71 ก่อสร้างสาธารณูปโภค 1 รายการ

268,200.00

ธ.ค.-61

72 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 4 รายการ

187,700.00

ธ.ค.-61

1,075,800.00

ธ.ค.-61

694,700.00

ธ.ค.-61

5,700,000.00

ก.ค.-62

76 ซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ

159,660.00

มิ.ย.-62

77 ซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ

465,230.00

มิ.ย.-62

78 ซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ

412,300.00

มิ.ย.-62

79 ก่อสร้างรั้ว แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มิ.ย.-62

80 ก่อสร้างรั้ว แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง

1,500,000.00

มิ.ย.-62

68 ครุภัณฑ์สานักงาน 11 รายการ
69 ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 11 รายการ

73 ครุภัณฑ์สานักงาน 13 รายการ
74 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
75

ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย นพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 - บ้านข่า
อาเภอนาทม, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

81

ก่อสร้างถนน Para soil cement สาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้าน
โพนจาน ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

2,600,000.00

มิ.ย.-62

82

ถนน Para soil cement สาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนจาน
ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

2,600,000.00

มิ.ย.-62

83

ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านบะหว้า
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

5,700,000.00

มิ.ย.-62

1,290,320.00

มิ.ย.-62

2,643,000.00

พ.ค.-62

15,000,000.00

เม.ย.-62

141,480.00

เม.ย.-62

84 ขยายเขตระบบไฟฟูา แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จานวน 1 แห่ง
85

โครงการปรับปรุงถนน สาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านบะหว้า
อาเภอโพนสวรรค์, นาหว้า, อากาศอานวย จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

86

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

87 ซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ
88

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มี.ค.-62

89

โครงการปูองกันการกัดเซาะ สาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ
อาเภอท่าอุเทน, บ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

15,000,000.00

มี.ค.-62

146,304.00

มี.ค.-62

90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

91

ซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นพ.4061 แยก ทล.2417 บ้านข่า อาเภอนาทม, ศรีสงคราม, อากาศอานวย จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

6,000,000.00

มี.ค.-62

92

ซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นพ.3060 แยก ทล.212 - บ้าน
ภูกระแต อาเภอท่าอุเทน, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง

4,000,000.00

มี.ค.-62

93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง

114,340.00

ก.พ.-62

94 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ

486,469.00

ก.พ.-62

95 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๓ รายการ

238,876.90

ก.พ.-62

96 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

397,878.00

ก.พ.-62

97 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

161,160.00

ก.พ.-62

98 วัสดุก่อสร้าง

299,372.00

ก.พ.-62

99 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

317,205.00

ก.พ.-62

100 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

203,340.00

ม.ค.-62

101 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

160,200.00

ม.ค.-62

102 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

206,340.00

ม.ค.-62

103 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ

486,469.00

ก.พ.-62

104 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๓ รายการ

238,876.90

ก.พ.-62

105 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

397,878.00

ก.พ.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

106 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ

161,160.00

ก.พ.-62

107 วัสดุก่อสร้าง

299,372.00

ก.พ.-62

108 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

317,205.00

ก.พ.-62

109 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

203,340.00

ม.ค.-62

110 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

160,200.00

ม.ค.-62

111 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๙ รายการ

206,340.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
112 Recycling) สายบ้านม่วงชี - บ้านนาเลียง ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
113 Recycling) สายบ้านนาสมดี - บ้านดอนโมง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
114 Recycling) สายแยก ทล.223 - บ้านดงดู่ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 2.715 กิโลเมตร

10,000,000.00

ม.ค.-62

320,800.00

ธ.ค.-61

115 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
116 สายบ้านม่วงชี - บ้านนาเลียง ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ธ.ค.-61

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
117 สายบ้านนาสมดี - บ้านดอนโมง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร

10,000,000.00

ธ.ค.-61

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
118 สายแยก ทล.223 - บ้านดงดู่ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.715 กิโลเมตร

10,000,000.00

ธ.ค.-61

119 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

246,600.00

ธ.ค.-61

120 วัสดุก่อสร้าง จานวน ๒ รายการ

310,700.00

ธ.ค.-61

121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

257,685.00

ธ.ค.-61

122 วัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ

234,200.00

ธ.ค.-61

123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ

243,200.00

พ.ย.-61

124 วัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ

492,798.00

ธ.ค.-61

580,000.00

ก.ค.-62

สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
125

จ้างทาฉลากและบรรจุภัณฑ์โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัด
นครพนม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสับปะรด GI เพือ่ การค้า

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

126

วัสดุโครงการเพิม่ ประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริม
การเพิม่ ผลิตและการแปรรูปสับปะรด GI เพือ่ การค้า

450,000.00

ก.ค.-62

127

วัสดุโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริม
การผลิตและการแปรรูปสับปะรด (GI) เพือ่ การค้า

1,030,000.00

ก.ค.-62

128 ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพือ่ การค้า

1,902,600.00

เม.ย.-62

129 ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพือ่ การค้า

1,902,600.00

ม.ค.-62

130 ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพือ่ การค้า

1,902,600.00

ก.พ.-62

200,000.00

พ.ย.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่
0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.30+600 - กม.35+490 (เป็นช่วง ๆ)
132
และทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย - เซกา ระหว่าง
กม.6+600 - กม.24+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง

4,894,000.00

มี.ค.-62

งานจ้างเหมาทาการการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3
133 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย ? กลางน้อย
ตอน 2 ที่ กม.328+854 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1,623,000.00

มี.ค.-62

131

โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร้อมติดตั้งระบบน้าห้วยไหล่ ตาบลมหาชัย
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แขวงทางหลวงนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งานจ้างเหมาทาการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุก ฝั่งขาเข้า บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่
3 (นครพนม - คาม่วน) ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข
134
295 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสะพานแม่น้าโขงทีน่ ครพนม ปริมาณงาน
10,806 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

15,000,000.00

มี.ค.-62

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนาทางยางพารา ทางหลวง
หมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100, ทางหลวงหมายเลข 2390 ตอนควบคุม 0100,
135 ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0200, ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม
0100, ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุม 0101 และทางหลวงหมายเลข 2033
ตอนควบคุม 0101, 0102, 0103 ปริมาณงาน 6 แห่ง

4,350,000.00

ก.พ.-62

จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนาทางยางพารา ทล.2177 กม.0+019-กม.
26+250, ทล.2390 กม.0+000-กม.14+000, ทล.223 กม.43+500-กม.48+100, ทล.
136
240 กม.0+000-กม.9+089, ทล.2032 กม.0+800-กม.24+200, ทล.2033 กม.0+000กม.56+863 (เป็นช่วง ๆ)

4,350,000.00

ก.พ.-62

งานจ้างเหมาทาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทาง
137 หลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.
0+191 - กม.0+768 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2,000,000.00

ธ.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทาง
138 หลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกสีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.
0+191 - กม.0+768 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2,000,000.00

ธ.ค.-61

โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ตามแบบทีอ่ นุมัติ
139 โดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทาง
เข้าท่าอุเทน ระหว่าง กม.1+908 - กม.2+276 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5,000,000.00

ต.ค.-61

โครงการงานจ้างเหมาทาการบูรณะสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว แห่งที่ 3 ทางหลวง
140 หมายเลข 295 ระหว่าง กม.2+299.400 ? กม.3+722.500 ระยะทางประมาณ 1.423
กิโลเมตร

34,000,000.00

ก.ย.-61

งานจ้างเหมาทาการโครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
141 ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุมที่
0100 ตอน ทางเข้าท่าอุเทน ระหว่าง กม.1+908 - กม.2+276 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน จอมมณี
- ดอนพัฒนา, โสกแมว - ดอนสวรรค์ ระหว่าง กม.0+100 - กม.5+525 (เป็นช่วง ๆ)
และกม.27+640 ? กม.30+025 (เป็นช่วง ๆ), ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน นาหว้า 142
ดงขวาง ระหว่าง กม.28+372 - กม.45+450 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข
2425 ตอน โคกสีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.0+015 - กม.5+153 (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 4 แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่
0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+041 - กม.40+600 (เป็นช่วง ๆ)
143
และทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง
กม.3+576 - กม.25+350 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง

1,997,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
144 ควบคุมที่ 0301 ตอน นาพระชัย - ท่าอุเทน ตอน 2 ระหว่าง กม.255+992 ? กม.
256+604 (RT.) และกม.261+736 - กม.262+636 (RT.) ปริมาณงาน 44 ต้น

1,972,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 212
145 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน นครพนม - ธาตุพนม ระหว่าง กม.328+060 - กม.
329+874 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

1,982,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 240 ตอน
146 ควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.6+202 - กม.7+138 (LT.)
และกม.6+159 - กม.6+483 (RT.) ปริมาณงาน 37 ต้น

1,978,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
147 ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปฏิรูป - ศรีสงคราม ที่ กม.
28+280 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1,200,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการซ่อมไฟฟูาแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย
148 สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก - บ้านต้อง
ที่ กม.43+042 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1,200,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทาง
149 หลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน นาพระชัย - ท่าอุเทน ตอน 1 ระหว่าง
กม.265+120 - กม.272+100 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,120 เมตร

1,999,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวง
หมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง กม.9+840 150 กม.10+840 และกม.15+077 - กม.16+077 ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่
0100 ตอน นาพระชัย - เซกา ระหว่าง กม.29+014 - กม.30+014 และกม.30+281 กม.31+281 ปริมาณงาน 4 แห่ง

1,960,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่
0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+041 - กม.40+600 (เป็นช่วง ๆ)
151
และทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง
กม.3+576 - กม.25+350 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง

1,999,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน จอม
มณี-ดอนพัฒนา,โสกแมว-ดอนสวรรค์ ระหว่าง กม.0+100 -กม.5+525 (เป็นช่วง ๆ)
และกม.27+640?กม.30+025 (เป็นช่วง ๆ), ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน นาหว้า-ดง
152
ขวาง ระหว่าง กม.28+372-กม.45+450 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2425
ตอน โคกสีทอง-ต้นแหน ระหว่าง กม.0+015-กม.5+153 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4
แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่
0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.14+041 - กม.40+600 (เป็นช่วง ๆ)
153
และทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง
กม.3+576 - กม.25+350 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง

1,997,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการติดตั้งปูายจราจร ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200
ตอน นาแก - บ้านต้อง ระหว่าง กม.43+400- กม.65+325, ทางหลวงหมายเลข 2031
154 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม.1+800 - กม.12+300 และ
ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ระหว่าง กม.
1+800 - กม.18+580 และกม.21+240 - กม.32+085 ปริมาณงาน 4 แห่ง

1,999,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน จอม
มณี - ดอนพัฒนา, โสกแมว - ดอนสวรรค์ ระหว่าง กม.0+100 - กม.5+525 และกม.
155 27+640 - กม.30+025, ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน นาหว้า - ดงขวาง ระหว่าง
กม.28+372 - กม.45+450 และทางหลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกสีทอง - ต้นแหน
ระหว่าง กม.0+015 - กม.5+153 ปริมาณงาน 4 แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก - หนองฮี ระหว่าง กม.
156 1+275 - กม.9+600 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอน หนองฮี - หนองญาติ ระหว่าง กม.9+600 - กม.54+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
2 แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก - หนองฮี ระหว่าง กม.
157 1+275 - กม.9+600 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอน หนองฮี - หนองญาติ ระหว่าง กม.9+600 - กม.54+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
2 แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการผลิตพร้อมติดตั้งปูายจาจร ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาแก หนองฮี ระหว่าง กม.1+275 - กม.9+600 (เป็นช่วง ๆ) , ทางหลวงหมายเลข 2033
158
ตอน หนองฮี - หนองญาติ ระหว่าง กม.9+600 - กม.54+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน
2 แห่ง

1,998,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303
159
ตอน ท่าควาย ? กลางน้อย ระหว่าง กม.319+217 - กม.335+040 (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 1 แห่ง

20,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ตามแบบที่
160 อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน
โพนจาน ? โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.31+733 ? กม.40+150 ปริมาณงาน 77,004 ตร.ม.

12,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ตามแบบที่
161 อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นา
เพียง ? ศรีสงคราม ระหว่าง กม.30+000 ? กม.40+202 ปริมาณงาน 91,853 ตร.ม.

14,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
162 ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ?คาพอก ตอน 1 ระหว่าง
กม.33+050- กม.35+481 ปริมาณงาน 21,879 ตร.ม.

14,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
163 ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก?บ้านต้อง ระหว่าง กม.
53+405-กม.55+370 และ กม.62+153 ? กม.62+225 ปริมาณงาน 18,423 ตร.ม.

14,900,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
164 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน ท่าอุเทน?ท่าควาย ระหว่าง กม.
305+589 - กม.307+141 (RT) ปริมาณงาน 18,587 ตร.ม.

14,900,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตาม
แบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน
165 ท่าควาย ? กลางน้อย ระหว่าง กม.318+801 - กม.319+071 และทางหลวงหมายเลข
240 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 ? กม.
0+214 ปริมาณงาน 1 แห่ง

15,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทาง
หลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย ? กลางน้อย ระหว่าง กม.
166
318+801 - กม.319+071 และทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทาง
เลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 ? กม.0+214 ปริมาณงาน 1 แห่ง

15,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทาง
167 หลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกสีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.
1+295 - กม.2+618 ปริมาณงาน 20,873 ตร.ม.

8,500,000.00

ส.ค.-61

โครงการพัฒนาทางหลวงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ตามแบบทีอ่ นุมัติ
168 โดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย นาเหนือ ระหว่าง กม.10+400 - กม.10+835 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

5,000,000.00

ส.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งานจ้างเหมาทาการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทาง
169 หลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกสีทอง ? ต้นแหน ระหว่าง กม.
1+295 ? กม.2+618 ปริมาณงาน 20,873 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

8,500,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303
170
ตอน ท่าควาย ? กลางน้อย ระหว่าง กม.319+217 - กม.332+660 (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 1 แห่ง

20,000,000.00

ก.ย.-61

งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ตามแบบที่
171 อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นา
เพียง ? ศรีสงคราม ระหว่าง กม.30+000 ? กม.39+299 ปริมาณงาน 83,726 ตร.ม.

14,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ตามแบบที่
172 อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นา
เพียง ? ศรีสงคราม ระหว่าง กม.30+000 ? กม.39+299 ปริมาณงาน 83,726 ตร.ม.

14,000,000.00

ส.ค.-61

งานจ้างเหมาทาการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบทีอ่ นุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร)
173 ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก ? บ้านต้อง ระหว่าง กม.
53+405 - กม.55+370 และ กม.62+153? กม.62+225 ปริมาณงาน 18,423 ตร.ม.

14,900,000.00

ส.ค.-61

โครงการก่อสร้าง 3 (ลุ่มน้าก่า) กรมชลประทาน นครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างขยายเขตไฟฟูา โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1,220,154.75

มิ.ย.-62

จ้างขยายเขตระบบไฟฟูา จานวน 1 งาน งานคลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่าและอาคาร
175 ประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
สกลนคร

227,872.57

พ.ค.-62

ซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะ (Specifications) ทีก่ รมชลประทานกาหนด
176 จานวน 17,714 ลบ.ม. โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

2,834,240.00

พ.ค.-62

ซื้อดิน ตามรายละเอียดคุณลักษณะ (Specifications) ทีก่ รมชลประทานกาหนด จานวน
177 56,400 ลบ.ม. โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

5,403,680.00

พ.ค.-62

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. จานวน 3,834 ลบ.ม. โครงการ
178 ประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลตองโขบ อาเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

7,301,120.00

พ.ค.-62

179

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จานวน 92 ลบ.ม. โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1,627,230.00

พ.ค.-62

180

เบ็ดเตล็ด คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้า
ลาน้าพุง-น้าก่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

1,400,000.00

พ.ค.-62

174

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อพร้อมติดตั้งท่อเหล็ก (Steel liner) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 งาน กิจกรรม
181 ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง
สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม

7,084,800.00

เม.ย.-62

จ้างจัดทาบานระบายพร้อมเครื่องยกขนาดต่างๆ จานวน 42 ชุด กิจกรรม คลองผันน้า
182 ห้วยยาง-ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

1,958,695.00

มี.ค.-62

จ้างก่อสร้างสานักงานควบคุมโครงการ(ชั่วคราว)พร้อมส่วนประกอบอื่น กิจกรรม คลอง
183 ผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่าและอาคารประกอบ โครงการ ประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลเหล่าโพนค้ออาเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร

2,158,650.00

มี.ค.-62

7,163,800.00

มี.ค.-62

1,150,900.00

มี.ค.-62

3,250,000.00

ม.ค.-62

2,188,000.00

ม.ค.-62

ซื้อพร้อมติดตั้งท่อเหล็ก (Stell Pile) ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 งาน
184 กิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้า ประตูระบายน้าน้าก่า
ตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 50,300 กก. ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
185 โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล
จังหวัดนครพนม
จ้างขยายเขตไฟฟูาแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟูาและอุปกรณ์ โครงการประตูระบายน้า
186
บ้านห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย
187

งานซื้อกรวดล้างน้าเบอร์2 และอื่นๆ รวม 4 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายน้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดบึงกาฬ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

188

จ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารเดิม ขุด-ถมดินบดอัดแน่นอาคารใหม่และพนังกั้นน้า จานวน 1
รายการ ค่าก่อสร้างอื่นๆ โครงการพนังกั้นน้าบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย

5,544,800.00

ม.ค.-62

189

น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ และเบ็ดเตล็ด ค่าก่อสร้างประตูระบาย
น้าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

2,700,000.00

ม.ค.-62

190

จ้างรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และขุด-ถมบดอัดแน่นอาคารใหม่ โครงการประตู
ระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

826,600.00

ม.ค.-62

191

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 110,374 กก. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงาน
และอาคารปะกอบ โครงการประตูระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

2,317,900.00

ม.ค.-62

192

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จานวน 164 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานและอาคาร
ปะกอบ โครงการประตูระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

3,064,400.00

ม.ค.-62

193

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จานวน 6,320 ถุง ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัว
งานและอาคารปะกอบ โครงการประตูระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

834,300.00

ม.ค.-62

194

ซื้อหินใหญ่ขนาดประมาณ 0.20-0.30 จานวน 760 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้า
หัวงานและอาคารปะกอบ โครงการประตูระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

562,400.00

ม.ค.-62

761,600.00

ม.ค.-62

2,000,000.00

ธ.ค.-61

ซื้อกรวดล้างน้าเบอร์ 2 จานวน 680 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานและ
อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ และเบ็ดเตล็ด ค่าก่อสร้างประตูระบาย
196 น้าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัด
หนองคาย
195

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อพร้อมติดตั้งบานระบายน้า เครื่องกว้าน เกียร์มอเตอร์ ระบบไฟฟูาควบคุม จานวน 1
197 รายการ ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย
น้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

3,814,000.00

ธ.ค.-61

198

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 1 รายการ ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานและ
อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

1,344,700.00

ธ.ค.-61

199

ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จานวน 1 รายการ ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานและอาคาร
ประกอบ โครงการประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

2,011,600.00

ธ.ค.-61

200

หินใหญ่ขนาดประมาณ 20-30 ซม. จานวน 1,060 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าหัว
งานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

784,400.00

ธ.ค.-61

201

จ้างรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และขุด-ถมดินบดอัดแน่นอาคารใหม่ และก่อสร้าง
อาคารทีท่ าการ จานวน 2 รายการ

3,583,580.00

ธ.ค.-61

202

จ้างขยายเขตไฟฟูาแรงสูงพร้อมระบบหม้อแปลงไฟฟูาแรงสูง ค่าก่อสร้างประตูระบาย
น้าหัวงานและอาคารประกอบ โครงประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

1,006,700.00

ธ.ค.-61

17,390,800.00

ธ.ค.-61

1,510,400.00

ธ.ค.-61

จ้างก่อสร้างปรับปรุงและเพิม่ เสถียรภาพดินลาดตลิ่งหน้าสถานีสูบน้า ระบบส่งน้าและ
203 อาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้าน
เหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 64,000 กก. ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
204 โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล
จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

205

ซื้อปูนซีเมนต์ประเภท 1จานวน 5,070 ถุง ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการ
ระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม

618,700.00

ธ.ค.-61

หินใหญ่ขนาดประมาณ 20-30 ซม. ตามรายละเอียดคุณลักษณะ (Specifications) ที่
206 กรมชลประทานกาหนด จานวน 1,540 ลบ.ม. กิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดนครพนม

1,386,000.00

พ.ย.-61

งานจ้างก่อสร้างขุด-ถมดินบดอัดแน่นคลอง 1ซ-1ซ-คลองสายใหญ่ฝั่งขวา(เพิม่ เติม) และ
คลอง 1ซ-1ซ-1ซ-คลองสายใหญ่ฝั่งขวา (เพิม่ เติม)

1,417,865.00

พ.ย.-61

งานจ้างก่อสร้างขุด-ถมดินบดอัดแน่น ปูองกันลาดตลิ่งร่องชักน้าของสถานีสูบน้าที่ 1
208 (ฝั่งขวา) และร่องชักน้าของสถานีสูบน้าที่ 2 (ฝั่งซ้าย) ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

3,581,335.00

พ.ย.-61

ก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า
209 และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

4,900,000.00

พ.ย.-61

12,692,500.00

พ.ย.-61

207

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าชนิดเพลาตั้ง อัตราการสูบน้า 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
และ ระบบไฟฟูาควบคุมสถานีสูบน้าแห่งที2่ กิจกรรมระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
210
โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล
จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อพร้อมติดตั้งท่อเหล็ก (Stell Pile) ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณืประกอบ จานวน 1 งาน
211 กิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้า ประตูระบายน้าน้าก่า
ตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม
จ้างก่อสร้างทางลาเลียงขุดบ่อก่อสร้างประตูระบายน้าหัวงานพร้อมก่อสร้างทานบดิน
212 และพนังกั้นน้า ค่าก่อสร้างประตูระบายน้าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย
น้าห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

8,566,500.00

พ.ย.-61

31,734,900.00

ต.ค.-61

213

จ้างก่อสร้าง ทางลาเลียง/ดินขุดถม บริเวณประตูระบายน้าหัวงานทานบดินและพนังกั้น
น้า โครงการประตูระบายน้าหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย

32,491,200.00

ต.ค.-61

214

จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้า โครงการพนังกั้นน้าและอาคารประกอบบ้านท่าแสนสุข จังหวัด
หนองคาย

42,337,900.00

ต.ค.-61

215

จ้างก่อสร้าง งานดินขุด-ดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้า ถนนบารุงรักษาท่อเหล็กส่งน้า บ่อ
พักน้า

19,681,900.00

ต.ค.-61

216

งานซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จานวน 1 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
ประตูระบายน้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดบึงกาฬ

758,900.00

ต.ค.-61

217

งานซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 1 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายน้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดบึงกาฬ

1,023,500.00

ต.ค.-61

218

งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จานวน 1 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบ
อื่น โครงการประตูระบายน้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดบึงกาฬ

677,875.00

ต.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานซื้อกรวดล้างน้าเบอร์2 และอื่นๆ รวม 2 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายน้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดบึงกาฬ

1,296,400.00

ต.ค.-61

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 80,500 กก. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
220 ระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน

1,757,300.00

ต.ค.-61

ซื้อ ทรายหยาบน้าจืดและกรวดล้างน้า 2 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
221 ระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

952,000.00

ต.ค.-61

บานระบายพร้อมเครื่องยกขนาดต่างๆ จานวน 90 ชุด กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง222 ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

6,219,900.00

ก.ย.-61

จ้างก่อสร้างราดยาง Ashaltic Conrete ถนนเข้าสถานีสูบน้า และอาคารพร้อมบ้านพัก
223 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานี
สูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

24,033,000.00

ก.ย.-61

จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามคลอง จานวน 1 งาน ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
224 โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนา
หนาด อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

5,757,600.00

ก.ย.-61

219

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อ BETTERY โคมไฟฟูาแสงอาทิตย์ จานวน 1 งาน ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
225 โครงการระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนา
หนาด อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

499,700.00

ก.ย.-61

ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณภาพชั้น3 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่ง
226 น้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม

827,700.00

ก.ย.-61

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 3 รายการ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้า
227 ประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

4,320,400.00

ก.ย.-61

972,000.00

ก.ย.-61

2,641,400.00

ก.ย.-61

47,572,800.00

ก.ย.-61

หินใหญ่ จานวน 1,200 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้าประตู
228 ระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 121,000 กก. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
229 ระบบส่งน้าประตูระบายน้าน้าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้าบ้านโพนทอง ตาบลนาหนาด
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ พร้อมขุดลอก จานวน 1 งาน กิจกรรม งานคันกั้น
230 น้าและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก โครงการประตูระบายน้าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้า
ตาบลหนองสนม อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ก่อสร้างถมดินบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % Standard Proctor Compaction Test
231 จานวน 1 งาน กิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าบ้าน
หนองบัวพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดนครพนม

4,999,242.00

ก.ย.-61

วัสดุปูองกันลาดตลิ่ง จานวน 3 รายการ ของกิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดนครพนม

4,477,240.00

ก.ย.-61

หินใหญ่ขนาดประมาณ 20-30 ซม. ตามรายละเอียดคุณลักษณะ (Specifications) ที่
233 กรมชลประทานกาหนด จานวน 1,540 ลบ.ม. กิจกรรม ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้า จังหวัดนครพนม

1,752,520.00

ก.ย.-61

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 1 งาน

9,708,700.00

ก.ย.-61

หินใหญ่ขนาดประมาณ 20-30 ซม. จานวน 1,900 ลบ.ม. กิจกรรม คลองผันน้าห้วย
235 ยาง-ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

2,244,800.00

ก.ย.-61

ปูนซีเมนต์และอื่นๆ จานวน 3 รายการ กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า และ
236 อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

3,762,000.00

ก.ย.-61

ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จานวน 1 รายการ กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า และ
237 อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

1,945,700.00

ก.ย.-61

232

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 มอก. 128-2549 จานวน 1,760 ท่อน กิจกรรม คลองผันน้า
238 ห้วยยาง-ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

2,916,500.00

ก.ย.-61

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จานวน 60,200 กก. กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า
239 และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

1,308,600.00

ก.ย.-61

บานระบายขนาดต่างๆ จานวน 1 งาน กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า และ
240 อาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

6,219,900.00

ก.ย.-61

ก่อสร้างขุด-ถมดินบดอัดแน่นคลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า จานวน 1 งาน กิจกรรม
241 คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุงน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

45,446,600.00

ก.ย.-61

ก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กิจกรรม คลองผันน้าห้วยยาง-ลาน้าก่า
242 และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

4,061,600.00

ก.ย.-61

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด กิจกรรม คลองผันน้าห้วย
243 ยาง-ลาน้าก่า และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง-น้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร

1,560,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

โครงการส่งน้าฯ พัฒนาลุ่มน้าก่า (นครพนม) กรมชลประทาน
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่
244 ระยะทาง 1.350 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 1L-1R-RMC
สถานีสูบน้าบ้านนาคู่ ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม.

2,150,000.00

พ.ค.-62

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานซ่อมแซมคันคลอง
245 ส่งน้าสาย LMC สถานีสูบน้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม (คบ.น้าก่า)

530,000.00

พ.ย.-61

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานซ่อมแซมคันคลอง
246 ส่งน้าสาย LMC สถานีสูบน้าที่ ๒ ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม (คบ.น้าก่า)

530,000.00

พ.ย.-61

1,067,935.00

ต.ค.-61

815,813.00

ต.ค.-61

1,800,000.00

ต.ค.-61

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 9 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
ส่งน้าบ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)
ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 9 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
248 ส่งน้าบ้านด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้า
ก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วย
249 ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)
247

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

1,851,852.00

ต.ค.-61

ซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมประกอบและติดตั้งบนแพเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
251 พร้อมระบบส่งน้าบ้านด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)

1,950,931.00

ม.ค.-62

ซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

5,552,000.00

ต.ค.-61

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วย
253 ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านลาดค้อ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)

1,800,000.00

ต.ค.-61

จ้างขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านลาดค้อ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

2,959,574.00

ต.ค.-61

ซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมประกอบและติดตั้งบนแพเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
255 พร้อมระบบส่งน้าบ้านลาดค้อ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
(คบ.น้าก่า)

1,950,931.00

ม.ค.-62

5,074,100.00

ต.ค.-61
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256

ซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านลาดค้อ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
257

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 9 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
ส่งน้าบ้านลาดค้อ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานขุดลอกคลองโดย
รถขุดดาเนินการเอง ลาน้าบัง ปตร.บ้านนาบัว อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (คบ.น้า
ก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานขุดลอกคลองโดย
รถขุดดาเนินการเอง ลาน้าบัง ปตร.บ้านตับเต่า อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.
น้าก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานขุดลอกคลองโดย
รถขุดดาเนินการเอง ลาห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คบ.
น้าก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานขุดลอกคลองโดย
เรือขุดดาเนินการเอง ลาน้าก่า ปตร.บ้านหนองบึง อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)
ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

746,052.00

ต.ค.-61

4,500,000.00

ต.ค.-61

4,500,000.00

ต.ค.-61

4,500,000.00

ต.ค.-61

7,345,000.00

ต.ค.-61

2,300,000.00

ต.ค.-61

จ้างขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

2,202,506.00

ต.ค.-61

ซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมประกอบและติดตั้งบนแพเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
264 พร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
(คบ.น้าก่า)

2,365,021.00

ม.ค.-62
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แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

7,764,200.00

ต.ค.-61

ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 5 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้า
266 ด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร (คบ.น้าก่า)

524,018.00

ต.ค.-61

1,067,935.00

ต.ค.-61

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วย
268 ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองใส ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คบ.
น้าก่า)

1,800,000.00

ต.ค.-61

269

จ้างขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านหนองใส ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

2,437,943.00

ต.ค.-61

270

ซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมประกอบและติดตั้งบนแพเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
พร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองใส ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

1,950,931.00

ม.ค.-62

271

ซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านหนองใส ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

6,619,800.00

ต.ค.-61

272

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 11 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านหนองใส ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

876,702.00

ต.ค.-61

265

267

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 14 รายการ สาหรับงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านโพนน้อย ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (คบ.น้าก่า)

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 2L-MC สถานีสูบน้าบ้านนาแก ระยะทาง
273 1.00 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 2L-MC สถานีสูบน้าบ้านนา
แก ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.00 กม. (คบ.น้าก่า)

1,551,300.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 5.200 กม. สาหรับ
274 งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม.

23,560,900.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.1+200-3+600 ระยะทาง
2.400 กม. สาหรับงานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.
275
1+200-3+600 ตาบลพระกลางทุง่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400
กม.

5,437,000.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 3L-MC สถานีสูบน้าบ้านนาแก ระยะทาง
276 3.800 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 3L-MC สถานีสูบน้าบ้านนา
แก ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม

5,900,000.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย RMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่ ระยะทาง
277 5.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย RMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่
ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.

7,720,200.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 2L-MC สถานีสูบน้าบ้านนาแก ระยะทาง
278 1.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 2L-MC สถานีสูบน้าบ้านนา
แก ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม.

1,551,300.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย LMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่ ระยะทาง
279 3.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย LMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่
ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม.

4,772,300.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 1.500 กม. สาหรับ
280 งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.500 กม.

7,275,900.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม.1+500-4+000 ระยะทาง
2.500 กม. สาหรับงานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม.
281
1+500-4+000 ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500
กม.

5,800,000.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้าบ้านนาคู่
282 ระยะทาง 1.350 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย 1L-1R-RMC
สถานีสูบน้าบ้านนาคู่ ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม.

2,140,000.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา P1 ระยะทาง 6.800 กม.
283 สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา P1 ตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม.

8,783,700.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 5.200 กม. สาหรับ
284 งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม.

23,560,900.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม.4+000-9+000 ระยะทาง
5.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน กม.
285
4+000-9+000 ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000
กม.

11,410,400.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา P2 ระยะทาง 7.000 กม.
286 สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา P2 ตาบลพระกลางทุง่
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม

11,944,400.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.4+000-9+000 ระยะทาง
5.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.
287
4+000-9+000 ตาบลพระกลางทุง่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000
กม.

11,410,400.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย MC สถานีสูบน้าบ้านนาแก ระยะทาง
288 7.000 กม. สาหรับงานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้าสาย MC สถานีสูบน้าบ้านนาแก
ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม.

10,901,500.00

ก.ย.-61

289 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้นคุณภาพ 15 รวม 3 รายการ

12,861,039.00

ก.ย.-61

290 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้นคุณภาพ 15 รวม 3 รายการ

9,358,785.00

ก.ย.-61

291 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้นคุณภาพ 15 รวม 3 รายการ

9,168,117.00

ก.ย.-61

292 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้นคุณภาพ 15 รวม 3 รายการ

8,167,591.00

ก.ย.-61

12,500,000.00

ต.ค.-61

293

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ งานปรับปรุงพนังกั้น
น้าและอาคารประกอบลาน้าก่า ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

294

เช่ารถและเครื่องจักรกล งานปรับปรุงพนังกั้นน้าและอาคารประกอบลาน้าก่า ปตร.บ้าน
หนองบึง จังหวัดสกลนคร

9,800,000.00

ก.ย.-61

295

ซื้อบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา งานปรับปรุงพนังกั้นน้าและอาคารประกอบลา
น้าก่า ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร

3,581,600.00

ม.ค.-62

296

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปรับปรุงพนังกั้นน้าและอาคารประกอบลาน้าก่า ปตร.บ้าน
หนองบึง จังหวัดสกลนคร

2,000,000.00

ก.ย.-61

297

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ งานปรับปรุงพนังกั้นน้าและอาคารประกอบลาน้า
ก่า ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร

2,602,378.00

ก.ย.-61

298

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 11 รายการ งานปรับปรุงพนังกั้นน้าและอาคารประกอบ
ลาน้าก่า ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร

6,329,781.00

ก.ย.-61

299

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ งานปรับปรุงอาคารผันน้า
ปตร.ธรณิศนฤมิตร-ปตร.ห้วยแคน

3,900,000.00

ก.ย.-61

840,000.00

ก.ย.-61

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 13 รายการ งานปรับปรุงอาคารผันน้า ปตร.ธรณิศ
นฤมิตร-ปตร.ห้วยแคน

11,609,188.00

ก.ย.-61

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ งานปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพ
302 การเก็บกักและระบายน้าบึงแต้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

2,790,000.00

ก.ย.-61

300 ซื้อดิน งานปรับปรุงอาคารผันน้า ปตร.ธรณิศนฤมิตร-ปตร.ห้วยแคน
301

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

303

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 10 รายการ งานปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกัก
และระบายน้าบึงแต้ อันเนื่องมากจากพระราชดาริ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1,022,670.00

ก.ย.-61

304

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ งานปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักและ
ระบายน้าบึงแต้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1,105,671.00

ก.ย.-61

305

เช่ารถและเครื่องจักรกล งานปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้าบึงแต้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1,110,000.00

ก.ย.-61

306

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ งานแก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อาเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร

2,764,168.00

ก.ย.-61

307

ซื้อบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา งานแก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อาเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร

879,420.00

ม.ค.-62

8,650,000.00

ก.ย.-61

4,640,000.00

ก.ย.-61

2,400,000.00

ก.ย.-61

5,150,828.00

ก.ย.-61

ซื้อ/จ้าง น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ งานแก้มลิงบึงคัน-บึง
สะพาน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
เช่ารถและเครื่องจักรกล งานแก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
309
สกลนคร
310 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานแก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
308

311

ซื้อกรวดล้างน้าและอื่น ๆ รวม 12 รายการ งานแก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อาเภอโพนนา
แก้ว จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทาน (ชคป.) นครพนม กรมชลประทาน

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

312

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ จานวน 37 รายการ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านหาดทรายเพ ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2,571,500.00

มิ.ย.-62

313

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ จานวน 39 รายการ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านหาดทรายเพ ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2,571,500.00

มิ.ย.-62

314

ซื้อวัสดุท่อพีวีซี จานวน 2 รายการ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
หาดทรายเพ ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

5,891,500.00

มิ.ย.-62

315

จ้างค่าขยายเขตไฟฟูาแรงสูง ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านหาด
ทรายเพ ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

620,000.00

มิ.ย.-62

316

จ้างติดตั้งแพและเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
ส่งน้าบ้านหาดทรายเพ ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1,950,000.00

มิ.ย.-62

868,000.00

พ.ค.-62

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
317 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อง 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ ของงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน ประจาปีงบประมาณ 2562
318

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ จานวน 20 รายการ ของงานก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟูาบ้านท่าอุเทน ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

920,700.00

เม.ย.-62

319

ซื้อท่อ AC จานวน 1 ราย ของงานก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านท่าอุ
เทน ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1,265,200.00

เม.ย.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

320

ซื้อวัสดุท่อพีวีซี ของงานโครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านดอนสมอ ตาบล
ท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2,517,665.00

ธ.ค.-61

321

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านดอนสมอ
ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,290,414.00

ธ.ค.-61

322

ซื้ออุปกรณ์ประกอบท่อ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4,176,962.00

ธ.ค.-61

323

ไม้เนื้ออ่อน ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านหาดแพง ตาบลบ้าน
หาดแพงอาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

574,546.53

ธ.ค.-61

324

ไม้เนื้ออ่อน จานวน 3 รายการ ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านท่า
บ่อ ตาบลบ้านบ้านท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

570,029.85

ธ.ค.-61

325

ไม้เนื้ออ่อน งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนงาม ตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

655,075.09

ธ.ค.-61

326

ไม้เนื้ออ่อน งานปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยแคน บ้านหนองกกคูณ ตาบลหนองฮี อาเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม

1,634,252.08

ธ.ค.-61

327

จ้างติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของงานสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,812,000.00

ธ.ค.-61

2,600,000.00

พ.ย.-61

328 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปัน้ จั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

329

ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตั้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ

957,000.00

พ.ย.-61

330

งานค่าขยายเขตไฟฟูา งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านหาดแพง ตาบล
หาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

777,996.30

พ.ย.-61

331

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,825,200.00

พ.ย.-61

1,825,200.00

พ.ย.-61

708,700.00

พ.ย.-61

19,168,059.64

พ.ย.-61

1,840,800.00

พ.ย.-61

1,840,800.00

พ.ย.-61

น้ายางขันพาราข้น ๖๐% HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
332 เก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๓.๐๐๐
กม. (คป.นครพนม)
ไม้แบบ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ ตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม
ประตูระบายน้าห้วยกุดตุ้มนก บ้านดงปุายุง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัด
334
นครพนม
ซื้อน้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตังผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยาง
335 LMC อ่างเก็บน้าห้วยส้มโฮง ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
3.000 กม. (คป.นครพนม)
333

ซื้อน้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตังผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยาง
336 RMC อ่างเก็บน้าห้วยส้มโฮง ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
3.000 กม. (คป.นครพนม)

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อน้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตังผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยาง
337 RMC อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
3.000 กม. (คป.นครพนม)

1,840,800.00

พ.ย.-61

ซื้อน้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตังผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยาง
338 LMC อ่างเก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 3.000 กม. (คป.นครพนม)

1,840,800.00

พ.ย.-61

515,424.00

พ.ย.-61

1,227,200.00

พ.ย.-61

1,840,800.00

พ.ย.-61

21,036,900.00

ต.ค.-61

5,773,764.00

ต.ค.-61

339

น้ายาข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยางทานบดิน
อ่างเก็บน้าห้วยผักดอก ตาบลคาพี้ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.560 กม

น้ายาข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยางทานบดิน
340 อ่างเก็บน้าห้วยกกคูณ ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.000 กม
น้ายาข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว ของงานปรับปรุงถนนราดยาง LMC
341 อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000
กม
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยแคน บ้านหนองกกคูณ ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
342
จังหวัดนครพนม
343

โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านสามผง ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

344

โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านแพง ตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม

5,898,525.00

ต.ค.-61

345

โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านสามผง ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

5,820,831.00

ต.ค.-61

346

งานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยหัวบึง ตาบลท่าอุเทน
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

5,749,660.51

ก.ย.-61

347

งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านนากะเสริม ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

19,927,367.52

ต.ค.-61

348

งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านนากะเสริม ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

30,150,000.00

ต.ค.-61

349

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานปรับปรุงผิวทาง 1R-LMC อ่างเก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเห
ม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

754,320.00

ก.ย.-61

350

น้ายางขันพาราข้น60%HAผสมสารลดแรงดึงผิว งานปรับปรุงผิวทาง 1R-LMC อ่างเก็บ
น้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,840,800.00

ต.ค.-61

3,580,000.00

มิ.ย.-62

5,000,000.00

ก.ย.-61

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านโพนงาม ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
งานขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านดงน้อย บ้านดงน้อย ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัด
352
นครพนม
351

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

353

น้ายางขันพาราข้น60%HAผสมสารลดแรงดึงผิว งานปรับปรุงผิวทาง RMC อ่างเก็บน้า
ห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม []

1,840,800.00

ต.ค.-61

354

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานปรับปรุงผิวทาง 1R-LMC อ่าง
เก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,940,000.00

ธ.ค.-61

355

งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้าอ่างเก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม.

1,840,800.00

ต.ค.-61

356

ค่าติดตั้งแพ,วัสดุก่อสร้าง,วัสดุท่อซีเมนต์ใยหิน,วัสดุอุปกรณ์ประกอบท่องานสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนงาม ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

14,985,000.00

ก.ย.-61

357

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ดงานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
เก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,940,000.00

ธ.ค.-61

358

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

754,320.00

ก.ย.-61

754,320.00

ก.ย.-61

12,664,300.00

ก.ย.-61

3,810,000.00

ก.ย.-62

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานปรับปรุงผิวทาง RMC อ่างเก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบล
มหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม
งานติดตั้งแพและวัสดุก่อสร้างและวัสดุท่อซีเมนต์ใยหินและวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ
360 งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม []
ค่าเบ็ดเตล็ด,ค่าอะไหล่,ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
361
ระบบส่งน้าบ้านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
359

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

362

ค่าขยายเขตไฟฟูาและไม้แบบงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,352,279.47

ต.ค.-61

363

ค่างานขยายเขตไฟฟูาแรงสูงและไม้แบบ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านโพนงาม ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,171,600.00

ต.ค.-61

364

น้ายางขันพาราข้น60%HAผสมสารลดแรงดึงผิว งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่างเก็บ
น้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,840,800.00

ต.ค.-61

365

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านโพนก่อ ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

5,000,000.00

มิ.ย.-62

366

งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในเขตจังหวัดนครพนม(ดาเนินการเอง)

1,373,988.00

ก.ย.-61

367

งานซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้าขนาดกลางในเขตจังหวัด
นครพนม

1,046,248.00

ก.ย.-61

368

ค่าเบ็ดเตล็ด อะไหล่ เอกสารสิ่งพิมพ์ น้ามันและน้ามันหล่อลื่น ของงานประตูระบายน้า
ห้วยกุดุมนก
ต้ บ้านดงปุายุง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

20,000,000.00

มี.ค.-62

369

ประตูระบายน้าห้วยกุดตุ้มนก บ้านดงปุายุง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม

15,935,144.63

ก.ย.-61

370

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้าห้วยวังม่วง ตาบลคาพี้ อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม

307,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
371

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
งานซ่อมแซมคลองส่งน้าและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้าห้วยศรีคุณ บ้านนาปุาคอง
ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้าห้วยศรีคุณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
งานซ่อมแซมคลองส่งน้าอ่างเก็บน้าบ้านดงน้อย ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัด
373
นครพนม
374 งานปรับปรุงอ่างเก็บน้าบ้านดงน้อย ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
372

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

48,526.48

ก.ย.-61

323,000.00

ก.ย.-61

617,970.09

ก.ย.-61

3,170,000.00

ก.ย.-61

375

งานซ่อมแซมคลองส่งน้าและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้าบ้านดงน้อย ตาบลพิมาน
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

745,794.72

ก.ย.-61

376

ค่าเบ็ดเตล็ด อะไหล่ เอกสารสิ่งพิมพ์ น้ามันและน้ามันหล่อลื่น ของงานก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง อ่างเก็บน้าห้วยศรีคุณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

701,458.57

ก.ย.-61

377

งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

2,595,120.00

ก.ย.-61

378

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่นงานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้าอ่าง
เก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม.

1,940,000.00

ธ.ค.-61

754,320.00

ก.ย.-61

1,940,000.00

ธ.ค.-61

งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้าอ่างเก็บน้าห้วยกะเบา ตาบลอุ่มเหม้า อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม.
ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+น้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทาง RMC อ่างเก็บ
380 น้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม
[]
379

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

381

งานปรับปรุงผิวทางบนทานบดิน อ่างเก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.600กม

981,760.00

ต.ค.-61

382

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+น้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่นงานปรับปรุงผิวทางบนทานบดิน อ่าง
เก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.600กม

990,000.00

ธ.ค.-61

383

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+น้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
เก็บน้าห้วยแคน ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม

1,940,000.00

ธ.ค.-61

18,643,000.00

ก.ย.-61

920,400.00

ต.ค.-61

928,000.00

ธ.ค.-61

11,396,800.00

ก.ย.-61

15,369,470.00

ก.ย.-61

782,751.15

ต.ค.-61

งานปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยแคน บ้านหนองกกคูณ ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
น้ายาข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว ของงานปรับปรุงผิวทาง LMC อ่าง
385 เก็บน้าห้วยเชียงยืน ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.500 กม
ค่าเบ็ดเตล็ด อะไหล่ ค่าน้ามันและค้าน้ามันหล่อลื่น ของงานปรับปรุงผิวทางLMC อ่าง
386 เก็บน้าห้วยเชียงยืน ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.500 กม
งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านโพนงาม ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม
387
จังหวัดนครพนม
384

388

งานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยทวย ตาบลโนนตาล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

389

งานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
น้อยทวย ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

390

ค่าน้ามัน ค่าน้ามันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าเบ็ดเตล็ด ของงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
พร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยทวย ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

4,455,000.00

มี.ค.-62

391

ไม้แบบ ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยทวย ตาบล
โนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

317,400.00

ต.ค.-61

392

โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านนาคา2 ตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

25,298,762.58

ก.ย.-61

393

ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่นและค่าอะไหล่ ของงานโครงการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านนาคา2 ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

7,450,000.00

ส.ค.-62

394

โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านอุ่มไผ่ ตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

24,002,238.21

ก.ย.-61

395

ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่นและค่าอะไหล่ ของงานโครงการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านอุ่มไผ่ ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

5,250,000.00

ส.ค.-62

396

งานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยหัวบึง ตาบลท่าอุเทน
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

5,817,251.51

ก.ย.-61

397

ค่าน้ามัน น้ามันหล่อลื่น ค่าอะไหล่และเบ็ดเตล็ด ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
พร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยหัวบึง ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1,615,000.00

มี.ค.-62

398

ไม้แบบ ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านน้อยหัวบึง ตาบล
ท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

237,800.00

ต.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

399

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านท่าบ่อ ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4,560,000.00

ก.ย.-62

400

งานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง และไม้แบบ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
ท่าบ่อ ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

822,364.00

ต.ค.-61

401

งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านท่าบ่อ ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

20,915,892.75

ก.ย.-61

402 งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยหนองผักปอด ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

4,575,860.00

ก.ย.-61

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยหนอง
ผักปอด ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

2,580,000.00

ม.ค.-62

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางบนคันคลอง
404 สาย RMC อ่างเก็บน้าห้วยศรีคุณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.650 กม.

1,740,000.00

ธ.ค.-61

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 งานปรับปรุงผิวทางบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บ
น้าห้วยศรีคุณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.650 กม.

666,316.00

ก.ย.-61

น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางบนคันคลองสาย
406 RMC อ่างเก็บน้าห้วยศรีคุณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
2.650 กม.

1,626,040.00

ต.ค.-61

403

405

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
407 เก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000
กม.

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

1,940,000.00

ธ.ค.-61

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่างเก็บน้าห้วยหิน
ชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม.
น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
409 เก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000
กม.
น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
410
เก็บน้าห้วยส้มโฮง ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.000 กม.

754,320.00

ก.ย.-61

1,840,800.00

ต.ค.-61

1,227,200.00

ต.ค.-61

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้า อ่าง
เก็บน้าห้วยส้มโฮง ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.000 กม.

1,300,000.00

ธ.ค.-61

ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางท้ายทานบดิน
412 อ่างเก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.300 กม.

790,000.00

ธ.ค.-61

น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางท้ายทานบดิน
413 อ่างเก็บน้าห้วยหินชะแนน ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.300 กม.

797,680.00

ต.ค.-61

408

411

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
414

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางท้ายทานบดิน
อ่างเก็บน้าห้วยก้านเหลือง ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.000 กม.
น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางท้ายทานบดิน
อ่างเก็บน้าห้วยก้านเหลือง ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1.000 กม.
ค่าเบ็ดเตล็ด+อะไหล่+ค่าน้ามันและค่าน้ามันหล่อลื่น งานปรับปรุงผิวทางหลังทานบดิน
อ่างเก็บน้าห้วยนางออ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000
กม.
น้ายางข้นพาราข้น 60%HA ผสมสารลดแรงตึงผิว งานปรับปรุงผิวทางหลังทานบดิน
อ่างเก็บน้าห้วยนางออ ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000
กม.
ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยบังฮวก
ตาบลนามะเขือ อาเภอนาปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

570,000.00

ธ.ค.-61

613,600.00

ต.ค.-61

570,000.00

ธ.ค.-61

613,600.00

ต.ค.-61

2,580,000.00

ม.ค.-62

419 งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยบังฮวก ตาบลนามะเขือ อาเภอนาปลาปาก จังหวัดนครพนม

4,575,860.00

ก.ย.-61

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยเชือม
ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2,580,000.00

ม.ค.-62

421 งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยเชือม ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

4,575,860.00

ก.ย.-61

2,580,000.00

ม.ค.-62

415

416
417
418

420

422

ค่าน้ามัน,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าอะไหล่และค่าเบ็ดเตล็ด งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยชะโนด
ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

423 งานก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยชะโนด ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
424

งานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง และไม้แบบ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
หาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

425

งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

4,575,860.00

ก.ย.-61

1,034,900.00

ต.ค.-61

14,702,270.00

ก.ย.-61

กส.2 สชป.7 (เฉพาะเงินกัน) กรมชลประทาน มุกดาหาร
426

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
ขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

14,491,400.00

มิ.ย.-62

427

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ ฝายน้าล้นห้วยไผ่ (ตอนบน)
บ้านจรุกเตย จังหวัดนครพนม

914,014.82

มิ.ย.-62

428

ซื้อวัสดุปูองกันน้ากัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติ จานวน 1 รายการ ฝายน้าล้นห้วยไผ่
(ตอนบน) บ้านจรุกเตย จังหวัดนครพนม

2,978,880.00

มิ.ย.-62

429

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด ฝายน้าล้นห้วยไผ่ (ตอนบน)
บ้านจรุกเตย จังหวัดนครพนม

2,400,000.00

มิ.ย.-62

430

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิง
หนองปากเปุง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

11,234,000.00

มิ.ย.-62

431

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 6 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับ
ประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

4,350,728.85

มิ.ย.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

432

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 2 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับ
ประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

2,960,960.79

มิ.ย.-62

433

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4)
พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 800 ไร่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

1,565,172.00

มิ.ย.-62

434

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) พืน้ ทีร่ ับ
ประโยชน์ 800 ไร่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

2,163,388.50

มิ.ย.-62

435

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) พืน้ ทีร่ ับประโยชน์
800 ไร่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

1,432,800.00

มิ.ย.-62

436

ซื้อวัสดุปูองกันน้ากัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุด
ที่ 4) พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 800 ไร่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

2,481,960.00

ก.ค.-62

437

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 800 ไร่ ตาบลบ้าน
แก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

2,602,300.00

มิ.ย.-62

438

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4)
พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 800 ไร่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

5,260,000.00

มิ.ย.-62

439

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4)
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

1,565,172.00

มิ.ย.-62

440

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) ตาบล
บ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

2,163,388.50

มิ.ย.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

441

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

1,432,800.00

มิ.ย.-62

442

ซื้อวัสดุปูองกันน้ากัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยศรีคุณ (จุด
ที่ 4) ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

2,481,960.00

ก.ค.-62

443

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4) ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม (คส.ชป.7)

2,602,300.00

มิ.ย.-62

444

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด ฝายห้วยศรีคุณ (จุดที่ 4)
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7)

5,260,000.00

มิ.ย.-62

445

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 6 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับ
ประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

4,351,081.53

มิ.ย.-62

446

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 2 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับ
ประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

2,961,307.06

มิ.ย.-62

447

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3
พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

3,016,990.00

มิ.ย.-62

448

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 1,500 ไร่
ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

4,290,000.00

มิ.ย.-62

449

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับประโยชน์
1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

1,579,500.00

มิ.ย.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อกล่อง GABION ขนาด 1.00X2.00X0.50 ม. และอื่นๆ จานวน 2 รายการ ฝายห้วย
450 จันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
(คส.ชป.7)

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

1,067,200.00

มิ.ย.-62

7,332,600.00

มิ.ย.-62

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
452 จันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
(คส.ชป.7)

13,324,000.00

มิ.ย.-62

453

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงห้วยกุดเจียพร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

4,529,890.00

มี.ค.-62

454

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงกุดผือ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

4,038,000.00

มี.ค.-62

455

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

8,222,682.62

มี.ค.-62

456

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงกุดผือ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5,663,257.00

มี.ค.-62

457

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 6 รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตาบล
ดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4,268,062.50

มี.ค.-62

451

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน ฝายห้วยจันลัน 3 พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตาบลไก่คา
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

458

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จานวน 6 รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตาบลดง
มอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4,523,025.00

มี.ค.-62

459

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตาบลดงมอน อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

3,330,000.00

มี.ค.-62

460

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1และอื่นๆ จานวน 3 รายการ โครงการฝายห้วย
ยาง ตาบลดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2,382,610.00

มี.ค.-62

461

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตาบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1,990,440.00

มี.ค.-62

462

เช่าเครื่องจักร ประเภทต่างๆ จานวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตาบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4,500,000.00

มี.ค.-62

463

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด โครงการฝายห้วยยาง ตาบลดง
มอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

10,000,000.00

มี.ค.-62

464

งานจ้างทาบานระบายน้าชนิดระบายน้าสองทาง โครงการแก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อม
อาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร (คส.ชป.7)

2,153,690.00

ก.พ.-62

465

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

7,301,580.00

ก.พ.-62

466

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ โครงการ
แก้มลิงกุดผือ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5,028,900.00

ก.พ.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 แห่ง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
467 พร้อมระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

2,748,700.00

ธ.ค.-61

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ สถานีสูบ
468 น้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

3,000,000.00

ม.ค.-62

469

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

2,000,000.00

ธ.ค.-61

470

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
แฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

6,313,000.00

ม.ค.-62

471

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม อาเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

4,200,000.00

ธ.ค.-61

472

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบัง
โกย ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

10,610,000.00

ม.ค.-62

473

เช่ารถและเครื่องจักรงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอ
กุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

4,800,000.00

ธ.ค.-61

474

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตา
เทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

8,800,000.00

ธ.ค.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 แห่ง สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
475 พร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี (คส.ชป.7)

2,748,700.00

ธ.ค.-61

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ สถานีสูบ
476 น้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7)

3,400,000.00

ม.ค.-62

477

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบลหนอง
กินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

18,412,000.00

ธ.ค.-61

478

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิง
หนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

23,888,000.00

ม.ค.-62

479

เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

6,027,000.00

ม.ค.-62

480

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิง
หนองปากเปุง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

10,466,000.00

ม.ค.-62

481

ซื้อดินลูกรัง จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

1,388,475.00

ธ.ค.-61

482

เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

6,903,000.00

ม.ค.-62

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

483

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
ขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

13,532,000.00

ม.ค.-62

484

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
หินครก ตาบลคาโพน อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

8,118,500.00

ม.ค.-62

485

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

1,957,000.00

ธ.ค.-61

486

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
สายคา ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4,443,000.00

ม.ค.-62

487

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,438,000.00

ธ.ค.-61

488

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
ยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

4,367,600.00

ม.ค.-62

489

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

1,489,000.00

ธ.ค.-61

490

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายลา
ห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4,211,000.00

ม.ค.-62

491

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
ปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

11,203,000.00

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

492

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิง
ห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

7,713,000.00

ม.ค.-62

493

เช่าเครื่องจักร จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

8,297,000.00

ธ.ค.-61

494

เช่าเครื่องจักร จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้าน
ค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

5,287,000.00

ธ.ค.-61

495

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบลหนองกิน
เพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

979,900.00

ม.ค.-62

496

ซื้อกล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. และอื่นๆ 2 รายการ ฝายห้วยจิกเปา
ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

645,600.00

ก.พ.-62

497

เช่าเครื่องจักรกลงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

6,012,000.00

ธ.ค.-61

498

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วย
จิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ (คส.ชป.7)

13,324,000.00

ม.ค.-62

499

งานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง (ดาเนินการโดยการไฟฟูา) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
ส่งน้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3,100,000.00

ก.ย.-61

500

ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

283,233.60

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้น 15 (มอก.81-2548) ขนาดต่างๆ และน้ายา
501 ประสานท่อ จานวน 5 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ
(3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

6,546,468.78

ก.ย.-61

ซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ ตามแนวท่อส่งน้าสายหลักและสายซอย
502 จานวน 77 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบล
กุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

15,655,635.92

ก.ย.-61

503

งานจัดหาและติดตั้งแพเหล็ก จานวน 23 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2,093,083.80

ต.ค.-61

504

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านแก่งเจริญ (3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1,500,000.00

ต.ค.-61

505

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ (3)
ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

800,000.00

ต.ค.-61

506

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านแก่งเจริญ
(3) ตาบลกุดชมภู อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1,500,000.00

ต.ค.-61

507

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จานวน 5 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้าน
เอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2,059,681.70

ก.ย.-61

508

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2,271,438.60

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

509

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

1,352,800.00

ก.ย.-61

510

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายลาห้วยโคน
ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

787,235.00

ก.ย.-61

511

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,068,880.00

ก.ย.-61

512

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2,300,000.00

ต.ค.-61

513

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

1,300,000.00

ต.ค.-61

514

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายลาห้วยโคน ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

2,100,000.00

ต.ค.-61

515

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 5 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,461,081.00

ก.ย.-61

516

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,539,039.90

ก.ย.-61

517

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม

1,068,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

518

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยยาง
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

519

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

1,033,450.00

ก.ย.-61

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

753,920.00

ก.ย.-61

520

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

2,500,000.00

ต.ค.-61

521

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม

1,300,000.00

ต.ค.-61

522

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยยาง ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม

2,100,000.00

ต.ค.-61

523

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบล
สามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,719,690.00

ก.ย.-61

524

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,662,963.60

ก.ย.-61

525

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

1,281,600.00

ก.ย.-61

526

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยปากบัว
น้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2,014,415.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

527

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

3,300,260.00

ต.ค.-61

528

ซื้อดินลูกรัง จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

732,870.75

ต.ค.-61

529

เช่าเครื่องจักร จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

4,500,000.00

ต.ค.-61

530

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

10,300,000.00

ต.ค.-61

531

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

2,200,000.00

ต.ค.-61

532

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยปากบัวน้อย ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

2,500,000.00

ต.ค.-61

533

ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จานวน 5 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุด
ข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

3,690,345.68

ก.ย.-61

534

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู
อาเภอกุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

1,508,619.42

ก.ย.-61

535

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุด
ข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

3,496,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

536

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยตาเทียว
ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

1,348,492.00

ก.ย.-61

537

ซื้อหินใหญ่ 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุด
ข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

1,534,104.00

ก.ย.-61

538

เช่ารถและเครื่องจักรงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอ
กุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

2,600,000.00

ก.ย.-61

539

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู
อาเภอกุดข้าวปุนู จังหวัดอุบลราชธานี

6,700,000.00

ต.ค.-61

540

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุดข้าวปุนู จังหวัด
อุบลราชธานี

2,300,000.00

ต.ค.-61

541

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตาบลข้าวปุนู อาเภอกุดข้าวปุนู
จังหวัดอุบลราชธานี

2,000,000.00

ต.ค.-61

542

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,436,229.00

ก.ย.-61

543

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,255,413.60

ก.ย.-61

544

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

1,032,400.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

545

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยสายคา
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,360,075.00

ก.ย.-61

546

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1,835,200.00

ก.ย.-61

547

จ้างก่อสร้างกิจกรรมงานดิน จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

3,965,000.00

ก.ย.-61

548

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

3,000,000.00

ต.ค.-61

549

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

1,400,000.00

ต.ค.-61

550

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยสายคา ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

2,000,000.00

ต.ค.-61

551

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จานวน 6 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขาม
ปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

4,894,457.38

ก.ย.-61

552

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม
อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

2,477,920.20

ก.ย.-61

553

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

4,894,400.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

554

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยบังโกย
ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

4,781,568.00

ก.ย.-61

555

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม
อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

4,231,084.00

ต.ค.-61

556

ซื้อกล่อง Gabion ขนาด2.00x1.00x0.50 ม. และอื่นๆ จานวน 2 รายการ ฝายห้วยบัง
โกย ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

732,820.00

ก.พ.-62

557

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชนิดต่าง ๆ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบล
ขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

9,000,000.00

ต.ค.-61

558

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

3,000,000.00

ต.ค.-61

559

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยบังโกย ตาบลขามปูอม อาเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

2,810,000.00

ต.ค.-61

560

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

1,982,850.00

ก.ย.-61

561

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และอื่นๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็ง
ใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

1,141,921.00

ก.ย.-61

562

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ

1,665,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

563

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบล
เค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

2,460,545.00

ก.ย.-61

564

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

1,495,650.00

ต.ค.-61

565

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ

6,000,000.00

ต.ค.-61

566

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัด
อานาจเจริญ

3,000,000.00

ต.ค.-61

567

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยแฝก ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัด
อานาจเจริญ

2,500,000.00

ต.ค.-61

568

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อม
อาคารประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

2,158,419.00

ก.ย.-61

569

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

2,301,072.90

ก.ย.-61

570

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,637,600.00

ก.ย.-61

571

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็ม
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,609,895.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

572

ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,900,300.00

ก.ย.-61

573

เช่าเครื่องจักร จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้าน
ค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

3,100,000.00

ต.ค.-61

574

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

6,800,000.00

ต.ค.-61

575

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1,100,000.00

ต.ค.-61

576

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิงห้วยน้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

2,000,000.00

ต.ค.-61

577

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อม
อาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1,433,264.40

ก.ย.-61

578

ซื้อไม้แปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

675,824.31

ก.ย.-61

579

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1,680,000.00

ก.ย.-61

580

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 4 รายการ แก้มลิงหนองปาก
เปุง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

854,510.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

581

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1,180,800.00

ต.ค.-61

582

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลเขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

11,200,000.00

ต.ค.-61

583

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเขื่อง
คา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5,300,000.00

ต.ค.-61

584

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองปากเปุง พร้อมอาคารประกอบ ตาบล
เขื่องคา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

942,000.00

ต.ค.-61

585

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 6 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้
กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

3,014,519.67

ก.ย.-61

586

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน
อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

1,685,535.00

ก.ย.-61

587

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยจิกเปา
ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

4,669,417.00

ก.ย.-61

588

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ

2,099,348.00

ก.ย.-61

589

ซื้อหินใหญ่ 15-30 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ

2,630,056.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

590

ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ และอื่นๆ จานวน 4 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน
อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

533,616.00

ก.ย.-61

591

ซื้อกล่อง GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. และอื่นๆ จานวน 2 รายการ ฝายห้วยจิก
เปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

645,600.00

ต.ค.-61

592

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน
อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

11,000,000.00

ต.ค.-61

593

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัด
อานาจเจริญ

5,700,000.00

ต.ค.-61

594

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัด
อานาจเจริญ

2,490,700.00

ต.ค.-61

595

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จานวน 5 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน
อาเภอคาเขี่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1,393,428.60

ก.ย.-61

596

ซื้อไม้แปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1,653,956.01

ก.ย.-61

597

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุ่งมน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร

1,628,000.00

ก.ย.-61

598

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1,008,900.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

599

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

600

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

16,700,000.00

ต.ค.-61

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

7,900,000.00

ต.ค.-61

601

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยขาม ตาบลทุง่ มน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

1,113,000.00

ต.ค.-61

602

งานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง จานวน 1 แห่ง งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3,100,000.00

ก.ย.-61

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
603 ระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

356,509.08

ก.ย.-61

ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชั้น 15 (มอก.81-2548) ขนาดต่างๆ จานวน 4
604 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบล
ทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

5,015,680.76

ก.ย.-61

ซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ ตามแนวท่อส่งน้าสายหลักและสายซอย
605 จานวน 63 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่
3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

15,801,694.48

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

งานจัดหาและติดตั้งแพเหล็ก จานวน 23 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
606 ระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

2,093,083.80

ต.ค.-61

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง-น้ามันหล่อลื่น จานวน 1 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อม
607 ระบบส่งน้าบ้านชาดคาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1,400,000.00

ต.ค.-61

608

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านชาดคา
พวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

700,000.00

ต.ค.-61

609

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านชาด
คาพวง (แห่งที่ 3) ตาบลทรายมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1,500,000.00

ต.ค.-61

610

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จานวน 4 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม(กุดตะวัน)
ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1,271,456.82

ก.ย.-61

611

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม(กุดตะวัน)
ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

815,644.50

ก.ย.-61

612

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จานวน 3 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม
(กุดตะวัน) ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

929,608.00

ก.ย.-61

613

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบลหนองกิน
เพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

835,544.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

614

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบล
หนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1,033,604.00

ก.ย.-61

615

ซื้อหญ้าสาหรับปูองกันการกัดเซาะ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน)
ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1,281,800.00

พ.ค.-62

616

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม(กุดตะวัน) ตาบล
หนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

25,000,000.00

ต.ค.-61

617

ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตาบลหนองกิน
เพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

14,000,000.00

ต.ค.-61

618

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม(กุดตะวัน) ตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2,500,000.00

ต.ค.-61

619

ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

1,503,082.59

ก.ย.-61

620

ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

3,197,012.00

ก.ย.-61

621

ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จานวน 3 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

940,747.20

ก.ย.-61

622

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน อาเภอปทุม
ราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

991,116.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

623

ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. จานวน 1 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน อาเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

1,162,304.00

ก.ย.-61

624

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ

4,000,000.00

ต.ค.-61

625

ซื้ออะไหล่ จานวน 1 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน อาเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอานาจเจริญ

2,000,000.00

ต.ค.-61

626

ซื้อเบ็ดเตล็ด จานวน 1 รายการ ฝายห้วยหินครก ตาบลคาโพน อาเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอานาจเจริญ

2,100,000.00

ต.ค.-61

2,700,000.00

พ.ค.-62

จ้างดาเนินงานโครงการเชื่อมมาจากองค์ ลงไปทีผ่ ลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ กิจกรรมที่ 3 จ้าง
628 เหมาจัดทา และผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2,000,000.00

พ.ค.-62

จ้างดาเนินงานโครงการยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม
629 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าทีร่ ะลึกของหมู่บ้าน งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1,080,000.00

มี.ค.-62

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
จ้างดาเนินงานโครงการยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา
ยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการ
627
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างดาเนินงานโครงการยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมจัดพิมพ์
630 แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเทีย่ วของผู้ประกอบการ งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2,000,000.00

มี.ค.-62

631

ดาเนินงานโครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี
2562 งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1,040,700.00

ม.ค.-62

632

โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium กิจกรรมที่ ๑
ค่าจ้างเหมาทีป่ รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP

2,700,000.00

ม.ค.-62

633

โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium กิจกรรมที่ ๑
ค่าจ้างเหมาทีป่ รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP

2,700,000.00

ม.ค.-62

634

จ้างดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2,130,000.00

ธ.ค.-61

700,000.00

พ.ย.-61

954,300.00

มิ.ย.-62

จ้างดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP
635 To The Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอน
หนาวลมชมโขง
สานักงานสาธารณสุข นครพนม
636

ก่อสร้างระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ โรงพยาบาลวังยาง ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม จานวน 1 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)
จานวน 71 เครื่อง
อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 320 ตารางเมตร สานัุงาน
638 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 1 หลัง
โรงพยาบาลนครพนม
637

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

2,130,000.00

ก.พ.-62

3,185,400.00

พ.ย.-61

639 วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จานวน 23 รายการ

4,263,960.00

มิ.ย.-62

640 เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

5,000,000.00

ก.พ.-62

641 จ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จานวน 102,000 กิโลกรัม

1,320,000.00

ก.พ.-62

642 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

1,972,800.00

ก.พ.-62

ตู้อบเด็กสาหรับลาเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ ตู้ (ครั้งที่ ๒)

550,000.00

ม.ค.-62

644 เวชภัณฑ์ยา meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial

246,100.00

พ.ย.-61

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

3,700,000.00

พ.ย.-61

897,750.00

พ.ย.-61

9,283,810.00

พ.ย.-61

805,500.00

พ.ย.-61

643

645

646 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 4 รายการ
647 ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน 13 รายการ
648 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 2 รายการ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

649 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 4 รายการ

2,357,800.00

ต.ค.-61

650 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ

1,716,000.00

ต.ค.-61

675,063.00

ต.ค.-61

652 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จานวน 450 ครั้ง

1,800,000.00

ต.ค.-61

653 เหมากาจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จานวน 215,000 กิโลกรัม

2,770,000.00

ต.ค.-61

654 วัสดุการแพทย์ จานวน 17 รายการ

9,388,000.00

ก.ย.-61

18,020,000.00

ก.ย.-61

656 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 4 รายการ

3,766,800.00

ก.ย.-61

657 วัสดุการแพทย์ จานวน 17 รายการ

9,208,000.00

ก.ย.-61

651 วัสดุการแพทย์ จานวน 3 รายการ

655 ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน 4 รายการ

658

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
นครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง

920,000.00

ก.ย.-61

659

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจหากลูโคสจากเลือดปลายนิ้ว จานวน
180,000 Test

846,000.00

ก.ย.-61

1,716,000.00

ก.ย.-61

660 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
661

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จานวน
44,640 Test

892,800.00

ก.ย.-61

662

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดทดสอบ Blood gas (POCT) จานวน 4,500
Test

1,080,000.00

ก.ย.-61

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
663

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ายาตรวจ Hemoglobin A1C จานวน 7,900
Test

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

948,000.00

ก.ย.-61

664 หลอดไฮโดรเจนสาหรับเครื่องอบพลาสม่า จานวน 600 ชิ้น

2,670,720.00

ก.ย.-62

665 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 8 รายการ

2,524,797.60

ก.ย.-61

666 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 3 รายการ

1,137,500.00

ก.ย.-61

667 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 4 รายการ

1,706,400.00

ก.ย.-61

668 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 16 รายการ

1,932,000.00

ก.ย.-61

669 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 5 รายการ

1,938,750.00

ก.ย.-61

670 วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จานวน 6 หมวด 46 รายการ

1,265,000.00

ก.ย.-61

1,137,600.00

ก.ย.-61

672 วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จานวน 5 หมวด 300 รายการ

6,560,500.00

ส.ค.-61

673 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จานวน 258,000 ลูกบาศก์เมตร

2,051,100.00

ก.ย.-61

500,000.00

มิ.ย.-62

3,000,000.00

มิ.ย.-62

1,870,467.00

พ.ค.-62

671

เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ถุงสาหรับต่อกับเครื่อง Suction (Receptal bag) จานวน
14,400 ชิ้น

มหาวิทยาลัยนครพนม
674 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างห้องออกกาลังกาย
675 จ้างออกแบบจัดทาแผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยนครพนม
676

หนังสือเรียนพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาภาคพืน้ ตาบลโพธิต์ าก อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

677

ครุภัณฑ์หนุ่ ระบบฝึกปฏิบัติการจาลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส พร้อม
ระบบหน้าจอติดผนัง

5,000,000.00

พ.ค.-62

678

ลิขสิทธิ์ Microsoft Volume License สาหรับสถานศึกษา ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1,000,000.00

เม.ย.-62

679 ครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม 250 ทีน่ ั่ง

1,400,000.00

มี.ค.-62

680 รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ ั่ง

8,000,000.00

มี.ค.-62

630,650.00

มี.ค.-62

939,600.00

มี.ค.-62

683 จัดจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดอากาศยาน

716,900.00

ก.พ.-62

684 SPARE PART จานวน 5 รายการ

631,118.10

ก.พ.-62

685 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบ AVGAS จานวน 10,000 ลิตร

588,500.00

ก.พ.-62

3,996,500.00

ก.พ.-62

900,000.00

ก.พ.-62

688 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์

3,296,500.00

ก.พ.-62

689 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ ชุดที่ 3

4,682,500.00

ก.พ.-62

690 ครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบ

4,968,900.00

ก.พ.-62

681 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี NPU Band
682

เช่ารถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี แบบดับเบิล้ แคบ

686 ครุภัณฑ์เครื่องกล 1
687

ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ ตาบลหนอง
ญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

691 รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ ั่ง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

6,000,000.00

ม.ค.-62

2,200,000.00

ธ.ค.-61

700,000.00

ธ.ค.-61

694 โคพันธุแ์ บรงกัสลูกผสมเพศเมีย

5,000,000.00

ธ.ค.-61

695 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์

3,296,500.00

ม.ค.-62

914,000.00

ธ.ค.-61

697 ระบบเสียงและภาพห้องบรรยาย 250 ทีน่ ั่ง ชั้น 3

2,502,600.00

ธ.ค.-61

698 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพดิจิทัลพร้อมเครื่องบันทึก

1,441,700.00

ธ.ค.-61

699 ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinematics measurement system)

750,000.00

ธ.ค.-61

700 ครุภัณฑ์ประจาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

970,500.00

ธ.ค.-61

701 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1,085,600.00

ธ.ค.-61

702 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการไดนามิกส์

1,815,000.00

ธ.ค.-61

703 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพืน้ ฐานปัม้ น้าและกังหัน

1,860,000.00

ธ.ค.-61

4,990,000.00

ธ.ค.-61

705 ชุดอุปกรณ์การทาให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน

1,600,000.00

ธ.ค.-61

706 เก้าอี้ฟังบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส

1,107,000.00

ธ.ค.-61

692

ลิฟต์โดยสารขนาด น้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที
ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

693 ห้องสัมนาทางการบัญชี

696 ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดและสานักงาน

704

ก่อสร้างห้องน้านักเรียนชาย หญิง โครงการปรับปรุงพืน้ ผิวโรงงานสาขาวิชาช่างยนต์
โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพือ่ การสืบค้น

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

707 ห้องปฏิบัติการดิจิลทัลมัลติมีเดียขั้นสูง

1,831,400.00

ธ.ค.-61

708 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,403,400.00

ธ.ค.-61

709 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี

1,316,500.00

ธ.ค.-61

2,500,000.00

ธ.ค.-61

70,000.00

ธ.ค.-61

2,621,400.00

ธ.ค.-61

504,000.00

ธ.ค.-61

1,485,000.00

ธ.ค.-61

600,000.00

ธ.ค.-61

716 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1

660,000.00

ธ.ค.-61

717 ชุดปฏิบัติการโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ

700,000.00

ธ.ค.-61

718 ระบบน้าภายในฟาร์ม

700,000.00

ธ.ค.-61

719 ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางการเกษตร

998,000.00

ธ.ค.-61

720 ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาช่างยนต์และปรับปรุงอาคารสาขาวิชาช่างยนต์ (งานโครงสร้าง)

1,832,700.00

ธ.ค.-61

721 ครุภัณฑ์ประกอบห้องสืบค้นสารสนเทศ ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

649,500.00

ธ.ค.-61

710

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption
Spectrometer)

711 ห้องสัมนาทางการบัญชี
712 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมกลาง
713 อุปกรร์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กิกะบิต 48 pot ขนาด 10/100/1000
714 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
715

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 2 ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
722

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

2,483,000.00

ธ.ค.-61

723 อเติมหลังคาอาคารเรียนรวม (อาคารพิทยปกรณ์)

580,000.00

ธ.ค.-61

724 ปรับปรุงห้องประชุมรามราช

797,900.00

ธ.ค.-61

2,000,000.00

ธ.ค.-61

948,900.00

ธ.ค.-61

150,000,000.00

ธ.ค.-61

4,619,800.00

ม.ค.-62

729 เครื่องบินแบบใบพัดเครื่องยนต์ลูกสูบ (Piston Engine) 1 เครื่องยนต์ แบบ Fixed Gear

45,118,000,000.00

ธ.ค.-61

730 เครื่องบินแบบใบพัดเครื่องยนต์ลูกสูบ (Piston Engine) 1 เครื่องยนต์ แบบ Fixed Gear

45,118,000.00

ธ.ค.-61

731 ครุภัณฑ์เครื่องกล ชุดที่ 2

4,988,500.00

ม.ค.-62

732 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ ชุดที่ 2

4,426,700.00

ม.ค.-62

733 ครุภัณฑ์พนื้ ฐานประยุกต์

2,817,800.00

ม.ค.-62

734 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ ชุดที่ 1

4,320,000.00

ม.ค.-62

735 ครุภัณฑ์เครื่องกล ชุดที1่

4,896,500.00

ม.ค.-62

736 ครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล

3,780,100.00

ธ.ค.-62

737 ครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนขยาย ระยะที่ 2

9,152,200.00

ธ.ค.-61

725 ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในวิทยาลัยนาหว้า
726 ปรับปรุงอาคารเรียนและสานักงานสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
727 ก่อสร้างสนามกีฬา (Sport Complex)
728 ครุภัณฑ์ช่างกล ชุดที่ 3

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ
738

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง
ครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการเสมือน
(NPU private cloud)

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

6,300,000.00

ธ.ค.-61

739 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 2

600,000.00

พ.ย.-61

740 SPARE PART จานวน 4 รายการ

872,833.24

ต.ค.-61

6,435,000.00

ต.ค.-61

588,500.00

ต.ค.-61

743 จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม

7,314,000.00

ก.ย.-61

744 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนครพนม

7,020,000.00

ก.ย.-61

1,485,000.00

ก.ย.-61

746 จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม

6,666,528.00

ก.ย.-61

747 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนครพนม

9,563,232.00

ก.ย.-61

748 รถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี

1,485,000.00

ก.ย.-61

749 รถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี

1,485,000.00

ก.ย.-61

792,000.00

มิ.ย.-62

2,490,000.00

พ.ย.-61

13,537,500.00

พ.ย.-61

741 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2562
742 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน Avgas

745

เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ.ี (สถาบัน
ภาษา)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
750 หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล
751 ชุดฝึกวงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้
752 อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 52A08

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

753 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพืน้ ฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

2,479,000.00

ก.ย.-61

13,537,500.00

ต.ค.-61

755 ชุดฝึกวงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้

2,490,000.00

ต.ค.-61

756 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพืน้ ฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent Machining

2,479,000.00

ก.ย.-61

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จานวน ๒ หลัง ของ มณฑล
ทหารบกที่ ๒๑๐

2,037,800.00

พ.ค.-62

758 ก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

11,562,600.00

ธ.ค.-61

2,103,000.00

ต.ค.-61

760 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

2,103,000.00

ก.ย.-61

ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน และบ้านพักนายพัน จานวน ๓ หลัง ของ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

2,000,200.00

ส.ค.-61

2,526,340.00

ก.ค.-62

1,000,000.00

พ.ค.-62

754

อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลา
ปาก จ.นครพนม

จังหวัดทหารบกนครพนม
757

759

761

ซ่อมปรับปรุงเรือแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว จานวน ๒ หลัง ของ มณฑล
ทหารบกที่ ๒๑๐

สานักงานพาณิชย์จังหวัด นครพนม
762 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด สู่ไทยแลนด์ 4.0
763

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วจังหวัดนครพนมเพือ่ เชื่อมโยงในประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

764

โครงการ Sanook Farmer Market การเพิม่ ประสิทธิภาพ และพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3,000,000.00

มี.ค.-62

765

รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมารกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
จานวน ๑ คัน

1,288,000.00

ธ.ค.-62

766 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุน

1,500,000.00

ก.ย.-62

767 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม

1,500,000.00

พ.ย.-61

1,288,000.00

ธ.ค.-61

769 เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 คัน

1,995,000.00

พ.ย.-61

770 งบดาเนินงาน ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปี 2562

1,995,000.00

พ.ย.-61

771 โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

300,000.00

พ.ย.-61

772 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

234,500.00

พ.ย.-61

773 โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

35,000.00

พ.ย.-61

774 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

85,500.00

พ.ย.-61

416,000.00

พ.ย.-61

70,000.00

พ.ย.-61

768

จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
จานวน 1 คัน

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

775 ค่าใช้จ่ายในการส่เงสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
776

โครงการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

777 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

6,000.00

พ.ย.-61

51,000.00

พ.ย.-61

779 งบดาเนินงาน ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปี 2562

1,995,000.00

พ.ย.-61

780 งบดาเนินงาน ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปี 2562

1,995,000.00

ต.ค.-61

781 งบดาเนินงาน ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปี 2562

1,995,000.00

ต.ค.-61

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วพระธาตุสาคัญและประวัติศาสตร์เชื่อมโยงประเทศรอบ
บ้าน กิจกรรมจ้างเหมาจัดเทศกาลราบวงสรวงพระธาตุประจาวันเกิด

2,000,000.00

มิ.ย.-62

โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัด
783 นครพนม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจ้างเหมาจัดงานมหกรรมท่องเทีย่ ววิถีชนเผ่างานศิลป์
ถิ่นสนุกวัฒนธรรมชนเผ่าเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ภายในกลุ่มจังหวัด

4,500,000.00

มิ.ย.-62

โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัด
784 นครพนม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจ้างเหมาจัดงานมหกรรมท่องเทีย่ ววิถีชนเผ่างานศิลป์
ถิ่นสนุกวัฒนธรรมชนเผ่าเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน นอกกลุ่มจังหวัด

1,500,000.00

มิ.ย.-62

โครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและบริการ กิจกรรมที่ 1
785 ค่าจ้างเหมากระตุ้นการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ Short Film กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัด
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายการท่องเทีย่ ว

2,044,800.00

พ.ค.-62

786 โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม

2,000,000.00

มี.ค.-62

778 โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครพนม
782

แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการทีจ่ ะจัดซือ้ จัดจ้าง

โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัด
787 นครพนม กิจกรรม 1 ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิต ลุ่มน้าโขง?คน
กินปลา?
โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัด
788 นครพนม กิจกรรม 1 ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิต ลุ่มน้าโขง?คน
กินปลา?
โครงการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ
789 วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่ม
จังหวัดสนุก ค่าจ้างเหมางานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่มจังหวัดสนุก
โครงการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ
790 วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่ม
จังหวัดสนุก ค่าจ้างเหมางานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่มจังหวัดสนุก
โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัด
791 นครพนม กิจกรรม 1 ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิต ลุ่มน้าโขง?คน
กินปลา?

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้าง(เดือน/ปี)

2,000,000.00

พ.ย.-61

2,000,000.00

พ.ย.-61

1,000,000.00

พ.ย.-61

1,000,000.00

พ.ย.-61

2,000,000.00

พ.ย.-61

ประกาศแผนวันที่

8/5/2562

8/5/2562

21/1/2562

2/4/2562
1/4/2562
7/3/2562
7/3/2562
11/12/2561
11/12/2561

ประกาศแผนวันที่
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561
25/6/2562
21/6/2562
21/6/2562
21/6/2562
19/6/2562
19/6/2562
6/6/2562

6/6/2562

ประกาศแผนวันที่
6/6/2562
31/5/2562
26/4/2562
18/4/2562
9/4/2562
19/3/2562
19/3/2562
18/3/2562
28/2/2562
28/2/2562

ประกาศแผนวันที่
21/2/2562
13/2/2562
13/2/2562
4/2/2562
4/2/2562
30/1/2562
30/1/2562
29/1/2562
28/1/2562
25/1/2562
13/2/2562
13/2/2562
4/2/2562
4/2/2562
30/1/2562
30/1/2562
29/1/2562
28/1/2562

ประกาศแผนวันที่
25/1/2562
28/12/2561

28/12/2561

28/12/2561
26/12/2561
24/12/2561

24/12/2561

ประกาศแผนวันที่

24/12/2561
19/12/2561
12/12/2561
3/12/2561
29/11/2561
29/11/2561
28/11/2561
26/11/2561
26/11/2561
26/11/2561
20/11/2561
7/11/2561
7/11/2561
26/10/2561
5/10/2561

ประกาศแผนวันที่

1/10/2561

1/10/2561

8/5/2562

8/5/2562

21/1/2562

2/4/2562
1/4/2562

ประกาศแผนวันที่
7/3/2562
7/3/2562
11/12/2561
11/12/2561
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561
29/11/2561

25/6/2562
21/6/2562
21/6/2562
21/6/2562
19/6/2562
19/6/2562

ประกาศแผนวันที่

6/6/2562

6/6/2562
6/6/2562
31/5/2562
26/4/2562
18/4/2562
9/4/2562
19/3/2562
19/3/2562
18/3/2562

ประกาศแผนวันที่
28/2/2562
28/2/2562
21/2/2562
13/2/2562
13/2/2562
4/2/2562
4/2/2562
30/1/2562
30/1/2562
29/1/2562
28/1/2562
25/1/2562
13/2/2562
13/2/2562
4/2/2562

ประกาศแผนวันที่
4/2/2562
30/1/2562
30/1/2562
29/1/2562
28/1/2562
25/1/2562
28/12/2561

28/12/2561

28/12/2561
26/12/2561

ประกาศแผนวันที่

24/12/2561

24/12/2561

24/12/2561
19/12/2561
12/12/2561
3/12/2561
29/11/2561
29/11/2561
28/11/2561

25/6/2562

ประกาศแผนวันที่
25/6/2562
24/6/2562
24/4/2562
21/1/2562
21/1/2562
16/11/2561

11/3/2562

11/3/2562

ประกาศแผนวันที่

6/2/2562

5/2/2562

5/2/2562

6/12/2561

ประกาศแผนวันที่

6/12/2561

24/9/2561

22/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

ประกาศแผนวันที่

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

ประกาศแผนวันที่

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

ประกาศแผนวันที่

15/8/2561

15/8/2561

15/8/2561

ประกาศแผนวันที่

15/8/2561

9/8/2561

9/8/2561

9/8/2561

ประกาศแผนวันที่

8/8/2561

7/8/2561

7/8/2561

7/8/2561

7/8/2561

ประกาศแผนวันที่

7/8/2561

7/8/2561

7/8/2561

6/8/2561

6/8/2561

ประกาศแผนวันที่

31/7/2561

25/7/2561

23/7/2561

16/7/2561

16/7/2561

ประกาศแผนวันที่
6/6/2562

24/5/2562

15/5/2562

15/5/2562

15/5/2562

15/5/2562
3/5/2562

ประกาศแผนวันที่

26/3/2562

4/3/2562

4/3/2562

1/3/2562

1/3/2562
23/1/2562
28/12/2561

ประกาศแผนวันที่
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
30/11/2561

ประกาศแผนวันที่

30/11/2561

30/11/2561
30/11/2561
30/11/2561
30/11/2561
30/11/2561

21/11/2561

21/11/2561

ประกาศแผนวันที่
21/11/2561

13/11/2561

13/11/2561

13/11/2561

8/11/2561

1/11/2561

ประกาศแผนวันที่

1/11/2561

25/10/2561

25/10/2561
25/10/2561
19/10/2561
17/10/2561
17/10/2561
17/10/2561

ประกาศแผนวันที่
17/10/2561

8/10/2561

8/10/2561

8/10/2561

7/9/2561

7/9/2561

ประกาศแผนวันที่

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

ประกาศแผนวันที่

30/8/2561

30/8/2561

30/8/2561
20/8/2561
20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

ประกาศแผนวันที่

20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

20/8/2561

ประกาศแผนวันที่

29/5/2562

7/11/2561

7/11/2561

19/10/2561
19/10/2561

19/10/2561

ประกาศแผนวันที่
19/10/2561

19/10/2561

19/10/2561

19/10/2561

19/10/2561

19/10/2561

19/10/2561

ประกาศแผนวันที่
19/10/2561
18/10/2561
18/10/2561
18/10/2561
18/10/2561

18/10/2561

18/10/2561

18/10/2561

ประกาศแผนวันที่
18/10/2561

18/10/2561

18/10/2561

18/10/2561

18/10/2561
18/10/2561
18/10/2561
18/10/2561

ประกาศแผนวันที่

17/9/2561

17/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

ประกาศแผนวันที่

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

ประกาศแผนวันที่

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561

7/9/2561
31/8/2561
31/8/2561
31/8/2561
31/8/2561
24/8/2561

ประกาศแผนวันที่
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561

24/8/2561

ประกาศแผนวันที่
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
24/8/2561

ประกาศแผนวันที่
17/6/2562
7/6/2562
7/6/2562
7/6/2562
7/6/2562

14/5/2562

26/4/2562
26/4/2562

ประกาศแผนวันที่
14/12/2561
14/12/2561
13/12/2561
12/12/2561
12/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
6/12/2561
30/11/2561

ประกาศแผนวันที่
30/11/2561
23/11/2561
21/11/2561

21/11/2561

14/11/2561
7/11/2561
26/10/2561

26/10/2561

ประกาศแผนวันที่

26/10/2561

26/10/2561

26/10/2561

26/10/2561

26/10/2561
25/10/2561
19/10/2561

ประกาศแผนวันที่
18/10/2561
18/10/2561
17/9/2561
11/9/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561

ประกาศแผนวันที่
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561

ประกาศแผนวันที่
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
30/8/2561
29/8/2561
29/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

22/8/2561

ประกาศแผนวันที่

22/8/2561

22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

22/8/2561

22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561

22/8/2561

22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

ประกาศแผนวันที่
22/8/2561
22/8/2561
22/8/2561

26/6/2562
25/6/2562
25/6/2562
25/6/2562
11/6/2562
11/6/2562

ประกาศแผนวันที่
11/6/2562
4/6/2562
4/6/2562
4/6/2562
4/6/2562
4/6/2562
4/6/2562
30/5/2562
30/5/2562

ประกาศแผนวันที่
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562

ประกาศแผนวันที่
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
29/3/2562
29/3/2562
22/3/2562
20/3/2562
19/3/2562

ประกาศแผนวันที่
19/3/2562
19/3/2562
19/3/2562
19/3/2562
19/3/2562
19/3/2562
13/2/2562
13/2/2562
13/2/2562

ประกาศแผนวันที่

24/12/2561

24/12/2561

24/12/2561
24/12/2561
24/12/2561
24/12/2561
24/12/2561
24/12/2561

ประกาศแผนวันที่
24/12/2561

24/12/2561

20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561

ประกาศแผนวันที่
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561

ประกาศแผนวันที่
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
20/12/2561
23/8/2561
23/8/2561

ประกาศแผนวันที่
23/8/2561

23/8/2561

23/8/2561
23/8/2561
23/8/2561
23/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561

ประกาศแผนวันที่

21/8/2561

21/8/2561

21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

ประกาศแผนวันที่
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561
21/8/2561

16/5/2562

10/5/2562

13/3/2562

ประกาศแผนวันที่

13/3/2562

15/1/2562
11/1/2562
2/1/2562
26/12/2561

19/11/2561

28/5/2562

ประกาศแผนวันที่
30/1/2562
15/11/2561

27/5/2562
22/1/2562
22/1/2562
9/1/2562
4/1/2562
31/10/2561
30/10/2561
30/10/2561
29/10/2561
29/10/2561

ประกาศแผนวันที่
5/10/2561
4/10/2561
21/9/2561
18/9/2561
14/9/2561
4/9/2561
27/8/2561
27/8/2561
24/8/2561
24/8/2561
20/8/2561
20/8/2561
20/8/2561
20/8/2561

ประกาศแผนวันที่
20/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
14/8/2561
3/8/2561
3/8/2561
2/8/2561
17/6/2562
10/6/2562
28/5/2562

ประกาศแผนวันที่
1/5/2562
25/4/2562
15/3/2562
14/3/2562
13/3/2562
4/3/2562
25/2/2562
21/2/2562
21/2/2562
28/1/2562
25/1/2562
25/1/2562
25/1/2562
25/1/2562

ประกาศแผนวันที่
16/1/2562
28/12/2561
24/12/2561
24/12/2561
18/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561

ประกาศแผนวันที่
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
17/12/2561
14/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561
13/12/2561

ประกาศแผนวันที่
13/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
6/12/2561
6/12/2561
6/12/2561
4/12/2561
4/12/2561
3/12/2561
3/12/2561
3/12/2561
30/11/2561
28/11/2561

ประกาศแผนวันที่
28/11/2561
28/11/2561
1/11/2561
8/10/2561
4/10/2561
18/9/2561
18/9/2561
13/9/2561
12/9/2561
12/9/2561
5/9/2561
4/9/2561
12/6/2562
12/11/2561
9/11/2561

ประกาศแผนวันที่
1/10/2561
1/10/2561
1/10/2561
19/9/2561

15/5/2562
11/12/2561
3/10/2561
20/9/2561
24/8/2561

20/6/2562
31/5/2562

ประกาศแผนวันที่
23/1/2562
9/11/2561
24/10/2561
24/10/2561
17/8/2561

6/11/2561
6/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561

ประกาศแผนวันที่
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
2/10/2561
2/10/2561

12/6/2562
7/6/2562

7/6/2562

8/5/2562
8/3/2562

ประกาศแผนวันที่
26/11/2561
26/11/2561

26/11/2561

23/11/2561
23/11/2561

