
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 2,510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
2,510 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                             

01/2563 
  ลว. 1 ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

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

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

05/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

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

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

04/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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) 
 

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

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

02/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

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

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

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

03/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

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

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

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ช.วิบูลย์ศรีวไิล 

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

06/2563 
    ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
01/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างบริการผูป้ฏิบัตงิาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
02/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างบริการเจ้าหนา้ที่
ประจ ารถดับเพลงิ 

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

เสนอ 
84,000บาท 

นายไกรบ้าน   สมงาม 
118 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

03/2563 
  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 จ้างบริการเจ้าหนา้ที่
ประจ ารถดับเพลงิ 

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

นายวิษณุ   บรรณบดี           
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
06/2563 

  ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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. จ้างบริการบันทึกข้อมูล 108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางสาวเนตรนภา   
อุปชัย  

ราคาที่เสนอ 
108,000  บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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   ประเสริฐสงัข์ 
22  ม.3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
09/2563 

    ลว. 1  ต.ค. 2562 
 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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. 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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
12/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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. จ้างบริการซ่อมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหล่ทาง 

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

84,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

15/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
17/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24. จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

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

ราคาที่เสนอ 
42,000บาท 

นายศักดิ์ดา     ศรีจนัทร ์
152 ม.2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

15/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

19/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

26. จ้างโครงการศึกษาวิจัย
การประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ อปท. 

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

สงคราม 
มหาวิทยาลยั

นครพนม 
ราคาที่เสนอ 

15,000 บาท 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลยันครพนม 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
01/2563 

ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 

28. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

84,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายสบุัน  ชาวยามกา 
ราคาที่เสนอ 
84,000 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

04/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 

31. จ้างบริกากรผู้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

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

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

01/2563 
ลว. 1  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  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 
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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

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/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
01/2563 

ลว. 31  ต.ค. 2562 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 


