
































  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

2,050 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนาสะแบงบริการ  
ราคาที่เสนอ  
2,050 บาท 

 

ร้านนาสะแบงบริการ 
21 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

16/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

1,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
1,600 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

16.1/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

1,870 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนาสะแบงบริการ  
ราคาที่เสนอ  
1,870 บาท 

 

ร้านนาสะแบงบริการ 
21 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

17/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  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 (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

2,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
2,500 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

17.1/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) 

1,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนาสะแบงบริการ  
ราคาที่เสนอ  
1,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านนาสะแบงบริการ 
21 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

18/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) 

3,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
3,300 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

18.1/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   ธนัวาคม  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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (กองช่าง) 
 

1,880 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนาสะแบงบริการ  
ราคาที่เสนอ  
1,880 บาท 

 

ร้านนาสะแบงบริการ 
21 ม.1 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

19/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  (กองช่าง) 
 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
1,000 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

19.1/2562 
    ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 1,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,200 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

20/2562 
  ลว. 30 พ.ย. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( กองสวัสดิการสังคม) 

4,186 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ 
4,186 บาท 

ร้าน ส.พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

21/2562 
  ลว. 7 ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ 
 

61,220 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

61,220 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

22/2562 
    ลว. 20 ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( ป้องกัน ) 

10,574 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 

10,574 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
23/2562 

  ลว. 20 ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายสี่แยกวัดมุจรนิทร-์
วัดถ้ าน้ าทิพย์ ม.4 

64,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

64,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

29/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายบา้นนางหนูไกร - 
นาหม่อง ม.4 

16,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

16,200 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรสายบ้าน
นางหนูไกร - วัดถ้ าผา
ขาว ม.4 

35,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

35,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

31/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

16 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายจากหมู่บ้านหนอง
จิก - หนองทรายด่อน 
ม.4 

26,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

26,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

32/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายแยกนาหม่อง –  
สี่แยกโคกค าภู ม.4 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

33/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายสี่แยกลานยาง - 
หนองไผ่   ม.4 

17,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

17,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

34/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

19 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายบ้านนายประเสริฐ  
นะทอน - สี่แยกลาน
ยาง   ม.4 

40,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

40,000 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

35/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังทาง
การเกษตร สายหนอง
แวงตอนล่าง  หมู่ที่ 7  
ต.นาสะแบง 
 

32,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 
32,700บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

36/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังทาง
การเกษตร สายไร่นาง
โสพิน  โนนเพีย - วัด
ป่าโนนสว่าง  หมู่ที่ 7  
ต.นาสะแบง 

18,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

18,000 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

37/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังทาง
การเกษตร สายหนอง
แวงตอนบน หมู่ที่ 7  
ต.นาสะแบง 
 

21,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

21,800 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

38/2562 
  ลว. 3  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

23 จัดจ้างท าปา้ย 
(ส านักปลัด) ( อถล.) 

580 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
580 บาท 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
39/2562 

  ลว. 6  ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 จ้างท าอาหาร
โครงการ อถล. 

42,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน บี มาร์เกตติ้ง
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

40/2562 
  ลว. 6  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

25 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ            
( กองคลัง ) 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนิคม
อิเล็กทรอนิกส์ 
ราคาที่เสนอ 
2,000 บาท 

ร้านนิคมอิเล็กทรอนิกส ์
183 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
41/2562 

  ลว. 17  ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

26 จ้างท าปา้ย โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทป้ายศิลป ์
ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
217 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
42/2562 

  ลว. 17  ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างท าอาหารโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

10,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน บี มาร์เกตติ้ง
ราคาที่เสนอ 

10,500 บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

43/2562 
  ลว. 8  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

28 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายโคกกลางห้วย
ทราย ม.8 

56,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
56,200บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

44/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายหนองเป็ดก่า ม.8 

37,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

37,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

45/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายฝายหลวง ม.8 

20,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

20,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

46/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายต้นไฮ ม.8 

49,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

49,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

47/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายข้างวัดราษฏ์
บูรณะ ม.8 

21,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

21,700 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

48/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

33 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายบ้านนายไพรทูลย์ 
บุญเคน รอยต่อนา
แสง ม.8 

53,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

53,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

49/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

34 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายแยกโคกกลางห้วย
ทราย ม.8 

45,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

45,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

50/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายบ้านนายไพทูรย์  
ศรีลาพัฒน์ - โคกอี
ช้าง ม.9 

18,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

18,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

51/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายสวนยาง         
ผอ.วิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ 
- นาค าแคน ม.9 

31,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

31,700 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

52/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

37 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายต้นบก ม.9 

48,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

48,000 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

53/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายบ้านนายไพทูรย์ 
ศรีลาพัฒน์ - งาด่อย       
ม.9 

32,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

32,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

54/2562 
  ลว. 20  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

39 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สาย กุดข้ีเขียว ม.6 

7,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
7,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

55/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

40 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนายสุทัศน์      
ทดสอน ม.6 

39,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

39,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

56/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

41 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายหนองบัวเงิน –  
ป่าแฝก ม.6 

30,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

30,500 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

57/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

42 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานายสมคิด  
ทองดี ม.6 

8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

58/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

43 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรสายนานาย
สายใจ  สีกัน ม.6 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
5,400 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

59/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

44 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรสายเรียบ
ห้วยทราย ม.6 

59,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
59,000บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

60/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

45 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานางทองศรี  
ชัยจักร ม.6 

2,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
2,700 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

61/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

46 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานางล าปาง   
ชุมณี ม.6 

7,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
7,200 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

62/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

47 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรสายนานาย
ทองยุ้น  จันทะคร  
ม.6 

3,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
3,600 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

63/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

48 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานายบุญเพ็ง  
พุฒละ ม.6 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
5,400บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

64/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

49 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานายประเสริฐ  
เลิศล้ า ม.6 

8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

65/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

50 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายนานายฝั่น   
มิตรพันธ์ ม.6 

14,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 

14,200 บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

66/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

51 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรสายนานาย
ล าบล  พรมโสภา ม.6 

9,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 
9,900บาท 

ร้านเพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

67/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

52 จ้างท าตรายาง 400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเรนโบว์บึงกาฬ
ราคาที่เสนอ 
400 บาท 

ร้านเรนโบว์บึงกาฬ 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

68/2562 
  ลว. 21  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

53 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 11,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนิคม
อิเล็กทรอนิกส์ 
ราคาที่เสนอ 

11,400 บาท 

ร้านนิคมอิเล็กทรอนิกส ์
183 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
69/2562 

  ลว. 20  ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

54 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายวังเดือนห้า ม.3 

34,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

34,500 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

70/2562 
  ลว. 24  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 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 

55 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายโนนเฮือ ม.3 

15,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

15,200 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

71/2562 
  ลว. 24  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

56 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายดงค า  ม.3 

48,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

48,000 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

72/2562 
  ลว. 24  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

57 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร
สายดอนบักหล า ม.3 

50,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการช่าง
ราคาที่เสนอ 

50,000 บาท 

ร้านพรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

73/2562 
  ลว. 24  ธ.ค. 2561 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 

















  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 
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 1,260 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,260 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2562 
  ลว. 31 ม.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
5,000 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

38/2562 
    ลว. 31 ม.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
3,000 บาท 

 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

39/2562 
    ลว. 31 ม.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง),น้ ามนั
แก๊สโซฮอล ์
 

4,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
4,000 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

41/2562 
    ลว. 31 ม.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

60,750 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 

60,750 บาท 

ร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
42/2562 

    ลว. 4 ก.พ. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุ
อุปกรณ์ โครงการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยครั้ง
ที่ ๑๕ 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจ ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
20,000 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 หมู่ที่ 2 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

43/2562 
    ลว. 4 ก.พ. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กุมภาพนัธ ์2562 

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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองกาศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
 

5,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ  
5,600 บาท 

 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
44/2562 

    ลว. 4 ก.พ. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 
 

28,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ  

28,000 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
45/2562 

    ลว. 4 ก.พ. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อชุดตรวจหาสาร
เสพติด 

90,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

90,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

46/2562 
    ลว. 21 ก.พ. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 99,930 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 

99,930 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.11 ต.ศรีวิไล 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

47/2562 
  ลว. 22 ก.พ. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อธงสีขาว 
 

45,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ  

45,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
48/2562 

  ลว. 22 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

39,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 

39,000 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

49/2562 
    ลว. 26 ก.พ. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 จ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายทิวากร  ตรุวรรณ
ราคาที่เสนอ 

21,000 บาท 

นายทิวากร  ตรุวรรณ 
1 ม.2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
29/2562 

  ลว. 3  ธ.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

2,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
2,600 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
82/2562 

    ลว. 4 ก.พ. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

1,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
1,800 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
83/2562 

    ลว. 4 ก.พ. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ส านัก
ปลัด) 

4,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
4,500 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
85/2562 

    ลว. 13 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
300 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
86/2562 

    ลว. 13 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

1,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
1,800 บาท 

ร้านร้านมดไอท ี
167 หมู่ที่ 9 ต.นาสวรรค์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
87/2562 

    ลว. 13 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 จ้างบริการซ่อมแซม
รถยนต์กองช่าง 

2,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านนิคม
อิเล็กทรอนิกส์ 
ราคาที่เสนอ 
2,250 บาท 

ร้านนิคมอิเล็กทรอนิกส ์
183 ม.7 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
88/2562 

  ลว. 21 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 จ้างบริการจัดท าป้าย 
 

500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
500 บาท 

ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
253 ม.1 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
89/2562 

  ลว. 21 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่มโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

15,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน บี มาร์เกตติ้ง
ราคาที่เสนอ 

15,000 บาท 

ร้านบี มาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

91/2562 
  ลว. 26 ก.พ. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ ์2562 

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 

22 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 
ต าบลนาสะแบง 
 

1,203,000 - - - - - ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 

หจก.โซ่พิสัยมนัสชัย
การก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

1,150,000 บาท 

หจก.โซ่พิสัยมนัสชยัการก่อสร้าง 
252 ม.3 ต.โซ่ 

อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

01/2562 
  ลว. 27 ก.พ. 2562 

 

ผ่านการ
พิจารณาและ
เสนอราคา

ต่ าสุด 

 
 









  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 
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 1,370 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,370 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

55/2562 
  ลว. 1 เม.ย. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
5,000 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

56/2562 
    ลว. 1 เม.ย. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

4,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
4,000 บาท 

 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

57/2562 
    ลว. 1 เม.ย. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 

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 (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง),น้ ามนั
แก๊สโซฮอล ์
 

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ  
2,000 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

58/2562 
ลว. 1 เม.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) 

2,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
2,200 บาท 

ร้าน พรบุญวิเชยีร 
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

192 ม.3 ต.นาสะแบง 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

58.1/2562 
ลว. 1 เม.ย. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อน้ าดื่มใน
โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 
2562 

23,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 

23,700 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

59/2562 
    ลว. 9 เม.ย. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2562 

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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

20,000 บาท 
 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

60/2562 
    ลว. 19 เม.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2562 
 

23,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

23,700 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

61/2562 
    ลว. 22 เม.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

9 จ้างเหมาประกอบ
อาหารประชุมเตรียม
ความพร้อมโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต ์

10,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางขวัญใจ  ใจทอง 
ราคาที่เสนอ 

10,500 บาท 

นางขวัญใจ  ใจทอง 
235 ม.6 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
46/2562 

    ลว. 21 ก.พ. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 

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 จ้างจัดท าปา้ยโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต ์

3,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มอิงคืเจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
3,000 บาท 

ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
253 ม.1 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
95/2562 

  ลว. 2 เม.ย. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

11 
 
 

จ้างซ่อมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 7,8 ต าบล
นาสะแบง 
 

100,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ  

100,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
96/2562 

  ลว. 2 เม.ย. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

12 จ้างซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข2070  
บึงกาฬ 

1,378.16 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัทพี่น้อง เพชร 
ออโต้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

1,378.16 บาท 

บริษัทพี่น้อง เพชร 
ออโต้ จ ากัด 

381 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
97/2562 

    ลว. 3 เม.ย. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 
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 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข2070  
บึงกาฬ 

15,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง
ราคาที่เสนอ 

15,200 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
98/2562 

  ลว. 9 เม.ย. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 
หมายเลขทะเบียน  
นก2970 บึงกาฬ 

15,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง
ราคาที่เสนอ 
2,600 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
99/2562 

    ลว. 10 เม.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างประดับตกแต่งรถ
แห่ประเพณีสงกรานต ์

150,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพริ๊ ขวัญซาลอน 
ราคาที่เสนอ 

150,000 บาท 

ร้านพริ๊ขวัญ ซาลอน 
209 หมู่ที่ 4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

100/2562 
    ลว. 10 เม.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2562 
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 จ้างท าปา้ยพระบรม
ฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.10) 

1,360 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
1,360 บาท 

ร้านแจ่มอิงคืเจ็ท 
253 หมู่ที่ 1 ต.พรเจริญ 

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

101/2562 
    ลว. 19 เม.ย. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 
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 1,270 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,270 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

62/2562 
  ลว. 1 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
5,400 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
63/2562 

    ลว. 1 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

3,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
3,200 บาท 

 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
64/2562 

    ลว. 1 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง),น้ ามนั
แก๊สโซฮอล ์
 

4,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
4,200 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
65/2562 

ลว. 1 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อแบบฟอร์ม
ใบเสร็จค่าน้ าประปา 

8,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางสาวรชนิศ หนูเอียด
ราคาที่เสนอ 
8,200 บาท 

นางสาวรชนิศ หนูเอียด
19 ม.8 ต.ชะมวง 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

67/2562 
ลว. 1 พ.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จซัื้อธงและตรา
สัญลักษณ์ วปร. ใน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

237,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 

237,800 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

68/2562 
    ลว. 1 พ.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 46,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

46,600 บาท 
 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

69/2562 
    ลว. 3 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
ครัว (กองคลัง) 
 

31,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

23,700 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

70/2562 
    ลว. 3 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
ครัว (กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม) 

24,605 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 

24,605 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

71/2562 
    ลว. 3 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน
ผู้ประสบปัญหาวาต
ภัย 

4,180 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ 
4,180 บาท 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
72/2562 

  ลว. 3 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

ซื้อน้ ายาพน่หมอกควัน 
 

74,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
74,400 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
73/2562 

  ลว. 3 พ.ค. 2562 
 

มีมีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน
ผู้ประสบปัญหาวาต
ภัย 

8,959 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ 
8,959 บาท 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
74/2562 

    ลว. 7 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
และหล่อลื่น (พน่หมอก
ควัน) 

33,807 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

15,200 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
74.1/2562 

  ลว. 7 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,380 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 
4,380 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
75/2562 

    ลว. 13 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 

16,250 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
76/2562 

    ลว. 13 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุในโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

42,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
 135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

     อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

77/2562 
    ลว. 22 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงาน
รัฐพิธี เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

24,325 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย์
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
 135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

     อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

78/2562 
    ลว. 29 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

18 จ้างบริการ
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
สะแบง 

42,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายทิวากร  ตรุวรรณ 
ราคาที่เสนอ 

42,000 บาท 

นายทิวากร  ตรุวรรณ 
1 ม.2 ต.นาสะแบง  
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
102/2562 

    ลว. 1 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
(ส านักปลัด) 

1,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรเครื่องเย็น
ราคาที่เสนอ 
1,500 บาท 

ร้านถาวรเครื่องเย็น 
 201 ม.4 ต.นาสะแบง 

     อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

103/2562 
    ลว. 21 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

20 จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
(กองคลัง) 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรเครื่องเย็น
ราคาที่เสนอ 
1,500 บาท 

ร้านถาวรเครื่องเย็น 
 201 ม.4 ต.นาสะแบง 

     อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

104/2562 
    ลว. 21 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างท าป้ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

25,830 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน บีมาร์เก็ตติ้ง 
ราคาที่เสนอ 

25,830 บาท 

ร้าน บีมาร์เกตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
105/2562 

    ลว. 23 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2562 

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 

22 ค่าจ้างจัดท าป้าย
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

1,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธป้ายศลิป์
ราคาที่เสนอ 
1,000 บาท 

ร้านยุทธป้ายศลิป ์
 217 ม.1 ต.ศรีวิไล 

     อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

106/2562 
    ลว. 31 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2562 
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 1,230 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,230 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

79/2562 
  ลว. 31 พ.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

6,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
6,800 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
80/2562 

    ลว. 31 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

4,820 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
4,820 บาท 

 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
81/2562 

    ลว. 31 พ.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2562 

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 (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กองช่าง),น้ ามนั
แก๊สโซฮอล ์
 

3,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
3,700 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
82/2562 

ลว. 31 พ.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
เจ้าปัญญา 

20,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. พาณิชย์การค้า
ราคาที่เสนอ 

20,400 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6  ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

83/2562 
ลว. 5 มิ.ย. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

1,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 
1,700 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
84/2562 

    ลว. 14 มิ.ย. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มิถนุายน  2562 

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 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 37,357.64 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ  

37,357.64 บาท 
 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
85/2562 

    ลว. 19 มิ.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จ้างท าตรายาง 
 

290 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์  
บึงกาฬ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
290 บาท 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

438 หมู่ที่ 1 ต.บึงกาฬ  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
107/2562 

    ลว. 14 มิ.ย. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

9 จ้างท าตรายาง 
 

1,020 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์  
บึงกาฬ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
1,020 บาท 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

438 หมู่ที่ 1 ต.บึงกาฬ  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
108/2562 

    ลว. 14 มิ.ย. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มิถนุายน 2562 

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 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
เสียง 

5,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ 
5,300 บาท 

ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
147 หมู่ที่ 7 ต.พรเจริญ  

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

109/2562 
    ลว. 25 มิ.ย. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

11 
 
 

จ้างบริการซ่อมแซม
ถนนที่ช ารุด ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตามไหล่ทาง 
ภายในต าบลนา
สะแบง  

22,398 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  บรรณบด ี
ราคาที่เสนอ  

22,398 บาท 

นายวิษณุ  บรรณบด ี
6 ม.8 ต.ต้อน 

อ.รัตนวาป ีจ.หนองคาย 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

110/2562 
  ลว. 25 มิ.ย. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

12 จ้างโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวยู 
สายทีน่างสังเวียน  
หวังหมู่กลาง หมู่ที่ 3 
ต าบลนาสะแบง 

448,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วัสด ุ
ราคาที่เสนอ 
447,000 

ร้าน ว.วัสด ุ
77/1 ม.3 ต.นาแสง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

       สัญญาจา้งเลขที่      
14/2562 

    ลว. 26 มิ.ย. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 

7,580 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
7,580 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
86/2562 

    ลว. 1 ก.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้กองช่าง) ),
น้ ามันแก๊สโซฮอล ์
 
 

1,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
1,700 บาท 

 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
87/2562 

    ลว. 1 ก.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์กู้ชีพ) 
 

4,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
4,000 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
88/2562 

ลว. 1 ก.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 
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 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 1,680 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
1,680 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

89/2562 
  ลว. 1 ก.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

1,939 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 
1,939 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
90/2562 

    ลว. 3 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

6 จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควัน 

28,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
28,800 บาท 

ร้านเทพประเสริฐรุ่งเรือง 
163 ม.2 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้าง 

91/2562 
ลว. 4 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2562 

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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

23,444 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

23,444 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
92/2562 

    ลว. 4 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน 
 

3,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  
3,500 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิไล  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

93/2562 
    ลว. 4 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

9 จัดซื้อสารส้มและ
คลอรีน 
 

118,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

118,200 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
94/2562 

    ลว. 5 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 11,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

11,500 บาท 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
95/2562 

    ลว. 5 ก.ค. 2562 
 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

22,398 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
96/2562 

  ลว. 8 ก.ค. 2562 
 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

12 จัดซื้อล าโพงพร้อม
อุปกรณ ์

72,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ 
72,000 

ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
147 หมู่ที่ 7 ต.พรเจริญ  

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           

97/2562 
    ลว. 9 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 

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 จัดซื้อซับเมอร์ส 33,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

33,900 บาท 

ร้านมั่นคงพาณชิย ์
119 หมู่ที่ 8 ต.นาสะแบง  

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

98/2562 
    ลว. 9 ก.ค. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

14 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,750 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
5,750 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
99/2562 

  ลว. 18 ก.ค. 2562 
 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุในโครงการ
วิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้น
ชัย ถวายองค์ราชัน 

20 20,000 - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 
72,000 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
100/2562 

    ลว. 13 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 

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 จัดซื้อพานพุ่ม วปร. 3,590 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 
3,590 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
101/2562 

    ลว. 24 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

23,444 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

23,444 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
102/2562 

    ลว. 30 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 จ้างบริการผู้ดูแล
ซ่อมแซมประปา
ประจ า  ต าบลนา
สะแบง 

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

21,000 บาท 

นายอดิศร  โพธิ์ธง 
51/2 ม.6 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

111/2562 
  ลว. 1 ก.ค. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 

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 จ้างบริการผู้ดูแล
ซ่อมแซมประปา
ประจ า  ต าบลนา
สะแบง 

21,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  ศรีรักชาต ิ
ราคาที่เสนอ 
72,000 

นายไพบลูย์  ศรีรักชาติ 
99 ม.6 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
112/2562 

    ลว. 1 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

20 
 
 

จ้างบริการจดมิเตอร์
น้ าประปาและเก็บค่า
น้ าประปา ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้าน
นาสะแบงทุ่ง 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง นางนรนาถ  ศรีสุจิต 
ราคาที่เสนอ 
5,400 บาท 

นางนรนาถ  ศรีสุจิต 
42 ม.2 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
113/2562 

    ลว. 1 ก.ค. 2562 

อาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

21 จ้างงานโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร 
หมู่ที่ 6 

36,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ  

21,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

114/2562 
  ลว. 3 ก.ค. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 

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 

22 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 
(กองช่าง) 

4,140 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมังกร 
ราคาที่เสนอ 
72,000 

ร้านมังกร 
154 ม.7 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           
115/2562 

    ลว. 5 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

23 
 
 

จ้างซ่อมเครื่องตัด
หญ้า (ส านักปลัด) 

2,070 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมังกร 
ราคาที่เสนอ 
5,400 บาท 

ร้านมังกร 
154 ม.7 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
116/2562 

    ลว. 5 ก.ค. 2562 

อาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 จ้างซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส านัก
ปลัด) 

2,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ  

21,000 บาท 

ร้านมดไอท ี
167 ม.9 ต.นาสวรรค์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

117/2562 
  ลว. 9 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 
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 

25 จ้างซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กอง
สวัสดิการสงัคม) 

1,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอที 
ราคาที่เสนอ 
72,000 

ร้านมดไอท ี
167 ม.9 ต.นาสวรรค์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           

118/2562 
    ลว. 9 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

26 
 
 

จ้างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านมดไอท ี
ราคาที่เสนอ 
300 บาท 

ร้านมดไอท ี
167 ม.9 ต.นาสวรรค์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

119/2562 
    ลว. 9 ก.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

17,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง อู่สมพรเจริญยนต์ 
ราคาที่เสนอ  

17,100 บาท 

อู่สมพรเจริญยนต์ 
134 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

120/2562 
  ลว. 18 ก.ค. 2562 

 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562 

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 

28 จ้างท าตรายาง 220 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
220 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ จ ากัด 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
  ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           

121/2562 
    ลว. 18 ก.ค. 2562 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

29 
 
 

จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 1,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
1,600 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
119/2562 

    ลว. 18 ก.ค. 2562 

อาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

30 จ้างท าปา้ย ค่านิยม, 
ความรักชาต ิ

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ  

17,100 บาท 

ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
253 ม.1 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
120/2562 

  ลว. 18 ก.ค. 2562 
 

มีมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

โดยตรง 

 
 



  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 
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 1,280 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ  
1,280 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

103/2562 
  ลว. 31 ก.ค. 2562 

 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 
 
 

10,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  

10,600 บาท 
 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
104/2562 

    ลว. 31 ก.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อหล่อลื่น (น้ ามนั
ดีเซล) (รถยนต์กู้ชีพ) 
 
 

4,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
4,800 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
105/2562 

ลว. 31 ก.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 

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 (น้ ามันดีเซล)
รถยนต์กองช่าง,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล ์
 

4,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
4,800 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
106/2562 

ลว. 31 ก.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  
(น้ ามนัดีเซล) 
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 
2,000 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
107/2562 

    ลว. 31 ก.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง บีมาร์เก็ตติ้ง 
ราคาที่เสนอ 

10,000 บาท 

บีมาร์เก็ตติ้ง 
277/30 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที ่

108/2562 
ลว. 5 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   สงิหาคม  2562 

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  
(กองคลัง) 

55,750 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

55,750 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
109/2562 

    ลว. 6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
(กองคลัง) 

2,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ  
3,500 บาท 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

110/2562 
    ลว. 6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อแบตเตอร์ร่ี
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์
 

6,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ  
6,500 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
111/2562 

    ลว. 6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 

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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 

11,500 บาท 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

112/2562 
    ลว. 6 ส.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ  86,920 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  

86,920 บาท 

ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
6 ม.5 ต.นาแสง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

113/2562 
  ลว. 6 ส.ค. 2562 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

1,620 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

1,620 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           
114/2562 

    ลว. 7 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 

10,300 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ 

10,300 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
115/2562 

    ลว. 20 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(แผนงานสาธารณสุข) 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะการค้า 
ราคาที่เสนอ  

20,000 บาท 

ร้านปิยะการค้า 
34/1 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                         
116/2562 

  ลว. 20 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

20,000  - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
20,000 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
117/2562 

    ลว. 22 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2562 

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 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว  
(กองการศึกษา) 

47,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
47,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
118/2562 

    ลว. 22 ส.ค. 2562 

อาชีพขายวสัดุ
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

98,735 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
23,444 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
119/2562 

    ลว. 22 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

18 จดัซ้ือเครื่องพิมพ์  
(ส านักปลัด) 

5,200 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
50,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
120/2562 

  ลว. 22 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2562 

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 จดัซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร้อมอุปกรณ์ 
(โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง) 

50,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ  

50,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
121/2562 

  ลว. 22 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

20 
 
 

จ้างซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

5,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ 
5,400 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
113/2562 

    ลว. 1 ก.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

21 จ้างท าปา้ยศูนยบ์ริการ
คนพิการทั่วไป  
ต.นาสะแบง 

5,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ  
5,000 บาท 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ จ ากัด 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

125/2562 
  ลว. 5 ส.ค. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน สงิหาคม  2562 

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 

22 จ้างท าตรายาง 380 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
380 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ จ ากัด 
438 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           

125/2562 
    ลว. 6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

23 
 
 

จ้างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
(กองคลัง) 

5,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 
5,100 บาท 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

126/2562 
    ลว. 6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

24 จ้างท าปา้ย 450 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ  
450 บาท 

ร้านแจ่มอิงค์เจ็ท 
253 ม.1 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
127/2562 

  6 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 
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 

25 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค ์

45,840 - - - - - เฉพาะเจาะจง อู่สมพรเจริญยนต ์
ราคาที่เสนอ 
72,000 

อู่สมพรเจริญยนต ์
134 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           

128/2562 
    ลว. 14 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

26 
 
 

จ้างซ่อมรถยนต์ 
กองช่าง 

10,300   - - - เฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 

10,300 บาท 

สุรศักดิ์การยาง 
144 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

129/2562 
    ลว. 21 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

27 จ้างบริการซ่อมแซม
ระบบประปาประจ า
ต าบลนาสะแบง 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง นายณฐภัทร  รัดท ี
ราคาที่เสนอ  
7,000 บาท 

นายณฐภัทร  รัดท ี
52 ม.1 ต.นาสะแบง 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
130/2562 

  ลว. 18 ก.ค. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  สงิหาคม 2562 

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 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 ถนนลูกรังสาย
รอบ อบต.นาสะแบง  

447,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ 
จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
446,000 

บริษัท เรนโบว์บึงกาฬ จ ากัด 
110 ม.14 ต.เซกา 
อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

สัญญาเลขที ่
15/2562 

    ลว. 20 ส.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

29 
 
 

จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 1,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
1,600 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
119/2562 

    ลว. 18 ก.ค. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



  สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 
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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 
 
 
 

7,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
7,800 บาท 

 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
123/2562 

    ลว. 30 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อหล่อลื่น (น้ ามนั
ดีเซล) (รถยนต์กู้ชีพ) 
 
 
 

2,650 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
2,650 บาท 

 

หจก .ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
124/2562 

    ลว. 30 ส.ค. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล)
รถยนต์กองช่าง,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล ์
 
 

6,880 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ  
6,880 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
125/2562 

ลว. 30 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562 

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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  
(น้ ามนัดีเซล) 
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

3,250 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
3,250 บาท 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
126/2562 

ลว. 30 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 2,100 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ  
2,100 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

127/2562 
  ลว. 30 ส.ค. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 จัดซื้อโต๊ะท างาน,เก้าอี้
ท างาน 

7,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
7,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
128/2562 

  ลว. 3 ก.ย. 2562 
 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   กนัยายน 2562 

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 จัดซื้อเครื่องเสียง 31,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิช์ัยซาวด ์
ราคาที่เสนอ 

31,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
129/2562 

    ลว. 4 ก.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

40,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส พาณิชย์การค้า 
ราคาที่เสนอ  
3,500 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
130/2562 

    ลว. 4 ก.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองช่าง) 
 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประเสริฐ
รุ่งเรือง 

ราคาที่เสนอ  
20,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
131/2562 

    ลว. 9 ก.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562 

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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(สาธารณสุข) 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
132/2562 

    ลว. 13 ก.ย. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  25,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง ธนัทแฮร์รางน้ าฝน
ราคาที่เสนอ  

25,900 บาท 

ธนัทแฮร์รางน้ าฝน    
222 ม.3 ต.ศรีชมภู      
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
133/2562 

  ลว. 13 ก.ย. 2562 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
(โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก) 

1,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
ราคาที่เสนอ 

1,500 

หจก. ช.วิบูลย์ศรีวิไล 
125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                           
134/2562 

    ลว. 19 ก.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  กนัยายน 2562 

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 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 2,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การยาง 
ราคาที่เสนอ 
2,000 บาท 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
131/2562 

    ลว. 2 ก.ย. 2562 
 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

14 
 
 

จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

11,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง อู่สมพรเจริญยนต์ 
ราคาที่เสนอ  

11,000 บาท 

อู่สมพรเจริญยนต ์
134 ม.3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                         

132/2562 
  ลว. 3 ก.ย. 2562 

 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

15 จ้างซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 

300  - - - - เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซ ี
ราคาที่เสนอ 

300 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

133/2562 
    ลว. 3 ก.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 

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 จ้างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
(กองสวัสดิการสังคม) 

2,700 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 
2,700 บาท 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

134/2562 
    ลว. 3 ก.ย. 2562 

อาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

17 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายโคก
กลาง หมู่ที่ ๘ ต าบล
นาสะแบง 

59,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพีซ ี
ราคาที่เสนอ 

23,444 บาท 

ร้านพีซ ี
241 หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

134/2562 
    ลว. 3 ก.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

18 โครงการเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2  
หน้าโรงเรียนบ้านนา
สะแบง 

140,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ 
ราคาที่เสนอ 
139,000 

หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ 
110 หมู่ที่ 14 ต.เซกา  

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
สัญญาเลขที่  
16/2562 

ลว. 27 ก.ย. 2562 

มีอาชีพรับจา้ง
ดังกล่าว
โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านสันทราย
งาม 

183,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ 
ราคาที่เสนอ  

182,000 บาท 

หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ 
110 หมู่ที่ 14 ต.เซกา  

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
สัญญาเลขที่  
17/2562 

ลว. 27 ก.ย. 2562 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 
 


