
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรน่า 2019 

24,273. - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                             

32/2563 
  ลว. 3 ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เก้าอี้ท างาน (กองคลัง) 
 

11,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

11,400 บาท 
 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

33/2563 
    ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อสารเร่งตกตะกอน 
 

99,450 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
     ราคาที่เสนอ 

99,450 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

34/2563 
ลว. 16  ม.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  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. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กระดาษ A 4 ส านัก
ปลัด ) 
 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

24,273 บาท 
 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

51/2563 
    ลว. 13 มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ 
 

45,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

45,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

52/2563 
  ลว. 27 มี.ค. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6. จัดซื้อชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียน 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยสีารสรเทศ 
DLTV ศพด.บ้านสัน
ทรายงาม (เงินอุดหนุน
เฉพราะกิจ) 
 

30,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ณุพงษ์ดาวเทียม 
กล้องวงจรปิด 
ราคาที่เสนอ  

30,400  บาท 
 

ณุพงษ์ดาวเทียม กล้อง
วงจรปิด 

149  ม. 8  ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
53/2563 

    ลว. 27  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  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 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จ้างบริการ               
( กองช่าง ) 
 

48,328 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายบุญหุ้ม ไตยวงค ์
ราคาที่เสนอ  

48,328 บาท 
 

นายบุญหุ้ม ไตยวงค ์
44 ม.2 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

38/2563 
    ลว. 4 มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างบริการ               
( กองคลัง ) 
 

12,018 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นางอุทัย   พลหมอ 
ราคาที่เสนอ  

12,018 บาท 
 

นางอุทัย   พลหมอ 
151 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

39/2563 
    ลว. 11  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์กู้ชีพ 
 

2,950 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

2,950 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
40/2563 

ลว. 30  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  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 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์กองช่าง 
 

9,840 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

9,840 

ร้านสุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
41/2563 

ลว. 30  มี.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 


