
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 ค่าจัดซื้อขนมวันเด็ก 30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

32/2563 
  ลว. 3 ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน (กองคลัง) 
 

11,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

11,400 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

33/2563 
    ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อสารเร่งตกตะกอน 
 

99,450 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

99,450 บาท 

ร้านมั่นคงพาณิชย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

34/2563 
ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กระดาษ A 4 ส านัก
ปลัด ) 
 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

11,500 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

35/2563 
    ลว. 16 ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป ต าบลนาสะแบง) 
 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน บี มาร์เกตติ้ง
ราคาที่เสนอ 
10,000บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

36/2563 
  ลว. 16 ม.ค. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จ้างบริการ 
(สาธารณสุข) 
 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายนเรนทร์ฤทธิ์   
ศรีสุจิต 

ราคาที่เสนอ  
63,000  บาท 

 

นายนเรนทร์ฤทธิ์  ศรีสุจิต 
42  ม. 2  ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

30/2563 
    ลว. 2  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการ               
( สาธารณสุข ) 
 

63,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายทรงสิทธิ์           
รัตนพลแสน 
ราคาที่เสนอ  

63,000 บาท 
 

นายทรงสิทธิ์    รัตนพลแสน 
221 ม.2 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

31/2563 
    ลว. 2 ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 โครงการท่อส่ง
น้ าประปา หมู่ที่ 2 
บ้านนาสะแบงทุ่ง 
ต าบลนาสะแบง 

499,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- โชคอนันต ์
ราคาที่เสนอ  

499,000 บาท 
 

โชคอนันต ์
297 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

01/2563 
    ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)  2/2562 ปิด
เทอม 
 

338,345.44 - - - - - เฉพาะเจาะจง- สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
338,345.44 

สหกรณ์โคนม ขอนแก่น 
จ ากัด 

241 ม.8 ต.บ้านค้อ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
02/2563 

ลว. 30  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรน่า 2019 

24,273. - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

32/2563 
  ลว. 3 ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน (กองคลัง) 
 

11,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

11,400 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

33/2563 
    ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อสารเร่งตกตะกอน 
 

99,450 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

99,450 บาท 

ร้านมั่นคงพาณิชย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

34/2563 
ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กระดาษ A 4 ส านัก
ปลัด ) 
 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

24,273 บาท 
 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

51/2563 
    ลว. 13 มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

45,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านมั่นคงพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

45,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณิชย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

52/2563 
  ลว. 27 มี.ค. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียน 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสรเทศ 
DLTV ศพด.บ้านสัน
ทรายงาม (เงินอุดหนุน
เฉพราะกิจ) 
 

30,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ณุพงษ์ดาวเทียม 
กล้องวงจรปิด 
ราคาที่เสนอ  

30,400  บาท 
 

ณุพงษ์ดาวเทียม กล้อง
วงจรปิด 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
53/2563 

    ลว. 27  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการ               
( กองช่าง ) 
 

48,328 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายบุญหุ้ม ไตยวงค ์
ราคาที่เสนอ  

48,328 บาท 
 

นายบุญหุ้ม ไตยวงค ์
44 ม.2 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

38/2563 
    ลว. 4 มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างบริการ               
( กองคลัง ) 
 

12,018 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางอุทัย   พลหมอ 
ราคาที่เสนอ  

12,018 บาท 
 

นางอุทัย   พลหมอ 
151 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

39/2563 
    ลว. 11  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์กู้ชีพ 
 

2,950 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

2,950 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
40/2563 

ลว. 30  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์กองช่าง 
 

9,840 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

9,840 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
41/2563 

ลว. 30  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 1 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันทรายงาม 

170,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ขุนวังเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
170,000 บาท 

ขุนวังเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
89 ม.4 ต.ปากคาด 

    อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

54/2563 
  ลว. 1 เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการฯ) 
 

9,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  
9,000 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

55/2563 
    ลว. 1  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ 
 

133,160 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

133,160 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

56/2563 
    ลว. 7  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน 
(  ส านักปลัด ) 
 

5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

5,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

57/2563 
    ลว. 7  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ ์
 

2,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
2,250 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
42/2563 

ลว. 1  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. ซ่อมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์  
 

1,050 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
1,050  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
43/2563 

  ลว. 2  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดท าตรายาง 
 

440 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเรนโบว์บึงกาฬ
ราคาที่เสนอ 
440 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ. 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

44/2563 
    ลว. 7  เม.ย. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างท าป้ายพระ
เจ้าอยู่หัวและพราะ
ราชิน ี
 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
45/2563 

ลว. 7  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์กู้ชีพ 
 

2,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านนิคม
อิเล็คทรอนิกส์ 
ราคาที่เสนอ 

2,400 

ร้านนิคมอิเล็คทรอนิกส ์
183 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
46/2563 

ลว. 10  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์  
( กองคลัง ) 
 

2,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านโพธิ์ชัยการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

2,500 

ร้านโพธิ์ชัยการไฟฟ้า 
212 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
47/2563 

ลว. 28  เม.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ๎าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อเคร่ืองพํนหมอก
ควัน 

59,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

59,000 บาท 

ร๎านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่                                                                                                                             

58/2563 
  ลว. 1 พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(สาธารณสุข) 
 

14,492 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

14,492 บาท 
 

ร๎านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่      

59/2563 
    ลว. 1  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

3 จัดซื้อน้ ายาพํนหมอก
ควัน 
 

57,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านมั่นคงพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

57,600 บาท 

ร๎านมั่นคงพาณิชย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่      

60/2563 
    ลว. 8  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ๎าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อน้ ามันพํนหมอก
ควัน 
 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัน ช.
วิบูลย์ศรีวิไล 

     ราคาที่เสนอ 
30,000 บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัน ช.วิบูลย์
ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่      

61/2563 
    ลว. 8  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

5. จ๎างท าป้ายกิจกรรมวัน
ต๎นไม๎ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ.2563 
 

700 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร๎านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
700 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
48/2563 

ลว. 1  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

6. จ๎างซํอมแอร์ (กองชําง) 
 

20,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร๎านโพธิ์ชัยการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

20,600  บาท 

ร๎านโพธิ์ชัยการไฟฟ้า 
212 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
49/2563 

  ลว. 8 พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลําว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ๎าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 โครงการปรับปรุงตํอ
เติมโรงปุ๋ยอินทรีย์ ต.
นาสะแบง 
 

350,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- หจก.บึงกาฬรุํงเรือง
ราคาที่เสนอ 

350,000 บาท 

หจก.บึงกาฬรุํงเรือง 
88 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
สัญญาจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          

06/2563 
    ลว. 28  พ.ค. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายที่นางเจ
นรินทร์  อรกุล ม.4 
 

227,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- หจก.บึงกาฬรุํงเรือง
ราคาที่เสนอ 

227,500 บาท 

หจก.บึงกาฬรุํงเรือง 
88 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
สัญญาจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          

07/2563 
ลว. 28  พ.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

9 ซื้ออาหารเสริม (นม) 
( covid 19 ) 
 

220,555.28 - - - - - เฉพาะเจาะจง- สหกรณ์โคนม 
ขอนแกํน จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
220,555.28 

สหกรณ์โคนม ขอนแกํน 
จ ากัด 

241 ม.8 ต.บ๎านค๎อ 
อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
03/2563 

ลว. 15  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ๎าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
และปรับปรุงทํอสํง
น้ าประปา ม.6 บ๎าน
หนองบัวเงิน ต.นาสะ
แยง 
 

1,860,000 - - - - - e-Bidding หจก.กาฬสินธุ์วาสนา
ยอดกํอสร๎าง 
ราคาที่เสนอ 
1,860,000 

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอด
กํอสร๎าง 

5 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ ์
อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 

สัญญาจ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
03/2563 

ลว. 13  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อไฟประดับพระ
บรมฉายาลักษณ ์

3,980 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 
3,980 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

62/2563 
  ลว. 8 มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร     
( ส านักปลัด ) 
 

5,280 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  
5,280 บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

63/2563 
    ลว. 8  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   
( กองคลัง ) 
 

64,840 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านดวงใจพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

64,840 บาท 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13  ม.3 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
64/2563 

    ลว. 10  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
 

74,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

74,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

65/2563 
    ลว. 15  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

35,130 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

35,130 บาท 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13  ม.3 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
66/2563 

    ลว. 18  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อวัสดุอื่น            
( กองคลัง ) 
 

101,460 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

101,460  บาท 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13  ม.3 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
67/2563 

    ลว. 19 มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
( กองคลัง ) 
 

34,780 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

34,780 บาท 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13  ม.3 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
68/2563 

    ลว. 26  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างท าป้ายพระนางฟ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ 
 

1,350 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
1,350 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
50/2563 

ลว. 1  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างซ่อมรถยนต์กอง
ช่าง 
 

17,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านนิคม
อิเล็คทรอนิกส์ 
ราคาที่เสนอ 
17,900 

ร้านนิคมอิเล็คทรอนิกส ์
183 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
51/2563 

ลว. 5  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างซ่อมแอร์  
( กองคลัง ) 
 

8,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านธนัทแอร์ราง
น้ าฝน 

ราคาที่เสนอ 
8,300 

ร้านธนัทแอร์รางน้ าฝน 
222 หมู่ที่ 3 ต.ศรีชมภู 

อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

52/2563 
ลว. 8  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

11 จ้างซ่อมแอร์ 
( ส านักปลัด ) 

10,050      เฉพาะเจาะจง ร้านธนัทแอร์ราง
น้ าฝน 

ราคาที่เสนอ 
10,050 

ร้านธนัทแอร์รางน้ าฝน 
222 หมู่ที่ 3 ต.ศรีชมภู 

อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

53/2563 
ลว. 8  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างบริการงานจัดเก็ย
รายได ้

30,600      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร  ค าภูแสน 
ราคาที่เสนอ 
30,600 

น.ส.ศศิธร  ค าภูแสน 
132 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
54/2563 

ลว. 19  มิ.ย. 2563 

 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
( กองคลัง ) 
 

2,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 

2,500 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

55/2563 
ลว. 19  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
( กองสวัสดิการ ) 

1,800      เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 

1,800 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

56/2563 
ลว. 22  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
( โยธา ) 

2,200      เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 

2,200 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

57/2563 
ลว. 22 มิ.ย. 2563 

 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16 ซื้ออาหารเสริม (นม) 
 

208,039.68 - - - - - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม 
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
208,039.68 

สหกรณ์โคนม ขอนแก่น 
จ ากัด 

241 ม.8 ต.บ้านค้อ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
04/2563 

ลว. 30  มิ.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อใบเสร็จน้ าประปา 8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวรชนิศ       
หนูเอียด 

ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

นางสาวรชนิศ  หนูเอียด 
19 ม.8 ต.ซะมวง 

    อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

72/2563 
  ลว. 2  ก.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( สวัสดิการ ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

73/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( ป้องกัน ฯ ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

74/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( สาธารณสุข ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

75/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( ป้องกัน ฯ ) 
 

23,009 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
ราคาที่เสนอ 

23,009 บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
76/2563 

    ลว. 22  ก.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จ้างบริการ ( กองช่าง ) 
 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอดิศร  โพธิ์ธง 
ราคาที่เสนอ 

21,000  บาท 

นายอดิศร  โพธิ์ธง 
5/2  ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

58/2563 
    ลว. 1 ก.ค. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการ (กองช่าง) 
 

20,554 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายกิตติศักดิ์  นันทา 
ราคาที่เสนอ 

20,554 บาท 

นายกิตติศักดิ์  นันทา 
51  ม.9 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
60/2563 

    ลว. 3  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค ์
 

9,420 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
9,420 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
61/2563 

ลว. 13  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง 
 

1,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

1,600 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
62/2563 

ลว. 15  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างท าป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ ์
( ส านักปลัด ) 
 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 

2,000 

ร้านยุทธป้ายศิลป ์
217  ม. 1  ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

63/2563 
ลว. 22  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้ ามันรถบรรทุก
ขยะ 

4,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 
4,000บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

77/2563 
  ลว. 3ส.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์(การ
พาณิชย์) 
 

23,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
23,000บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

78/2563 
    ลว. 17ส.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
ส่วนกลาง( ส านักปลัด ) 
 

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

 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
79/2563 

    ลว. 17ส.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดจ้างท าป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ ์

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ  
1,000 บาท 

 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
64/2563 

    ลว. 10ส.ค.. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

5. จัดจ้างตัดชุดกู้ชีพ 
( สาธารณสุข ) 
 

37,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสยามเซ็นเตอร ์
ราคาที่เสนอ 

37,800 บาท 

ร้านสยามเซ็นเตอร ์
13  ม.11 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
65/2563 

    ลว. 19ส.ค. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

6. จัดจ้างตัดชุด อปพร.      
( ป้องกันฯ ) 
 

39,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสยามเซ็นเตอร ์
ราคาที่เสนอ 

39,000  บาท 

ร้านสยามเซ็นเตอร ์
13 ม.11ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญจ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
66/2563 

    ลว. 31  ส.ค. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง          
( กองช่าง ) 

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

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

80/2563 
  ลว. 11 ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อสารส้มก้อนใส 
 

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

 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

81/2563 
    ลว. 11  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสง             
( ส านักปลัด ) 
 

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

ราคาที่เสนอ  
1,400 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
82/2563 

    ลว. 14 ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ( กอง
สวัสดิการฯ ) 

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

ราคาที่เสนอ  
8,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
83/2563 

    ลว. 14  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์
( กองสวัสดิการฯ ) 
 

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

ราคาที่เสนอ  
700 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
84/2563 

    ลว. 14  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      
( ส านักปลัด ) 
 

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

ราคาที่เสนอ 
9,000  บาท 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
85/2563 

    ลว. 21  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7. จัดซื้อวัสดุส านักงาน     
( กองช่าง ) 

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

 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13 ม.3 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

86/2563 
    ลว. 22  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

8. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทย ุ
( กองช่าง ) 
 

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

87,200 บาท 
 

ร้านดวงใจพาณิชย ์
13 ม.3 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ   
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

87/2563 
    ลว. 22  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

9. จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
CCTV ( ป้องกันฯ ) 
 

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

ณุพงษ์ดาวเทียม &กล้อง
วงจรปิด 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
88/2563 

    ลว. 24  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10. จัดจ้างซ่อมแซม
อุปกรณ์และปรับปรุง
ระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV 

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

ราคาที่เสนอ  
40,125 บาท 

 

บริษัท TOT จ ากัด 
(มหาชน) 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
67/2563 

    ลว. 8  ก.ย. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11. จัดจ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตร หมู่5 สาย
บ้านหนองบัวงามเชื่อม
บ้านอู่ค า 
 

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

82,800 บาท 
 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

68/2563 
    ลว. 16  ก.ย. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

12. จัดจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ          
( กองคลัง ) 
 

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

ราคาที่เสนอ 
5,450  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
69/2563 

    ลว. 25  ก.ย. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 2,510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
2,510 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

01/2563 
  ลว. 1 ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

6,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
6,000 บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

05/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

3,650 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
3,650  บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

04/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง) 
 

4,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
4,600  บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

02/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์บรรทุกน้ าภ
เอนกประสงค์) 
 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
1,000  บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

03/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(น้ ามันพ่นหมอกควัน) 
 

1,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
1,500  บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

06/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

84,000 -- - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอ าไพร   วิชนบท 
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นายอ าไพร   วิชนบท 
118 ม.4 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที ่
01/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างบริการผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายค าใส   ทองบ่อ 
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นายค าใส   ทองบ่อ 
189 ม.2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที ่
02/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างบริการเจ้าหน้าที่
ประจ ารถดับเพลิง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายไกรบ้าน   สม
งาม           ราคาที่

เสนอ 
84,000บาท 

นายไกรบ้าน   สมงาม 
118 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

03/2563 
  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างบริการเจ้าหน้าที่
ประจ ารถดับเพลิง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายวิษณุ   บรรณบดี           
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นายวิษณุ   บรรณบดี           
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

04/2563 
  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 จ้างบริการท าความ
สะอาดส านักงาน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางค าผอง   แก้วศิริ           
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นางค าผอง   แก้วศิริ           
29 ม.2ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
05/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างบริการท าความ
สะอาดส านักงาน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางนิตยา  โสภายิ่ง           
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นางนิตยา  โสภายิ่ง           
73  ม.4 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
06/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13. จ้างบริการบันทึกข้อมูล 108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางสาวเนตรนภา   
อุปชัย  

ราคาที่เสนอ 
108,000  บาท 

นางสาวเนตรนภา  อุปชัย           
52  ม.4 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
07/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14. จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางล าไพร   
ประเสริฐสังข ์
ราคาที่เสนอ 

30,000  บาท 

นางล าไพร   ประเสริฐสังข ์
22  ม.3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
08/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15. จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา 

21,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางนรนาถ   ศรีสุจิต           
ราคาที่เสนอ 

21,600 บาท 

นางนรนาถ   ศรีสุจิต           
42 ม.2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
09/2563 

    ลว. 1  ต.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16. จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา 

42,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางแปลง  สมงาม           
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

นางแปลง  สมงาม           
118 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

10/2563 
  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17. จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา 

18,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอ่วม  สมนึก           
ราคาที่เสนอ 

18,000 บาท 

นายอ่วม  สมนึก            
85 ม.9 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
11/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18. จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา 

21,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางสาวดาราธร           
มุระชีวะ 

ราคาที่เสนอ 
21,600 บาท 

นางสาวดาราธร    มุระชีวะ 
88 ม.3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
12/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

19. จ้างบริการซ่อมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหล่ทาง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายบุญตา  นาเวียง 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายบุญตา  นาเวียง 
81 ม.2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
13/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20. จ้างบริการซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอดิศร   โพธิ์ธง 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายอดิศร   โพธิ์ธง 
5/2 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

14/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21. จ้างบริการซ่อมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหล่ทาง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
105 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

15/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

22. จ้างบริการซ่อมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหล่ทาง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายสมเด็จ   อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายสมเด็จ   อุปชัย 
103 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

16/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

23. จ้างบริการซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายณฐภัทร  รัดท ี
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายณฐภัทร  รัดท ี
52 ม.1 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
17/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24. จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายศักดิ์ดา          
ศรีจันทร์ 

ราคาที่เสนอ 
42,000บาท 

นายศักดิ์ดา     ศรีจันทร ์
152 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

15/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

25. จ้างบริการงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอรรพร  อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 
7,000บาท 

นายอรรพร  อุปชัย 
58/1 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

19/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

26. จ้างโครงการศึกษาวิจัย
การประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ อปท. 

15,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรี

สงคราม 
มหาวิทยาลัย

นครพนม 
ราคาที่เสนอ 

15,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

129 ม.7 ต.ศรีสงคราม 
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
20/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

27. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายทิวากร  ตรุวรรณ 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายทิวากร   ตรุวรรณ 
1 ม.1 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
01/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

28. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายสุบัน  ชาวยามกา 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายสุบัน  ชาวยามกา 
10 ม.3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
02/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

29. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายสมพันธ์   ชินค า 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายสมพันธ์   ชินค า 
45 ม.1 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
03/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

30. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายวิทวัส  ศรีจันทร ์
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายวิทวัส  ศรีจันทร ์
188 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

04/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

31. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายเสือ   กาเผือก 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายเสือ   กาเผือก 
21 ม.3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
05/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

32. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายกิตติพงค์   
ประกอบแก้ว 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายกิตติพงค์   ประกอบแก้ว 
127 ม.1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

06/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

33. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

48,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ 
โอเอ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
48,000 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

313 ม.4 ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

01/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

34. ค่าจัดท าเว็บไซด์ ค่า
ดูแลเว็บไซด์และค่า
เช่าพ้ืนที่จดทะเบียน
เว็บไซด์ 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- บ.ไทม์สมีเดีย เว็บ
ดีไซน์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

8,000 

บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ ากัด 

999/119 ม.10                
ต.โคกสูง 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

02/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

35. ซื้ออาหารเสริม(นม) 
เปิดเทอม,ปิดเทอม 

249,513.60 - - - - - เฉพาะเจาะจง- สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
249,513.60 

สหกรณ์โคนม ขอนแก่น 
จ ากัด 

241 ม.8 ต.บ้านค้อ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
01/2563 

ลว. 31  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
2,000 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

07/2563 
  ลว. 1 พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
5,400 บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

08/2563 
    ลว. 1  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

2,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
2,800 บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

09/2563 
    ลว. 1  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง) 
 

3,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
3,200  บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

11/2563 
    ลว. 1  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
 

12,140 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

12,140  บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

12/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(สาธารณสุข) 
 

5,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  
5,500  บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

13/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(ป้องกัน) 
 

5,520 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  
5,520บาท 

 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

14/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองการศึกษา) 
 

26,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

26,000  บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

15/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองสวัสดิ์การฯ) 
 

11,011 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

11,011  บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

16/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
(ยางมะตอย) 

49,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 

49,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

17/2563 
  ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 
 

39,080 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

39,080  บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

18/2563 
    ลว. 26  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

15,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน ธนัทแอร์ราง
น้ าฝน 
     ราคาที่เสนอ 

15,500 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
21/2563 

  ลว. 12  พ.ย.. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 
(กองช่าง) 

1,950 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
1,950 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
22/2563 

  ลว. 12  พ.ย. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14. จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ 
(สาธารณสุข) 

3,550 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
3,550  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
23/2563 

  ลว. 12  พ.ย. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15. จ้างท าตรายาง 900 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเรนโบว์บึงกาฬ
ราคาที่เสนอ 
900 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ. 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

24/2563 
    ลว. 21  พ.ย. 2562 

 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 22,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 

22,000 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

19/2563 
  ลว. 29 พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

82,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

82,500 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

20/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

55,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

55,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

21/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง) 
 

55,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

55,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

22/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) 
 

44,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

44,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

23/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า           
( กองช่าง ) 
 

38,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน ส พาณิชย์
การค้า 

ราคาที่เสนอ  
38,000  บาท 

 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
24/2563 

    ลว. 9  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์  
( กองคลัง ) 
 

30,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ  

30,800 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณิชย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

25/2563 
    ลว. 12 ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว   140,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
140,000  บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

26/2563 
    ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการพิธี
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ ์
 

11,011 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
34,980  บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

27/2563 
    ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จัดซื้อดอกไม้สด 8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านนกดอกไม้สด 
ราคาที่เสนอ 
8,000 บาท 

ร้านนกดอกไม้สด 
560 ม.7 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
28/2563 

  ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ           
(กองคลัง) 
 

287,463 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
287,463  บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

29/2563 
    ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

82,710 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านมั่นคงพาณิชย ์
     ราคาที่เสนอ 

82,710 บาท 

ร้านมั่นคงพาณิชย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2563 
ลว. 23  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

27,138 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้าน ส พาณิชย์
การค้า 

ราคาที่เสนอ 
27,138 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
31/2563 

ลว. 24  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14. จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ 
(สาธารณสุข) 

3,550 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
3,550  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
23/2563 

  ลว. 12  พ.ย. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15. จ้างบริการ (กองช่าง ) 69,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายพรศักดิ์            
นามวงค์ษา 
ราคาที่เสนอ 

69,300 บาท 

นายพรศักดิ์  นามวงค์ษา 
76 ม.1 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
25/2563 

    ลว. 2  ธ.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16. จ้างท าป้ายผู้ประสบภัย
หนาว 

1,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
1,200 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
26/2563 

ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17. จ้างท าป้ายเทศกาลปี
ใหม่ 

1,580 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
1,580  บาท 

ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
253 ม. 1 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
27/2563 

  ลว. 23  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18. จ้างประกอบอาหาร 
ประชุมเตรียมความ
พร้อมเทศกาลปีใหม่ 

14,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางขวัญใจ  ใจทอง 
ราคาที่เสนอ 

69,300 บาท 

นางขวัญใจ  ใจทอง 
235 ม.6 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
28/2563 

    ลว. 24  ธ.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

19. จ้างประกอบอาหาร
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แก่เด็ก
ปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางศิริรัตน์  พรม
สุวรรณ 

ราคาที่เสนอ 
20,000 บาท 

นางศิริรัตน์  พรมสุวรรณ 
32  ม. 8  ต.นาสิงห์ 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
29/2563 

ลว. 26  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 


