
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง          
( กองช่าง ) 

31,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ 
31,000บาท 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

80/2563 
  ลว. 11 ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อสารส้มก้อนใส 
 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  
84,000บาท 

 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

81/2563 
    ลว. 11  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสง             
( ส านักปลัด ) 
 

1,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
1,400 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
82/2563 

    ลว. 14 ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ( กอง
สวัสดิการฯ ) 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
8,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
83/2563 

    ลว. 14  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์
( กองสวัสดิการฯ ) 
 

700 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
700 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
84/2563 

    ลว. 14  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      
( ส านักปลัด ) 
 

9,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 
9,000  บาท 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
85/2563 

    ลว. 21  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7. จัดซื้อวัสดุส านักงาน     
( กองช่าง ) 

19,977 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  
8,000 บาท 

 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13 ม.3 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

86/2563 
    ลว. 22  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

8. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทย ุ
( กองช่าง ) 
 

87,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

87,200 บาท 
 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13 ม.3 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

87/2563 
    ลว. 22  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

9. จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
CCTV ( ป้องกันฯ ) 
 

219,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ณุพงษ์ดาวเทียม &
กล้องวงจรปิด 
ราคาที่เสนอ 
9,000  บาท 

ณุพงษ์ดาวเทียม &กล้อง
วงจรปิด 

149 ม.8 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
88/2563 

    ลว. 24  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10. จัดจ้างซ่อมแซม
อุปกรณ์และปรับปรุง
ระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV 

40,125 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท TOT จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ  
40,125 บาท 

 

บริษัท TOT จ ากัด 
(มหาชน) 

329 ม.1 ต.บึงกาฬ 
อ.เมือง  จ.บึงกาฬ    

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
67/2563 

    ลว. 8  ก.ย. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11. จัดจ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตร หมู่5 สาย
บ้านหนองบัวงามเชื่อม
บ้านอู่ค า 
 

82,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ  

82,800 บาท 
 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

68/2563 
    ลว. 16  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

12. จัดจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ          
( กองคลัง ) 
 

5,450 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านธนัทแอร์ราง
น้ าฝน           

ราคาที่เสนอ 
5,450  บาท 

ร้านธนัทแอร์รางน้ าฝน          
222  ม.3 ต.ศรีชมภู 
อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
69/2563 

    ลว. 25  ก.ย. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 


