
   
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2561 

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 800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
800 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

104/2561 
  ลว. 29 มิ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

8,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
8,000 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
105/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 
 

11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
11,500 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
106/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

                      



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2561 

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 (กองช่าง) 

6,620 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
6,620 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
107/2561 

    ลว. 29 มิ.ย. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (โครงการ
รณรงค์และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก) 

5,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
5,500 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรือง 
ปิโตเลียม 

192 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
107.2/2561 

    ลว. 3 ก.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด)  

31,845 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
31,845 บาท 

 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
108/2561 

    ลว. 9 ก.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2561 

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  
(กองช่าง)  

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
20,000 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
109/2561 

  ลว. 9 ก.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
 

108,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

108,000 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
110/2561 

    ลว. 9 ก.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จ้างบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้า 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
ราคาที่เสนอ 
7,000 บาท 

 

นายภูชง  พิมพ์บบุผา 
118 ม.8 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
131/2561 

    ลว. 13 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2561 
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 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายแยกหนองบัวงาม-
อู่ค า-ห้วยฮี้-ม.5  
ต.นาสะแบง 

98,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะวรรณคอน
กรีต 

ราคาที่เสนอ 
98,000 บาท 

 

ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 
188 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
132/2561 

    ลว. 13 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 
 
 

จ้างเหมาจัดท าห้อง
รับรองและเปลี่ยน
ประตูห้องประชุมสภา 
อบต.นาสะแบง 

31,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายกระจก
อลูมิเนียม 

ราคาที่เสนอ 
31,000 บาท 

ร้านสมชายกระจก
อลูมิเนียม 

306 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
134/2561 

  ลว. 18 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
เสียง 

12,680 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ  

12,680 บาท 

ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
147 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
135/2561 

  ลว. 18 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

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 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
กู้ชีพ 
 

3,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ  
3,600 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
136/2561 

  ลว. 23 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
ราคาที่เสนอ  
2,000 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

137/2561 
  ลว. 31 ก.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 


