
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ๎างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
หนวํยงาน องค์การบรหิารสวํนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา๎ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อเครื่องพํนหมอก
ควัน 

59,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

59,000 บาท 

ร๎านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่                                                                                                                             

58/2563 
  ลว. 1 พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(สาธารณสุข) 
 

14,492 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

14,492 บาท 
 

ร๎านพิมพ์พาพาณชิย ์
135 ม.8 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่      

59/2563 
    ลว. 1  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

3 จัดซื้อน้ ายาพํนหมอก
ควัน 
 

57,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร๎านมั่นคงพาณชิย ์
     ราคาที่เสนอ 

57,600 บาท 

ร๎านมั่นคงพาณชิย ์
119  ม.8 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่      

60/2563 
    ลว. 8  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

 
 
 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ๎างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 
หนวํยงาน องค์การบรหิารสวํนต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา๎ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

4. จัดซื้อน้ ามันพนํหมอก
ควัน 
 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัน ช.
วิบูลย์ศรีวิไล 

     ราคาที่เสนอ 
30,000 บาท 

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัน ช.วิบลูย์
ศรีวิไล 

125 ม.9 ต.ศรีวิไล 
    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่      

61/2563 
    ลว. 8  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

5. จ๎างท าปา้ยกิจกรรมวัน
ต๎นไมป๎ระจ าปีของชาติ 
พ.ศ.2563 
 

700 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร๎านยุทธป้ายศลิป ์
ราคาที่เสนอ 
700 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
48/2563 

ลว. 1  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

6. จ๎างซํอมแอร์ (กองชําง) 
 

20,600 - - - - - เฉพาะเจาะจง- ร๎านโพธิช์ัยการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 

20,600  บาท 

ร๎านโพธิช์ัยการไฟฟ้า 
212 ม.1 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
49/2563 

  ลว. 8 พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลาํว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ๎างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

หนวํยงาน องค์การบรหิารสวํนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา๎ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 โครงการปรับปรุงตํอ
เติมโรงปุ๋ยอินทรีย์ ต.
นาสะแบง 
 

350,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง- หจก.บึงกาฬรุํงเรือง
ราคาที่เสนอ 

350,000 บาท 

หจก.บึงกาฬรุํงเรือง 
88 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
สัญญาจา๎งเลขที่                                                                                                                                                          

06/2563 
    ลว. 28  พ.ค. 2563 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายที่นางเจ
นรินทร์  อรกุล ม.4 
 

227,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง- หจก.บึงกาฬรุํงเรือง
ราคาที่เสนอ 

227,500 บาท 

หจก.บึงกาฬรุํงเรือง 
88 ม.1 ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬจ.บึงกาฬ 
สัญญาจา๎งเลขที่                                                                                                                                                          

07/2563 
ลว. 28  พ.ค.. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

9 ซื้ออาหารเสริม (นม) 
( covid 19 ) 
 

220,555.28 - - - - - เฉพาะเจาะจง- สหกรณ์โคนม 
ขอนแกํน จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 
220,555.28 

สหกรณ์โคนม ขอนแกํน 
จ ากัด 

241 ม.8 ต.บ๎านค๎อ 
อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ๎างเลขที่                                                                                                                                                          
03/2563 

ลว. 15  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ๎างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

หนวํยงาน องค์การบรหิารสวํนต าบลนาสะแบง 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา๎ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให๎
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู๎รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพรํ
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ๎าง 
ผู๎เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู๎ได๎รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ํ

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
และปรับปรุงทํอสํง
น้ าประปา ม.6 บ๎าน
หนองบัวเงิน ต.นาสะ
แยง 
 

1,860,000 - - - - - e-Bidding หจก.กาฬสินธุ์วาสนา
ยอดกํอสร๎าง 
ราคาที่เสนอ 
1,860,000 

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอด
กํอสร๎าง 

5 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ ์
อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ ์

สัญญาจา๎งเลขที่                                                                                                                                                          
03/2563 

ลว. 13  พ.ค. 2563 

มีอาชีพขาย
วัสดุ

ดังกลําว
โดยตรง 

 
 


