
    
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 670 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
ราคาที่เสนอ 
670 บาท 

ร้านน้ าดื่ม น้ าใจ 
194 ม.4 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          

30/2561 
  ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

2 
 
 

หนังสือพิมพ์รายวนั 
-เดลินิวส ์
-มติชนรายสัปดาห ์

510 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  
510 บาท 

ร้านศรีวิไลพาณชิย ์
7 ม.1 ต.ศรีวิไล 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

31/2561 
    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (น้ ามันดีเซล) 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

7,508 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
7,508 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
32/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 



                      
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 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) 
(รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค,์รถยนต ์
กู้ชีพ) 

10,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,800 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
33/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (กองช่าง) 

10,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพรบุญวิเชยีร
รุ่งเรืองปิโตเลียม 

ราคาที่เสนอ 
10,000 บาท 

 

ร้านพรบุญวิเชยีรรุ่งเรืองปิ
โตเลียม 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
34/2561 

    ลว. 29 ธ.ค. 2560 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุในโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ 

54,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

55,000 บาท 
 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
35/2561 

    ลว. 3 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 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 ค่าจัดซื้อของรางวัล
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี   
พ.ศ. 2561  

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

30,000 บาท 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่                                                                                                                                                          
36/2561 

  ลว. 8 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

8 
 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( กองคลัง ) 

29,962 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ  

29,962 บาท 

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

   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      
37/2561 

    ลว. 16 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

9 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
( กองช่าง ) 

20,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พาพาณชิย ์
ราคาที่เสนอ 

20,000 บาท 
 

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

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
38/2561 

    ลว. 23 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 



สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561 
หนว่ยงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วันที่
ประกาศ 

วันที่ให้
ขายแบบ 

วันที่เปิด
ซอง 

จ านวน
ผู้รับ/ซื้อ

แบบ 

วิธีเผยแพร่
ประกาศ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก, 

ราคาและที่อยู ่

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
บ้านหนองจิก - วัดถ้ าน้ า
ทิพย์ หมู่ที่ 4 ต าบลนา
สะแบง 

79,800 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

79,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

54/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

11 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
โรงสีชุมชน - หนองไฮ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาสะแบง 
 

45,400 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ  

45,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
   ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่      

55/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายกิตต ิ คณะพรม  
หมู่ที่ ๕ ต าบลนาสะแบง 
 

74,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

74,000 บาท 
 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

56/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

 
 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 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 สาย
ที่นายสมนึก  โฆสิต  
หมู่ที่ ๕  ต าบลนาสะแบง 
 

54,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง พรชัยการช่าง 
ราคาที่เสนอ 

54,000 บาท 

พรชัยการช่าง 
164 ม.5 ต.นาสะแบง 

    อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

57/2561 
    ลว. 10 ม.ค. 2561 

 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

14 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายฝั่น  มิตรพันธ์  
หมู่ที่ ๖ ต าบลนาสะแบง 
 

54,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ  

54,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

58/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพขาย
วัสดุดังกลา่ว

โดยตรง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร สาย
ที่นายอุดร  ชาชุมพร  
หมู่ที่ ๖  ต าบลนาสะแบง 
 

48,900 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 
48,000บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

59/2561 
  ลว. 10 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 



 
สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน  มกราคม 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 จ้างเหมาซ่อมรถยต์
ส่วนกลาง               
หมาเลขทะเบียน กข 
2070 บึงกาฬ 
 

1,340.71 - - - - - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี่น้องเพชร
ออโต้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

1,340.71 บาท 
 

บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ 
จ ากัด  

381 หมู่ 1 ต.วิศิษฐ์ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

60/2561 
ลว. 15 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
กองช่าง         
หมายเลขทะเบียน กก 
2871 บึงกาฬ 
 

500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์แอร ์
ราคาที่เสนอ 
500 บาท 

 

ร้านยงค์แอร์ 
185 หมู่ 7  ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
61/2561 

ลว. 18 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

18 
 
 

จ้างเหมาซ่อมรถยนต ์
กู้ชีพ   หมายเลข
ทะเบียน นก 297 
บึงกาฬ 
 

14,500 - - - - - เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์แอร ์
ราคาที่เสนอ 

14,500 บาท 
 

ร้านยงค์แอร์ 
185 หมู่ 7  ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
62/2561 

  ลว. 22 ม.ค. 2561 
 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 



 
 

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน   มกราคม 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 
สายบ้านหนองบัวเงิน - 
บ้านป่าแฝก หมู่ที่ ๖ 
ต าบลนาสะแบง 
 

82,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง เพิ่มพูลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 

82,000 บาท 

เพิ่มพูลก่อสร้าง 
146 หมู่ 3 ต.นาสะแบง 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  

63/2561 
  ลว. 25 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

20 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บก 
6284 บึงกาฬ 
 

30,000 - - - - - เฉพาะเจาะจง ถ. การช่าง 
ราคาที่เสนอ 
30,000บาท 

 

ถ. การช่าง 
113/1 หมู่ 1 

 ต.ศรีวิไล 
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้างเลขที่  
64/2561 

ลว. 30 ม.ค. 2561 

มีอาชีพรับจา้ง
งานดงักล่าว

โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


