
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
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 จัดซื้อใบเสร็จน้ าประปา 8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวรชนิศ       
หนูเอียด 

ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

นางสาวรชนิศ  หนูเอียด 
19 ม.8 ต.ซะมวง 

    อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                             

72/2563 
  ลว. 2  ก.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( สวัสดิการ ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

73/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

3 จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( ป้องกัน ฯ ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

74/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
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. จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค              
( สาธารณสุข ) 
 

16,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวนิต ปริ้น
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาที่เสนอ  
16,000 บาท 

 

ร้านเนาวนิต ปริ้นเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

207 ม.7 ต.นาแสง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

75/2563 
    ลว. 13  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( ป้องกัน ฯ ) 
 

23,009 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
ราคาที่เสนอ 

23,009 บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
76/2563 

    ลว. 22  ก.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกล่าว

โดยตรง 

6. จ้างบริการ ( กองช่าง ) 
 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายอดิศร  โพธิ์ธง 
ราคาที่เสนอ 

21,000  บาท 

นายอดิศร  โพธิ์ธง 
5/2  ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      

58/2563 
    ลว. 1 ก.ค. 2563 

มีอาชีพรับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
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) 
 

20,554 - - - - - เฉพาะเจาะจง- นายกิตติศักดิ์  นันทา 
ราคาที่เสนอ 

20,554 บาท 

นายกิตติศักดิ์  นันทา 
51  ม.9 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่      
60/2563 

    ลว. 3  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค ์
 

9,420 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
9,420 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
61/2563 

ลว. 13  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง 
 

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

1,600 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่                                                                                                                                                          
62/2563 

ลว. 15  ก.ค.. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
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 จ้างท าป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ ์
( ส านักปลัด ) 
 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 

2,000 

ร้านยุทธป้ายศิลป ์
217  ม. 1  ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
สัญญาจ้างเลขที่                                                                                                                                                          

63/2563 
ลว. 22  ก.ค. 2563 

มีอาชีพ
รับจ้าง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 


