
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

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

22,000 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                             

19/2563 
  ลว. 29 พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

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

82,500 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

20/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

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

55,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

21/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง) 
 

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

55,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

22/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

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

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

44,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

23/2563 
    ลว. 29  พ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

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/ใบสัง่จ้างเลขที่      
24/2563 

    ลว. 9  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  
( กองคลัง ) 
 

30,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

30,800 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

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/ใบสัง่จ้างเลขที่      

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/ใบสัง่จ้างเลขที่      

27/2563 
    ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่      

29/2563 
    ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ 

82,710 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านมั่นคงพาณชิย ์
     ราคาที่เสนอ 

82,710 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2563 
ลว. 23  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13. จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
23/2563 

  ลว. 12  พ.ย. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

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

69,300 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
25/2563 

    ลว. 2  ธ.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

16. จ้างท าปา้ยผูป้ระสบภัย
หนาว 

1,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
1,200 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
26/2563 

ลว. 13  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17. จ้างท าปา้ยเทศกาลปี
ใหม่ 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
28/2563 

    ลว. 24  ธ.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2562 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

19. จ้างประกอบอาหาร
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แก่เด็ก
ปฐมวัย ผูป้กครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

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

ราคาที่เสนอ 
20,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
29/2563 

ลว. 26  ธ.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 


