
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้ขาย
แบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 

ราคาที่เสนอ 
30,000 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                             

01/2564 
  ลว. 1 ต.ค. 2563 

มีอาชีพขายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น (น้ ามัน
ดีเซล) (รถยนต์
ส่วนกลาง) 
 

96,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

96,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

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

02/2564 
    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพขายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น (น้ ามัน
ดีเซล) (รถยนต์กู้ชีพ) 
 

60,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

60,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

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

06/2564 
    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพขายวัสดุ
ดังกล่าวโดยตรง 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล, 
แก๊สโซฮอล์ 95) รถยนต์
และเครื่องตัดหญ้า (กอง
ช่าง) 
 

96,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

96,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

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

04/2564 
    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ (ป้องกัน) 
 

96,ooo - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

96,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

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

03/2564 
    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น(น้ ามันดีเซล) 
รถบรรทุกขยะ 
(สาธารณสุข) 

96,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

96,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

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

05/2564 
    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายจักรกพล อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

นายจักรกพล อุปชัย 
157 หมู่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

12/2564 
ลว. 1 ต.ค. 2563 

มีอาชีพ 
รับจ้าง 
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างบริการงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
14/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างบริการงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
11/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10 จ้างบริการงานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายทรงสิทธ์ิ  รัตนพลแสน 

ราคาที่เสนอ 
84,000 บาท 

นายทรงสิทธ์ิ รัตนพลแสน 
221 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

13/2564 
ลว. 1 ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง 
ดังกล่าว 
โดยตรง 

11 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ี
ประจ ารถดับเพลิง 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไกรบ้าน   สมงาม            
ราคาที่เสนอ 
84,000บาท 

นายไกรบ้าน   สมงาม 
118 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

04/2564 
  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ี
ประจ ารถดับเพลิง 

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

นายวิษณุ   บรรณบดี           
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

03/2564 
  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

13 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/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
01/2564 

  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

14 จ้างบริการท าความ
สะอาดส านักงาน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
02/2564 

  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างบริการบันทึกข้อมูล 108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภา   อุป
ชัย  

ราคาที่เสนอ 
108,000  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
15/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

16 จ้างบริการงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ค าภูแสน 
ราคาที่เสนอ 
108,000 

นางสาวศศิธร ค าภูแสน 
132 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2564 

ลว. 1 ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

 
 
 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้ขาย
แบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

17 จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ์ พลหมอ 
ราคาที่เสนอ 

30,000  บาท 

นายสุพรรณ์   พลหมอ 
151  ม.1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

19/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

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

21,600 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
18/2564 

    ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

19 จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

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

42,000 บาท 

นางแปลง  สมงาม           
118 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

20/2564 
  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 
 
 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้ขาย
แบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

20 
 
 
 
 

 

จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและจัดเก็บค่า
น้ าประปา 

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

18,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
21/2564 

  ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างบริการซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดและปรับภูมิทัศน์ตาม
ไหล่ทาง 

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

84,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
07/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

22 จ้างบริการซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดและปรับภูมิทัศน์ตาม
ไหล่ทาง 

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

84,000 บาท 

นายบุญจาก  ชูเชื้อ 
105 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

06/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
23 จ้างบริการซ่อมแซมถนน

ที่ช ารุดและปรับภูมิทัศน์
ตามไหล่ทาง 

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

84,000 บาท 

นายสมเด็จ   อุปชัย 
103 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

08/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 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/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

10/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

25 จ้างบริการซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นันทา 
ราคาที่เสนอ 

84,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
09/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
26 จ้างบริการซ่อมแซม

ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ดา    ศรีจันทร ์
ราคาที่เสนอ 
42,000บาท 

นายศักดิ์ดา     ศรีจันทร ์
152 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

05/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงค์   ประกอบ
แก้ว 

ราคาที่เสนอ 
84,000 

นายกิตติพงค์   ประกอบแก้ว 
127 ม.1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

05/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

28 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
02/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

29 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
04/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
06/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

31 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

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

นายวิทวัส  ศรีจันทร ์
188 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

03/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

32 จ้างบริการผู้ปฏิบัติการ
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
01/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

33 จ้างโครงการศึกษาวิจัย
การประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ อปท. 

12,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ราคาที่เสนอ 
12,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
129 ม.7 ต.ศรีสงคราม 

อ.ศรีสงคราม   
จ.นครพนม 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          
22/2564 

ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

34 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 48,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
48,000 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
313 ม.4 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

01/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันท่ี
ประกาศ 

วันท่ีให้
ขายแบบ 

วันท่ีเปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

35 ค่าจัดท าเว็บไซด์ ค่าดูแล
เว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่
จดทะเบียนเว็บไซด ์

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
8,000 

บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ ากัด 

999/119 ม.10                
ต.โคกสูง 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี                                                                                                                                                          

02/2564 
ลว. 1  ต.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 
 


