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หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซ้ือ

แบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ายาพ่นหมอก
ควัน 

21,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 

21,600 บาท 
 

ร้าน ดวงใจพาณิชย ์
13 หมู่ 3 ต้าบลศรีวิไล 

อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

33/2564 
ลว. 15 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง 
โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 
34/2564 

ลว. 16  มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
(กองช่าง) 
 

19,393 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

19,393 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
35/2564 

ลว. 24 มิ.ค. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

4 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
(ส้านักปลัด) 

26,091 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

26,091 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 



 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซ้ือ

แบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

(ส้านักปลัด) 
18,760 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 

แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

18,760 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(การพาณิชย์)  

6,210 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 
6,210 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
38/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง) 

29,870 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

29,870 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2564 

ลว. 28 มิ.ย.2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

23,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

23,700 บาท 

ร้าน เนาวนิตย์ ปริ้นเตอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

207 หมู่ 7 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
40/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซ้ือ

แบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

9,550 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ดวงใจพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 
9,550 บาท 

 

ร้าน ดวงใจพาณิชย ์
13 หมู่ 3 ต้าบลศรีวิไล 

อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

41/2564 
ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

10 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

16,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

16,300 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด           
ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 

41.1/2564 
ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน (กอง
คลัง) 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.สื่อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้ากัด 

ราคาที่เสนอ  
11,500 บาท 

บริษัท ว.สื่อสาร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้ากัด 

เลขท่ี ๑/๑ ถนนศรีชมช่ืน 
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

42/2564 
ลว. 29 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 

 
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

(กองช่าง) 
49,850 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปิยะการค้า 

ราคาที่เสนอ 
49,850 

บาท 

ร้าน ปิยะการค้า 
34/1 หมู่ 11 ต้าบลศรีวิไล 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี  
43/2564 

ลว. 29 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
ขายวัสดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วันที่

ประกาศ 
วันที่ให้

ขายแบบ 
วันที่

เปิดซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซ้ือ

แบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

13 จ้างท้าป้าย 1,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ยุทป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
1,250 บาท 

ร้าน ยุทป้ายศิลป ์
เลขท่ี ๒๑๗ หมู่ ๑  

ต้าบลศรีวิไล อ้าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ  

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2564 

ลว. 2 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 7,150 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ทองพูลออโต้เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 
7,150 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ทองพูลออโต้เซอร์วิส 
เลขท่ี ๓๕๗ หมู่ ๑๐ 

ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ  

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
40/2564 

ลว. 4 มิ.ย. 2564 
 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 8,950 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ทองพูลออโต้เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
8,950 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ทองพูลออโต้เซอร์วิส 
เลขท่ี ๓๕๗ หมู่ ๑๐ 

ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ  

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
41/2564 

ลว. 7 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

16 จ้างโครงการขุดลอกราง
ระบายน้้าสาธารณะ บ้าน
หนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 
ต้าบลนาสะแบง  

25,390 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ 

25,390 บาท 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 หมู่ 3 ต้าบลนาแสง 
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึง

กาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

42/2564 
ลว. 14 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วันที่

ประกาศ 

วันที่ให้
ขาย
แบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซ้ือ

แบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
17 จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง 3,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  

ทองพูลออโต้
เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ 
3,900 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
ทองพูลออโต้เซอร์วิส 
เลขท่ี ๓๕๗ หมู่ ๑๐ 

ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
43/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้้า
อเนกประสงค ์

9,150 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
9,150 บาท 

ร้าน สุรศักดิ์การยาง 
เลขท่ี ๑๔๔ หมู่ ๑  

ถนนถนนสายพังโคน-บึงกาฬ 
ต้าบลศรีวิไล อ้าเภอศรีวิไล 

จังหวัดบึงกาฬ  
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

44/2564 
ลว. 29 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจ ภาคการเลี้ยงโคนม
ผลิตภัณฑ์นม 

103,320 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช 
แครี่จ้ากัด 

ราคาที่เสนอ 
 103,320 บาท 

บริษัท คันทรีเฟรช แครี่จ้ากัด 
เลขท่ี ๑๑๒๖/๑  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

05/2564 
ลว. 9 ม.ิย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขาย
แบบ 

วันที่
เปิดซอง 

จ านวนผู้รับ/
ซ้ือแบบ 

วิธี
เผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู่ 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 277,156.18 - - - - - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ โคนม

ขอนแก่น จ้ากัด 
ราคาที่เสนอ 

277,156.18 บาท 

สหกรณ์ โคนมขอนแก่น จ้ากัด 
241 หมู่ 6 ต้าบลบ้านคอ้

อ้าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

06/2564 
ลว. 14 มิ.ย. 2564 

มีอาชีพ 
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 


