
    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม  2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 680 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
680 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

05/2560 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2. 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
510 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

06/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 

6,230 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,230 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
01/2561 

    ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 

8,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,500 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
02/2561 

    ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5. 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

7,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,200 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
04/2561 

    ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6. 
 
 

จัดซื้อวัสดุโครงการงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

299,772 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

299,772 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 หมู่ 8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
07/2561 

    ลว. 24 ต.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. 
 
 

จ้างบริการท าความ
สะอาด (ส านักปลัด) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางค าผอง  แก้วศิริ 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นางค าผอง  แก้วศิริ 
 29 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

01/2561 
ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

8 จ้างบริการท าความ
สะอาด (ส านักปลัด) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  โสภายิ่ง 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

นางนิตยา  โสภายิ่ง 
 73 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

02/2561 
ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

9 จ้างบริการบันทึกข้อมูล 
(ส านักปลัด) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา  ไชยขันธ ์
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

นางสาวปวีณา  ไชยขันธ์ 
48 หมู่ 4 ต.ศรีวิไล  
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
03/2561 

ลว. 2 ต.ค. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 
 
 

จ้างบริการบันทึก
ข้อมูล 
(ส านักปลัด) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรณภา  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

น.ส.เนตรณภา  อุปชยั 
52 หมู่ 4  ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

04/2561 
ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

11 จ้างบริการดูแล
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ดา  ศรีจนัทร ์
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

นายศักดิ์ดา  ศรีจนัทร ์
152 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

05/2561 
ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

12 จ้างบริการดูแล
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค ์

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไกรบ้าน  สมงาม 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

นายไกรบ้าน  สมงาม 
118 หมู่  6 ต.นาสะแบง          

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

06/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มิถนุายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

3. 
 
 

จ้างบริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

27,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.อามรทิพย์  เนตรจันทร ์

ราคาที่เสนอ 
27,000 บาท 

น.ส.อามรทิพย์  เนตรจันทร ์
191 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

07/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

14 จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 
 

นายอรรถพร  อุปชัย 
58/1 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

08/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

15 จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอ าไพร  วิชนบท 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายอ าไพร  วิชนบท 
118 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

09/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16 
 
 

จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายค าใส  ทองบ่อ 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายค าใส  ทองบ่อ 
189 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

10/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าประปา หมู่ 5,6 
ต.นาสะแบง 

7,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางแปลง  สมงาม 
ราคาที่เสนอ 
7,500 บาท 

นางแปลง  สมงาม 
118 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 
11/2561 

  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าประปา หมู่ 9 

4,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอ่วม  สมนึก 
ราคาที่เสนอ 
4,500 บาท 

นายอ่วม  สมนึก 
85 หมู่ 9 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

12/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

19 
 
 

จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าปา หมู่ 1,3 

7,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางล าออง  มงคลน า 
ราคาที่เสนอ 
7,500 บาท 

นางล าออง  มงคลน า 
82 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

13/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 จ้างบริการดูแล
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา ประจ า
ต าบลนาสะแบง 

18,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไพบลูย์  ศรีรักชาติ 
ราคาที่เสนอ 

18,000 บาท 

นายไพบลูย์  ศรีรักชาติ 
99 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 
14/2561 

  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
105 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

15/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

22 
 
 

จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบุญตา  นาเวียง 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายบุญตา  นาเวียง 
81 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

16/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

23 จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายสมเด็จ  อุปชัย 
103 หมู่ 8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 
17/2561 

  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าประจ าต าบลนา
สะแบง 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายจิตติพัฒน์  จันทะเสน 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายจิตตพิัฒน์  จันทะเสน 
263 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

18/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

25 
 
 

จ้างบริการบันทึกข้อมูล
ทั่วไป (ส านักปลัด) 

24,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนา พุทไธสง 
ราคาที่เสนอ 

24,000 บาท 

น.ส.นันทนา พุทไธสง 
73 หมู่ 7 ต.ป่าแฝก 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
19/2561 

  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

26 จ้างบริการบันทึกข้อมูล
ทั่วไป (กองคลัง) 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.ชาวิณี  ศรเีหล่า
หลวง 

ราคาที่เสนอ 
21,000 บาท 

น.ส.ชาวณิี  ศรีเหล่าหลวง 
318 หมู่ 4 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 

20/2561 
  ลว. 2 ต.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างเหมาบริการจัดท า
พวงมาลาเนื่องในวนัปิย
มหาราช 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
1,000 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

22/2561 
    ลว. 16 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

28 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายเสือ  กาเผือก 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายเสือ  กาเผือก 
21 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

01/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

29 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  ศรีสว่าง 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายบุญโฮม  ศรีสว่าง 
8 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
02/2561 

    ลว. 2 ต.ค. 2560 
 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงค์  ประกอบแกว้ 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายกิตติพงค์  ประกอบแกว้ 
127 หมู่ 1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

03/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ตลุาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

31 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายสมพันธ์  ชินค า 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายสมพันธ์ ชินค า 
45 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

04/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

32 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายสบุัน  ชาวยามกา 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายสบุัน  ชาวยามกา 
10 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

05/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

33 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
ในระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายวนิัย  แก้วสีรัง 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายวนิัย  แก้วสีรัง 
111 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

06/2561 
    ลว. 2 ต.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน  2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 570 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
570 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

08/2561 
  ลว. 1 พ.ย. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2. 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
500 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

09/2561 
    ลว. 1 พ.ย. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 

8,105 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,105 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
10/2561 

    ลว. 1 พ.ย. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น (น้ ามนั
ดีเซล) 

11,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
11,700 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
11/2561 

    ลว. 1 พ.ย. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5. 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น (กองชา่ง) 

8,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,400 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
12/2561 

    ลว. 1 พ.ย. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6. 
 
 

จัดซื้อเก้าอี้ท างาน 5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 
5,000 บาท 

 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 หมู่ 5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
13/2560 

    ลว. 3 พ.ย. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน   2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. 
 
 

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด  
2 บาน 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

10,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 หมู่ 5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
14/2561 

ลว. 6 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ตา้นยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
 135 หมู่ 8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
15/2561 

ลว. 14 พ.ย. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

9. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 หมู่ 8 ต.ศรีวิไล  
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
16/2561 

ลว. 15 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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. 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 หมู่ 8  ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
17/2561 

ลว. 15 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

11. จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 หมู่ 8  ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
18/2561 

ลว. 22 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

12. จัดซื้อยางมะตอย
ส าเร็จรูป 

98,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

98,000 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 หมู่  8 ต.นาสะแบง          

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

19/2561 
  ลว. 23 พ.ย. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13. 
 
 

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 51,842 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

51,842 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 หมู่ 5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
20/2561 

  ลว. 27 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

14. จ้างเหมาจัดหาน้ าดื่ม
โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน 

19,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางพิศมัย  อองตัน 
ราคาที่เสนอ 

19,200 บาท 
 

นางพิศมัย  อองตัน 
100 หมู่ 1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

23/2561 
  ลว. 2 พ.ย. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

15. จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด) 

850 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาคอมพิวเตอร ์
ราคาที่เสนอ 
850 บาท 

ร้านปรีชาคอมพิวเตอร์ 
97/1 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

24/2561 
  ลว. 7 พ.ย. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤศจกิายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16. 
 
 

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย และปิดบ่อขยะ
บ้านสันทรายงาม 

25,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

25/2561 
  ลว. 16 พ.ย. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

17. จ้างเหมาซ่อมเครื่อง 
ตัดหญ้า  

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท 

ร้าน ป.ศรีวิไล 
11 หมู่ 1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
27/2561 

  ลว. 17 พ.ย. 2560 
 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

18. จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
(กองช่าง) 

740 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์เมกเกอร์ 
ราคาที่เสนอ 
740 บาท 

ร้านเรนโบว์เมกเกอร์ 
438 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

28/2561 
  ลว. 23 พ.ย. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤศจกิายน   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

19. 
 
 

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 

1,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 
1,100 บาท 

ร้านปรีชาคอมพิวเตอร์ 
97/1 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

29/2561 
  ลว. 23 พ.ย. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

20. จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม การประชุม
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง 
สมัยสามัญประจ าปี 
สมัยที่ 4/2560  
คร้ังที่ 1 

2,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสรรเสริญ  ศิริพงษ์ 
ราคาที่เสนอ 
2,700 บาท 

นางสรรเสริญ  ศิริพงษ์ 
124 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

30/2561 
  ลว. 27 พ.ย. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

21. โครงการซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
เอนกประสงค์  
อบต.นาสะแบง 

377,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

377,000 บาท 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 หมู่ 3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
01/2561 

  ลว. 20 พ.ย. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 520 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
520 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

21/2561 
  ลว. 1 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

560 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
560 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

22/2561 
    ลว. 1 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

5,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
5,600 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
23/2561 

    ลว. 1 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 

10,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,700 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
24/2561 

    ลว. 1 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

6,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,800 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
25/2561 

    ลว. 1 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (ตู้โชว์) 

7,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 
7,500 บาท 

 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 หมู่ 5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
26/2561 

    ลว. 6 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ
ลดการใช้ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม ต าบลนา
สะแบง                  

5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
5,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
27/2561 

  ลว. 14 ธ.ค. 2560 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 100,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

100,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

28/2561 
    ลว. 18 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดโุครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ขององค์การ
อบต.นาสะแบง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

12,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเก้ามงคลมั่งม ี
ราคาที่เสนอ 

12,000 บาท 
 

ร้านเก้ามงคลมั่งม ี
251/3 หมู่ 4 ต.หนองบัว 

อ.เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
29/2561 

    ลว. 19 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จ้างบริการบันทึกข้อมูล
ทั่วไป (ส านักปลัด) 

80,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนา  พุทไธ
สง 

ราคาที่เสนอ 
80,000 บาท 

น.ส.นันทนา พุทไธสง 
73 หมู่ 7 ต.ป่าแฝก 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
31/2561 

  ลว. 1 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จ้างประกอบอาหาร
โครงการลดการใช้
ถุงพลาสติกกล่องโฟม 
ต าบลนาสะแบง                  

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางพิศมัย  อองตัน 
ราคาที่เสนอ  

20,000 บาท 

นางพิศมัย  อองตัน 
100 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

32/2561 
    ลว. 13 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชกิสภา
ท้องถิ่น พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง 
ขององค์การอบต.นาสะแบง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (วันอบรม) 

5,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.เพียงใจ  อินหงสา 
ราคาที่เสนอ 
5,200 บาท 

 

น.ส.เพียงใจ  อินหงสา 
284 หมู่ 10 ต.ชัยพร 

อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
33/2561 

    ลว. 19 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จ้างจัดท าป้ายโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ขององค์การ
อบต.นาสะแบง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเก้ามงคลมั่งม ี
ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท 

ร้านเก้ามงคลมั่งม ี
251/3 หมู่ 4 ต.หนองบัว 

อ.เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
31/2561 

  ลว. 19 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

จ้างเหมาจัดหารถโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้ างประจ า 
พนักงานจ้าง ขององค์การ
อบต.นาสะแบง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  

90,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย์  ทองบุญม ี
ราคาที่เสนอ  

90,000 บาท 

นางวิลาวัลย์  ทองบุญม ี
348 ม.16 ต.หนองนาค า 

อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
35/2561 

ลว. 19 ธ.ค. 2560 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

15 จ้างจัดหาน้ าดื่ม
โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนยางช๊อป 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

ร้านสวนยางช๊อป 
 284 หมู่ 10 ต.ชัยพร 

อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

37/2561 
ลว. 21 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม   2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 
 
 

จ้างบริการท าความ
สะอาด (ส านักปลัด) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางค าผอง  แก้วศิริ 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นางค าผอง  แก้วศิริ 
 29 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

38/2561 
ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

17 จ้างบริการท าความ
สะอาด (ส านักปลัด) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  โสภายิ่ง 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 
 

นางนิตยา  โสภายิ่ง 
 73 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

39/2561 
ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

18 จ้างบริการบันทึกข้อมูล 
(ส านักปลัด) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรณภา  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 
 

น.ส.เนตรณภา  อุปชยั 
52 หมู่ 4  ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

40/2561 
ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

19 
 
 

จ้างบริการดูแล
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไกรบ้าน  สมงาม 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 
 

นายไกรบ้าน  สมงาม 
118 หมู่  6 ต.นาสะแบง          

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

41/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

20 จ้างบริการดูแล
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค ์

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ดา  ศรีจนัทร ์
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 
 

นายศักดิ์ดา  ศรีจนัทร ์
152 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

42/2561 
ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

21 จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 
 

นายอรรถพร  อุปชัย 
58/1 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

43/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

22 
 
 

จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอ าไพร  วิชนบท 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายอ าไพร  วิชนบท 
118 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

44/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

23 จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายค าใส  ทองบ่อ 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายค าใส  ทองบ่อ 
189 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

45/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

24 จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
105 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

46/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม   2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

25 
 
 

จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายสมเด็จ  อุปชัย 
103 หมู่ 8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 
47/2561 

  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

26 จ้างบริการซ่อมถนนที่
ช ารุด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(กองช่าง) 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบุญตา  นาเวียง 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายบุญตา  นาเวียง 
81 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

48/2561 
  ลว. 29 ธ.ค.. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าประจ าต าบลนา
สะแบง 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายจิตติพัฒน์  จันทะเสน 
ราคาที่เสนอ 

63,000 บาท 

นายจิตตพิัฒน์  จันทะเสน 
263 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

49/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม   2560 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

28 
 
 

จ้างบริการดูแล
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา ประจ า
ต าบลนาสะแบง 

54,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไพบลูย์  ศรีรักชาติ 
ราคาที่เสนอ 

54,000 บาท 

นายไพบลูย์  ศรีรักชาติ 
99 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรวิไล จ.บึงกาฬ 
50/2561 

  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

29 จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าประปา หมู่ 9 

13,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายอ่วม  สมนึก 
ราคาที่เสนอ 

13,500 บาท 

นายอ่วม  สมนึก 
85 หมู่ 9 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

51/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าปา หมู่ 5,6 

27,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางแปลง  สมงาม 
ราคาที่เสนอ 

27,100 บาท 

นางแปลง  สมงาม 
118 หมู่ 6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

52/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม   2560 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

31 
 
 

จ้างบริการดูแลระบบ
น้ าปา หมู่ 1,3 

27,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางล าออง  มงคลน า 
ราคาที่เสนอ 

27,000 บาท 

นางล าออง  มงคลน า 
82 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

53/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพ
รับจ้างงาน
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 670 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
670 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
510 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

31/2561 
    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

7,508 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,508 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
32/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 

10,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,800 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
33/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,000 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
34/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุในโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ 

54,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

55,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
35/2561 

    ลว. 3 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อของรางวัล
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี   
พ.ศ. 2561  

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
36/2561 

  ลว. 8 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( กองคลัง ) 

29,962 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

29,962 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
37/2561 

    ลว. 16 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( กองช่าง ) 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
38/2561 

    ลว. 23 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
บ้านหนองจิก - วัดถ้ าน้ า
ทิพย์ หมู่ที่ 4 ต าบลนา
สะแบง 

79,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

79,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

54/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
โรงสีชุมชน - หนองไฮ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาสะแบง 
 

45,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ  

45,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

55/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายกิตต ิ คณะพรม  
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาสะแบง 
 

74,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

74,000 บาท 
 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

56/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายสมนึก  โฆสิต  
หมู่ที่ ๕  ต าบลนาสะแบง 
 

54,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

54,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

57/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายฝั่น  มิตรพันธ์  
หมู่ที่ ๖ ต าบลนาสะแบง 
 

54,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ  

54,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

58/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายอุดร  ชาชุมพร  
หมู่ที่ ๖  ต าบลนาสะแบง 
 

48,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
48,000บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

59/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 จ้างเหมาซ่อมรถยต์
ส่วนกลาง               
หมาเลขทะเบียน กข 
2070 บึงกาฬ 
 

1,340.71 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี่น้องเพชร
ออโต้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

1,340.71 บาท 
 

บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ 
จ ากัด  

381 หมู่ 1 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

60/2561 
ลว. 15 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
กองช่าง         
หมายเลขทะเบียน กก 
2871 บึงกาฬ 
 

500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์แอร ์
ราคาที่เสนอ 
500 บาท 

 

ร้านยงค์แอร์ 
185 หมู่ 7  ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
61/2561 

ลว. 18 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

18 
 
 

จ้างเหมาซ่อมรถยนต ์
กู้ชีพ   หมายเลข
ทะเบียน นก 297 
บึงกาฬ 
 

14,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์แอร ์
ราคาที่เสนอ 

14,500 บาท 
 

ร้านยงค์แอร์ 
185 หมู่ 7  ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
62/2561 

  ลว. 22 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

19 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายบ้านหนองบัวเงิน - 
บ้านป่าแฝก หมู่ที่ ๖ 
ต าบลนาสะแบง 
 

82,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

82,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

63/2561 
  ลว. 25 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

20 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บก 
6284 บึงกาฬ 
 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ถ. การช่าง 
ราคาที่เสนอ 
30,000บาท 

 

ถ. การช่าง 
113/1 หมู่ 1 

 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
64/2561 

ลว. 30 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ ์2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 660 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
660บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

39/2561 
  ลว. 1 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

480 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
480 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

40/2561 
    ลว. 1 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

8,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,100 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
41/2561 

    ลว. 1 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ ์2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

8,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,500 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
42/2561 

    ลว. 1 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 

11,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
11,800 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
43/2561 

    ลว. 1 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุ
อุปกรณ์ โครงการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๑๔ 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
10,000 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
44/2561 

    ลว. 5 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ ์2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

15,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา
คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 

15,900 บาท 

ร้านปรีชาคอมพิวเตอร์ 
97/1 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

45/2561 
  ลว. 20 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

ค่าจัดซื้ออาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

1,620 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
1,620 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
46/2561 

    ลว. 21 ก.พ.2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จ้างประกอบอาหาร
โครงการคนนาสะแบง
หัวใจสีเขียว (หน้าบ้าน
น่ามอง) 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางพิศมัย  อองตัน 
ราคาที่เสนอ 

10,000 บาท 
 

นางพิศมัย  อองตัน 
100 ม.1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

65/2561 
    ลว. 5 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จ้างเหมาจัดหารถใน
การเข้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวด ี

2,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ค ามา 
ราคาที่เสนอ 
2,700 บาท 

นายบรรจง  ค ามา 
2 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
66/2561 

  ลว. 12 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จ้างประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวา่ง
พร้อมเครื่องดื่ม 
 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยธิดา  หงษ์ภูม ี
ราคาที่เสนอ  
5,400 บาท 

น.ส.ปิยธิดา  หงษ์ภูม ี
106/2 ม.10 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

67/2561 
    ลว. 20 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จ้างจัดท าตรายาง 
 

400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
ราคาที่เสนอ 
400 บาท 

 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

    อ.เมืองบึงกาฬ 
        จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

71/2561 
    ลว. 26 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
 
 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มนีาคม  2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 580 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
660 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

47/2561 
  ลว. 26 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

560 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
560 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

48/2561 
    ลว. 26 ก.พ. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
49/2561 

    ลว. 26 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

11,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
11,700 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
50/2561 

    ลว. 26 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

7,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,300 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
51/2561 

    ลว. 26 ก.พ. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อวัสุดงานบา้นงาน
ครัว ( ส านักปลัด ) 

34,994 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

34,994 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
52/2561 

    ลว. 2 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อโต๊ะท างาน 4,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
4,500 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
53/2561 

  ลว. 12 มี.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสุดงานบา้นงาน
ครัว ( กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

19,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
19,600 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
54/2561 

    ลว. 26 มี.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

( กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
30,000 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
55/2561 

    ลว. 26 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 60,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

60,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
56/2561 

  ลว. 27 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อน้ าดื่มโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ต าบลนาสะแบง 
 

13,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
13,600 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

57/2561 
    ลว. 27 มี.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อถ้วยรางวัล
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
ต าบลนาสะแบง 
 

7,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
400 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

58/2561 
    ลว. 27 มี.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

28,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
28,400 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 หมู่ 2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
59/2561 

  ลว. 27 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

1๕ จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

35,830 - - - - - เฉพาะเจาะจง ถ. การช่าง 
ราคาที่เสนอ 
35,830 

ถ.การช่าง 
268 หมู่ 1 ต าบลศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

73/2561 
ลว. 8 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

1๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่ายประกาศ   
ค าม้วน หมู่ที่ 1 ต าบล
นาสะแบง 

13,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
13,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

74/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

1๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายนาหม่อง – แยก
โคกค าภู หมู่ที่ 4 ต าบล
นาสะแบง 

42,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

75/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

1๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายบา้นหนองจิก –  
วัดถ้ าผาขาว หมู่ที่ 4 
ต าบลนาสะแบง 

43,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
43,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

76/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

1๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนองไผ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลนาสะแบง 

81,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
81,000 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

77/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่านายสังคม   
ศรีลาพัฒน์ – ภูสิงห ์
หมู่ที่ 9 ต าบลนา
สะแบง 

57,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

57,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

78/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายโคกอีชา้ง หมู่ที่ 9 
ต าบลนาสะแบง 

54,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
54,000 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

79/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

2๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่านายวิรัตน์   
ศรีลาพัฒน์ หมู่ที่ 9 
ต าบลนาสะแบง 

10,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
10,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

80/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

2๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายตน้บก หมู่ที่ 9 
ต าบลนาสะแบง 

22,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

22,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

81/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่างโสภนิ  โนน
เพีย หมู่ที่ 7 ต าบลนา
สะแบง 

36,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
36,000 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

82/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

2๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนองตนีภู หมู่ที่ 7 
ต าบลนาสะแบง 

27,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
27,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

83/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

2๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนองแวง หมู่ที่ 7 
ต าบลนาสะแบง 

49,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

49,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

84/2561 
ลว. 16 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2๗ จ้างจัดท าตรายาง 950 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
ราคาที่เสนอ 
36,000 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

 อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ       
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

85/2561 
ลว. 19 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

2๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายนายไพทูรย์  
บุญเคน – รอยต่อนา
แสง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
สะแบง 

27,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
27,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

86/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

2๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนา้วัดปา่สนัทราย
งาม – ต้นไฮ หมู่ที่ 8 
ต าบลนาสะแบง 

27,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการข่าง 
ราคาที่เสนอ 

27,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

87/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนองเป็ดก่า – 
รอยต่อนาค าแคน หมู่ที่ 
8 ต าบลนาสะแบง 

84,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

พรชัยการช่าง 
164 หมู่ 5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

88/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

3๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายฝายหลวง – หน้า
วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 
8 ต าบลนาสะแบง 

73,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
73,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

89/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

3๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายห้วยทรายใหญ่  
หมู่ที่ 8 ต าบลนา
สะแบง 

73,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

73,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

90/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3๓ จ้างเหมาประกอบ
อาหารเนื่องในวัน
สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 

๑๒,๐00 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยธิดา  หงษ์ภูม ี
ราคาที่เสนอ 
๑๒,000 

น.ส.ปิยธิดา  หงษ์ภูม ี
106/2 ม.10 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๙๑/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

3๔ จ้างจัดหารถเนื่องในวนั
สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 

7,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ค ามา 
ราคาที่เสนอ 

7,500 

นายบรรจง  ค ามา 
๒ หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
๙๒/2561 

ลว. 22 มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

3๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่ายยม สุริยา – 
แม่เสี้ยน หมู่ที่ 2 ต าบล
นาสะแบง 

1,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
1,300 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

93/2561 
ลว. 28 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายข้างวัดสระหลวง 
หมู่ที่ ๒ ต าบลนา
สะแบง 
 

4,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

4,900 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๙๔/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

3๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่ายฉลาม- 
หนองทรายด่อน หมู่ที่ 
๒ ต าบลนาสะแบง 
 

๑๑,๐00 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
๑๑,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๙๕/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

3๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายท้ายบ้าน –  
โนนเฮือ หมู่ที่ ๓ 
ต าบลนาสะแบง 

1๔,๓00 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

1๔,๐00 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

9๖/2561 
ลว. 28 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายทีน่ายสมัน ดวงดี –  
ที่นายสายนัต์ ราษี  
หมู่ที่ ๓ ต าบลนา
สะแบง 
 

4๒,๕00 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
4๒,๐00 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๙๗/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายแยกไร่นาย
ปรดงษ์  ราชวงษ์ – 
ไร่นายส า  ราษี หมู่ที่ 
3 ต าบลนาสะแบง 
 

๓๘,๑00 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
๓๘,000 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๙๘/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

4๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายวังเดือนห้า – ห้วย
ทราย หมู่ที่ ๓ ต าบล
นาสะแบง 

๔๙,๘00 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

๔๙,๐00 บาท 

พรชัยการช่าง 
1๖๔ หมู่ ๕ ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

9๙/2561 
ลว. 28 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

๔๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายดอนบักหล่ าหนอง
แสง หมู่ที่ ๓ ต าบลนา
สะแบง 
 

๕๕,๔00 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
๕๕,๐00 

พรชัยการช่าง 
1๖๔ หมู่ ๕ ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๑๐๐/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

๔๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนา้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาสะแบง หมู่ที่ ๓ 
ต าบลนาสะแบง 
 

๑๐,๐00 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
๑๐,000 

พรชัยการช่าง 
1๖๔ หมู่ ๕ ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

๑๐๑/2561 
ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

4๔ จ้างเหมาบริการ ๕๔,๐00 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภา อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

๕๔,๐00 บาท 

นางสาวเนตรณภา อุปชัย 
๕๒ หมู่ ๔ ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้งเลขที ่

๑๐๒/2561 
ลว. ๓๐ มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

๔๕ จ้างท าปา้ยพระบรม
ฉายาลักษณฯ์ 
 

๑,๘๔0 - - - - - เฉพาะเจาะจง แทนกายพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

๑,๘๔0 

แทนกายพาณิชย ์
๒๒๘ หมู่ ๒ ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
๑๐๓/2561 

ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

๔๖ จ้างท าปา้ยตลาด
ประชารัฐ 
 

๑,๘๔0 - - - - - เฉพาะเจาะจง แทนกายพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

๑,๘๔0 

แทนกายพาณิชย ์
๒๒๘ หมู่ ๒ ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
๑๐๔/2561 

ลว. 2๘ มี.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 580 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
590 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

60/2561 
  ลว. 30 มี.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
500 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

61/2561 
    ลว. 30 มี.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

7,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,200 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
62/2561 

    ลว. 30 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

13,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
13,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
63/2561 

    ลว. 30 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

9,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
9,100 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
64/2561 

    ลว. 30 มี.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อผ้าตกแต่งรถแห่
ประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  

38,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
38,250 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
65/2561 

    ลว. 24 เม.ย.  2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อน้ าดื่มใน
โครงการประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี 
๒๕๖๑  

21,750 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
21,750 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
66/2561 

  ลว. 4 เม.ย. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ 

50,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

50,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

67/2561 
    ลว. 23 เม.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

20,700 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
68/2561 

    ลว. 25 เม.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อสารส้มและ 
คลอรีน 

196,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

196,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

69/2561 
  ลว. 25 เม.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จ้างบริการบันทึกข้อมูล 
(ส านักปลัด) 
 

54,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรนภา อุปชัย 
ราคาที่เสนอ  

54,000 บาท 

น.ส.เนตรนภา อุปชัย 
52 ม.4 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

102/2561 
    ลว. 30 เม.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างเหมารถพร้อม
ประดับตกแต่ง
ประเพณีแห่สงกรานต์
ประจ าปี 2561 
 

120,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  วรยศ 
ราคาที่เสนอ  

120,000 บาท 

นางสมหมาย  วรยศ 
104 ม.3 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

105/2561 
    ลว. 4 เม.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแทนการพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท 

 

ร้านแทนกายพาณชิย ์
229 ม.2 ต.พรเจริญ 

    อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

106/2561 
    ลว.  9 เม.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

15,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสรรเสริญ  ศิริพงษ ์
ราคาที่เสนอ 

15,000 บาท 

นางสรรเสริญ  ศิริพงษ์ 
124 หมู่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

107/2561 
  ลว. 9 เม.ย. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 19,350 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
19,350 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 หมู่ 1 ต าบลศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

108/2561 
ลว. 30 เม.ย. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 จา้งก่อสร้างห้องน้ า
ชาย-หญิง และคน
พิการ จ านวน 1 หลัง 
 

499,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

499,000 บาท 
 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

02/2561 
    ลว.  10 เม.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 670 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
670 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

70/2561 
  ลว. 1 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
510 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

72/2561 
    ลว. 1 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

7,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,200 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
73/2561 

    ลว. 1 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

13,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
13,200 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
74/2561 

    ลว. 1 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

9,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
9,200 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
75/2561 

    ลว. 1 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควัน  

74,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

74,400 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

76/2561 
    ลว. 1 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อถ้วยรางวัล
โครงการนาสะแบงฟุต
ซอลคัพส่งเสริม
สุขภาพ ต่อต้านยา
เสพติด ครั้งที่ 3 

3,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเมษามาร์เก็ตติ้ง 
ราคาที่เสนอ 
3,700 บาท 

ร้านเมษามาร์เก็ตติ้ง 
34 ม.6 ต.ท่าสะอาด 

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

77/2561 
  ลว. 2 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อน้ าดื่มโครงการ 
นาสะแบงฟตุซอลคัพ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต่อต้านยาเสพติด  
ครั้งที่ 3 

4,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเมษามาร์เก็ตติ้ง 
ราคาที่เสนอ  
4,600 บาท 

ร้านเมษามาร์เก็ตติ้ง 
34 ม.6 ต.ท่าสะอาด 

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

78/2561 
    ลว. 2 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุประปา 51,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

51,900 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

79/2561 
    ลว. 7 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อกรวยจราจร 5,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 
5,900 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

80/2561 
  ลว. 11 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พ่น
หมอกควัน โครงการ
รณรงค์และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

8,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  
8,250 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

81/2561 
    ลว. 15 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero waste) 
 

15,650 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

15,650 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

82/2561 
    ลว. 16 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
 

24,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

24,900 บาท 
 

ร้านโพธิช์ัยการไฟฟ้า 
19 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

109/2561 
    ลว.  2 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างงานซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
สายหนองบวังาม –  
อู่ค า หมู่ที่ 5 ต าบลนา
สะแบง 

43,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

43,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

110/2561 
  ลว. 3 พ.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้า  

6,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บุบผา 
ราคาที่เสนอ 

6,300 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 หมู่ 8 ต าบลศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

111/2561 
ลว. 4 พ.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 จา้งจัดท าป้าย 
พระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 10 
 

370 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
370 บาท 

 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

112/2561 
    ลว.  15 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 จ้างจัดท าป้าย
โครงการรณรงค์และ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

750 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
750 บาท 

 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

113/2561 
    ลว.  15 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างจัดท าป้าย
โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) 

12,350      เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 

12,350 บาท 
 

ร้านเอ็ม ซี ดีไซน ์
142 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

114/2561 
    ลว.  16 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

19 จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการชุมชน
ปลอดขยะ ( Zero 
Waste ) 
 

32,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  วรยศ 
ราคาที่เสนอ 

32,000 บาท 
 

นางสมหมาย  วรยศ 
104 ม.3 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

115/2561 
    ลว.  16 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 จ้างเหมาประกอบ
อาหารโครงการ
รณรงค์และควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

22,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางหนูเวียง จันเขียว 
ราคาที่เสนอ 

22,500 บาท 
 

นางหนูเวียง  จันเขียว 
73 ม.3 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

117/2561 
    ลว.  16 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างเหมาประกอบ
อาหารเลี้ยงรับรอง
เพ่ือเลี้ยงรับรองการ
ประชุมออกตรวจ
นิเทศตามการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 
จ.บึงกาฬ 

7,000      เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  วรยศ 
ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท 

 

นางสมหมาย  วรยศ 
104 ม.3 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
      สัญญาจา้งเลขที่  

118/2561 
    ลว.  22 พ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
 
 



   
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มิถนุายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 660 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
660 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

84/2561 
  ลว. 1 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

550 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
550 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

85/2561 
    ลว. 1 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

6,034 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,034 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
86/2561 

    ลว. 1 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

                      



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มิถนุายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

10,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,300 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
87/2561 

    ลว. 1 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

6,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,900 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
88/2561 

    ลว. 1 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อยางมะตอย
ส าเร็จรูป  

90,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

90,300 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

89/2561 
    ลว. 6 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อน้ ามันเครื่อง,2T 12,480 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

12,480 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
90/2561 

  ลว. 7 มิ.ย. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุงานบา้น 
งานครัว 

29,985 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

29,985 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
91/2561 

    ลว. 7 มิ.ย. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 16,282 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
16,282 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
92/2561 

    ลว. 11 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อชุดรับแขก 26,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

26,500 บาท 

ร้านrพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
93/2561 

  ลว. 12 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมขา
ชุบ 

29,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

29,000 บาท 

ร้านrพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
94/2561 

  ลว. 12 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค ์
 

22,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

22,900 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
95/2561 

  ลว. 12 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 
 

11,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

11,000 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
96/2561 

  ลว. 12 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 44,380 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
44,380 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 หมู่ 2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
97/2561 

  ลว. 12 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  17,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
17,250 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 หมู่ 2 ต าบลศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

98/2561 
ลว. 4 พ.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 จัดซื้อน้ าดื่มและวัสดุ 
ในโครงการ “รักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
 

7,575 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
7,575 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
99/2561 

  ลว. 13 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

2,650 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
2,650 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
100/2561 

  ลว. 13 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จัดซื้อสารเร่ง
ตกตะกอนและ 
ปูนขาว 

65,000      เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

65,000 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
  ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

101/2561 
    ลว.  14 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

19 จัดซื้อท่อ คสล. 
 

3,850 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพลพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 
3,850 บาท 

 

ร้านปิยพลพาณิชย ์
323 ม.8 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

102/2561 
    ลว.  14 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 จ้างเหมาประกอบ
อาหารประชุมสภา 

8,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  วรยศ 
ราคาที่เสนอ 
8,100 บาท 

 

นางสมหมาย  วรยศ 
104 ม.3 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

119/2561 
    ลว.  1 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าประจ าต าบลนา
สะแบง 

7,000      เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท 

 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

120/2561 
    ลว.  1 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

22 จ้างบริการดูแล
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

28,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส  ศรีจันทร ์
ราคาที่เสนอ 

28,000 บาท 
 

นายวิทวัส  ศรีจันทร ์
152 ม.2 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ  
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

121/2561 
    ลว.  7 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

23 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง 

2,715.66 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี่น้องเพชร 
ออโต้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

2,715.66 บาท 
 

บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ 
จ ากัด 

381 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 
    อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

122/2561 
    ลว.  7 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
กู้ชีพ 

2,360      เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการช่าง 
ราคาที่เสนอ 
2,360 บาท 

 

ร้านอุดมการช่าง 
211 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
  ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

123/2561 
    ลว.  11 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

25 จ้างเหมาท าบล็อกตรา
สัญลักษณ์  
อบต.นาสะแบง 

3,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็กซ์ตรีม แอด
เวอร์ไทซิ่ง บึงกาฬ  

ราคาที่เสนอ 
3,900 บาท 

 

ร้าน เอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์
ไทซิ่ง บึงกาฬ   

95  ม.7 ต.วิศิษฐ ์
    อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

124/2561 
    ลว.  11 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
กู้ชีพ 

1,650 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
1,650 บาท 

 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
  ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

125/2561 
    ลว.  13 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างเหมาจัดท าปา้ย 
โครงการ “รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดนิ” 

260      เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
260 บาท 

 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

126/2561 
    ลว.  13 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

28 จ้างงานโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
แยกบ้านหนองบัวงาม 
– อู่ค า – ห้วยฮี้ หมู่ที่ 
5  ต.นาสะแบง 
 

98,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

98,000 บาท 
 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
  ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

127/2561 
    ลว.  11 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

29 จ้างงานโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
แยกโคกค าภู-วัดถ้ าน้ า
ทิพย์ หมู่ที่ 4   
ต.นาสะแบง 

98,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

98,000 บาท 
 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

128/2561 
    ลว.  13 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 จ้างงานโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ไร่นางสมหมาย วรยศ 
หมู่ที่ 3 ต.นาสะแบง 

25,500      เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

25,500 บาท 
 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

129/2561 
    ลว.  13 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

31 จ้างงานโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
สายข้าง 
 อบต.นาสะแบง  
 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 
 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

130/2561 
    ลว.  15 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



   
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
800 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

104/2561 
  ลว. 29 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,000 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
105/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
11,500 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
106/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

                      



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

6,620 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,620 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
107/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (โครงการ
รณรงค์และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก) 

5,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
5,500 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
107.2/2561 

    ลว. 3 ก.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด)  

31,845 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
31,845 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
108/2561 

    ลว. 9 ก.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(กองช่าง)  

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
20,000 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
109/2561 

  ลว. 9 ก.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
 

108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

108,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
110/2561 

    ลว. 9 ก.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้า 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท 

 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
131/2561 

    ลว. 13 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายแยกหนองบัวงาม-
อู่ค า-ห้วยฮี้-ม.5  
ต.นาสะแบง 

98,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะวรรณคอน
กรีต 

ราคาที่เสนอ 
98,000 บาท 

 

ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
132/2561 

    ลว. 13 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 
 
 

จ้างเหมาจัดท าห้อง
รับรองและเปลี่ยน
ประตูห้องประชุมสภา 
อบต.นาสะแบง 

31,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายกระจก
อลูมิเนียม 

ราคาที่เสนอ 
31,000 บาท 

ร้านสมชายกระจก
อลูมิเนียม 

306 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
134/2561 

  ลว. 18 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
เสียง 

12,680 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ  

12,680 บาท 

ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
147 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
135/2561 

  ลว. 18 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
กู้ชีพ 
 

3,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ  
3,600 บาท 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
136/2561 

  ลว. 23 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
ราคาที่เสนอ  
2,000 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

137/2561 
  ลว. 31 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



   
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   สงิหาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 850 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
850 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

111/2561 
  ลว. 1 ส.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

310 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
310 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

112/2561 
    ลว. 1 ส.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

6,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
113/2561 

    ลว. 1 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

                      



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   สงิหาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
114/2561 

    ลว. 1 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

5,316 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
5,316 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
115/2561 

    ลว. 1 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 จัดซื้อแบตเตอร์ร่ี
รถยนต์กองช่าง 
 

3,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
3,250 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
116/2561 

    ลว. 6 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   สงิหาคม  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อตู้เย็น 6,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 
6,500 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
117/2561 

    ลว. 7 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อเทปวัดระยะ,ล้อ
วัดระยะ 

9,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
9,000 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
118/2561 

    ลว. 7 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 
 
 

จัดซื้อตู้เก็บฟอร์ม 15 
ลิ้นชัก  

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท 

 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
119/2561 

    ลว. 7 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อเครื่องจ่าย
คลอรีน  

24,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชยการค้า 
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
24,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
120/2561 

  ลว. 7 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
รัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 สิงหาคม 

25,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

25,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
121/2561 

    ลว. 8 ส.ค.. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 12,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก.จงร่ ารวย 
ราคาที่เสนอ 

12,300 บาท 
 

  หจก.จงร่ ารวย 
33 ม.3 ต.ห้วยสามพาด 

อ.ประจักษ์ศิลปาคม  
จ.อุดรธานี 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
122/2561 

    ลว. 15 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จัดซื้อวัสดุในโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอศรีวิไล 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
16,000 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
123/2561 

    ลว. 24 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 7,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก.จงร่ ารวย 
ราคาที่เสนอ 
7,700 บาท 

  หจก.จงร่ ารวย 
33 ม.3 ต.ห้วยสามพาด 

อ.ประจักษ์ศิลปาคม  
จ.อุดรธานี 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
125/2561 

  ลว. 29 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

15 จ้างบริการช่างไฟ 7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
ราคาที่เสนอ  
7,000 บาท 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
137/2561 

  ลว. 1 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

16 จ้างจัดท าปา้ย 
 

7,670 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ  
7,670 บาท 

ร้านยุทป้ายศิลป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่
139/2561 

ลว. 3 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
 

600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
ราคาที่เสนอ  
600 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

140/2561 
  ลว. 14 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างเหมาซ่อม
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

2,440 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
2,440 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
142/2561 

    ลว. 24 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

  
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

19 จ้างเหมาซ่อมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4 
ต าบลนาสะแบง 
 

117,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ  

117,300 บาท 

ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
147 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่
143/2561 

ลว. 29 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๘ สายที่บ้าน
นายหลอด  เพ็ญเกาะ 
ต าบลนาสะแบง 

60,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ  

60,000 บาท 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจา้งเลขที่  

03/2561 
  ลว. 10 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู หมู่ที่ 2 ถนนสาย
ที่นายสมหมาย โสชมพ ู

64,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ 

64,000 บาท 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจา้งเลขที่  

04/2561 
    ลว. 20 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

22 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู หมู่ที่ 2 ถนนสาย
ที่นางอนงค์คราญ 
โสภา 

45,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ  

45,000 บาท 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจา้งเลขที่

05/2561 
ลว. 20 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

23 โครงการขยายท่อ
ระบบส่งน้ าประปา 
หมู่ที่ 6 สายหนอง 
บัวเงิน-ป่าแฝก 

267,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ปิยะวรรณคอนกรีต 
ราคาที่เสนอ  

267,000 บาท 

ปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจา้งเลขที่  

06/2561 
  ลว. 20 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

 
 
  



   
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
800 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

126/2561 
  ลว. 31 ส.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

280 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
280 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

127/2561 
    ลว. 31 ส.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
128/2561 

    ลว. 31 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

                      



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
129/2561 

    ลว. 31 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

5,373 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
5,373 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
130/2561 

    ลว. 31 ส.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 
 

16,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์
การค้า 

ราคาที่เสนอ 
16,700 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

131/2561 
    ลว. 6 ก.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กนัยายน  2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อกระสอบทราย 4,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า
ราคาที่เสนอ 
4,000 บาท 

 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

132/2561 
    ลว. 10 ก.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ 

99,165 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

99,165 บาท 
 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

133/2561 
    ลว. 10 ก.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 19,899 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

19,899 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135  ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
134/2561 

    ลว. 10 ก.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2561 

หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
อุปกรณ์การฉีด  

39,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์สัตวแพทย ์
ราคาที่เสนอ 

39,000 บาท 

ร้านนิพนธ์สัตวแพทย ์
555  ม.3 ต.โซ่ 

อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

135/2561 
  ลว. 18 ก.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

15,950 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญปันการค้า 
ราคาที่เสนอ  

15,950 บาท 

ร้านบุญปันการค้า 
280  ม.1 ต.เซิม 

อ.โพนพิสัย จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

136/2561 
    ลว. 25 ก.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จ้างบริการช่างไฟ 7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
ราคาที่เสนอ  
7,000 บาท 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
144/2561 

  ลว. 31 ส.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
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 

13 จ้างซ่อมแซมคันดิน
หนองทรายด่อนที่ถูก
น้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 2 
ต าบลนาสะแบง  

38,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

38,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146  ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

146/2561 
  ลว. 18 ก.ย. 2561 

มีอาชีพรบัจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 
 
 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
คอสะพาน หมู่ที่ ๗ 
ต าบลนาสะแบง 

96,000 -  - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะวรรณ 
คอนกรีต 

ราคาที่เสนอ  
96,000 บาท 

ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 
188  ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

       สัญญาจา้งเลขที่      
07/2561 

    ลว. 25 ก.ย. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 


