
  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2563 
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 ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 60,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
60,000 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.5 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
37/2563 

  ลว. 5 ก.พ. 2563 
 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อยางมะตอย
ส าเร็จรูป 
 
 
 

70,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

70,000 บาท 
 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

38/2563 
    ลว. 5 ก.พ. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 
 

19,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

19,800 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
39/2563 

ลว. 5 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2563 

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 จัดซื้อวัสดุงานบา้น 
งานครัว 

50,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

50,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
40/2563 

ลว. 5 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด) 

28,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
28,400 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.5 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
41/2563 

    ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(แผนงานสาธารณสุข) 

16,080 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
16,080 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.5 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่
42/2563 

ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ ์2563 

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 จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(แผนงานป้องกัน) 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
10,000 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.5 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
43/2563 

    ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(กองสวัสดิการสังคม) 

10,270 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

10,270 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
44/2563 

    ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (กอง
สวัสดิการสงัคม) 
 

23,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

23,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
45/2563 

    ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2563 

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 จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (แผนงาน
สาธารณสุข) 

5,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
5,500 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
46/2563 

    ลว. 12 ก.พ. 2563 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  
(กองสวัสดิการสังคม) 

8,970 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
8,970 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
47/2563 

12 ก.พ. 2563 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (กองคลัง) 

33,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 
33,000 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           
48/2563 

    12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2563 

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 จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (แผนงาน
การพาณิชย)์ 

11,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

11,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
49/2563 

  12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (กองช่าง) 

11,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

11,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                         
50/2563 

     12 ก.พ. 2563 
 

มีอาชีพขาย
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างบริการ (แผนงาน 
สาธารณสุข) 

55,266 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายจักรกพล อุปชัย 
ราคาที่เสนอ 
55,266 

นายจักรกพล อุปชัย 
157 หมู่ที่ 2 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                         

32/2563 
     4 ก.พ. 2563 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ ์2563 

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 จ้างบริการเก็บค่า
น้ าประปา หมู่ที่ 1 

14,212  - - - - เฉพาะเจาะจง นางบัวลอง  ทองด ี
ราคาที่เสนอ 
14,212 

นางบัวลอง ทองด ี
109 ม.1 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

33/2563 
    ลว. 4 ก.พ. 2563 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 
 
 

จ้างบริการซ่อม
รถยนต์ส่วนกลาง 

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

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

34/2563 
    ลว. 12 ก.พ. 2563 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างบริการซ่อมรถ 
กู้ชีพ 

6,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ  
6,900 บาท 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

35/2563 
  ลว. 18 ก.พ. 2563 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ ์2563 

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 จ้างบริการท าตรายาง 770 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ  
770 บาท 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ จ ากัด 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

36/2563 
  ลว. 21 ก.พ. 2563 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 
 
 

จ้างบริการซ่อม
รถยนต์กองช่าง 

6,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
6,300 บาท 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

37/2563 
    ลว. 21 ก.พ. 2563 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 


