
 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ชดุหมอ้ ๙ ใบ(๕๒.๑๕.๑๘.๑๒ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. แกว้น า้ (๕๒.๑๕.๒๑.๐๒ ) จ  านวน ๑๒ โหล ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. แกว้กาแฟ (๕๒.๑๕.๒๑.๐๒ ) จ  านวน ๖ โหล ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพนัแปดรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. น า้ยาลา้งหอ้งน า้ (๔๔.๑๐.๒๙.๐๓ ) จ  านวน ๘ แกลลอน/gallon ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สองพนัสองรอ้ยส่ี
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. น า้ยาลา้งจาน (๔๗.๑๓.๑๘.๑๐ ) จ  านวน ๘ แกลลอน/gallon ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. น า้ยาถพืูน้ (๔๗.๑๒.๑๖.๐๕ ) จ  านวน ๘ แกลลอน/gallon ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ชอ้น จมัโบ ้(๕๒.๑๕.๑๗.๐๔ ) จ  านวน ๑๒ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. ชอ้น+สอ้ม จมัโบ ้(๕๒.๑๕.๑๗.๐๔ ) จ  านวน ๑๒ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ



พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๓๘๘.๐๐ บาท (สองพนัสามรอ้ยแปดสิบ
แปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. กะละมงัใหญ่ ๒ หเูหล็ก (๒๒.๑๐.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๖ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยหกสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ชามทรงลกึ (๑๑.๑๑.๑๘.๐๗ ) จ  านวน ๘ โหล ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๓๖๐.๐๐ บาท (สามพนัสามรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. จานทรงลกึ (๕๒.๑๕.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๘ โหล ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๓๖๐.๐๐ บาท (สามพนัสามรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. ชามใบบวั (๑๑.๑๑.๑๘.๐๗ ) จ  านวน ๕ โหล ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. ตะหลิว+กระบวย (๕๒.๑๕.๑๖.๓๖ ) จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๕๐.๐๐ บาท (แปดรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. ทพัพี (๕๒.๑๕.๑๖.๓๖ ) จ  านวน ๘ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๔๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. กระดาษ a๔ (๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ  านวน ๑๒๕ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระดาษการด์สี (๑๔.๑๒.๑๙.๐๒ ) จ  านวน ๖ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๙๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร ์๓ (๔๔.๑๐.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๓ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยส่ีสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร ์๑๐ (๔๔.๑๐.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๕ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. กรรไกร (๒๗.๑๑.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๓ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,
ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒๕.๐๐ บาท (สองรอ้ยย่ีสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มทรัพยส์ิน (รถยนต)์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มแซม่ทรพัยส์ิน (รถยนต)์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เช็คระยะ ๑๐,๐๐๐ ก.ม. (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๑ คนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท พ่ีนอ้งเพชร
ออโต ้จ ากดั (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๑.๖๑ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยเอ็ดบาทหกสิบเอ็ด
สตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ อาหารกลางวัน ศพด.วัดศิริมงคล 
๑๐,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร อาหารกลางวนั 
ศพด.วดัศริมิงคล ๑๐,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๕๒๐ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ น.ส.วนันา พระคณุละ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนส่ีรอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมฝายน า้ล้นห้วยค าแคน บ้านนาค าแคน หมู่ที ่๓ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมฝายน า้ลน้หว้ยค าแคน บา้นนา
ค าแคน หมูท่ี่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มฝายน า้ลน้หว้ยค าแคน บา้นนาค าแคน หมูท่ี่ ๓(๗๐.๑๗.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน า้ คสล. บ้านนาค าแคน หมู่ที ่๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งปรบัปรุงท่อระบายน า้ คสล. บา้นนาค าแคน 
หมูท่ี่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ คสล. บา้นนาค าแคน หมูท่ี่ ๓ (๓๐.๒๒.๒๐.๓๕ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ชยัทตัวสัด ุ(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หก
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดนิ
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่๒ บ้านดงเกษม ต าบลนาแสง แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามประกาศ องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง เรื่อง ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งก่อสรา้งระบบประปา
หมูบ่า้น แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ ๒ บา้นดงเกษม ต าบลนาแสง แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Bidding) เลขท่ี E๐๑/๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นัน้ 
               งานก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ ๒ บา้นดงเกษม ต าบลนาแสง แบบ
มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้(๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ไดแ้ก่ อ.
สมบตัรุิง่เรือง 2001 (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคาต ่าสดุ เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลา้นส่ีหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. กระดาษ a๔ ๘๐G ๕๕๐ แผน่ (๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ  านวน ๗๕ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหา้รอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. แฟ้มสนักวา้ง ๓ นิว้ no.๑๒๐f (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ  านวน ๗๒ แฟ้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๙๑๒.๐๐ บาท (หกพนัเกา้รอ้ยสิบสอง
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. แฟ้มเสนอเซ็นต ์ปกแล็คชีน (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ  านวน ๓ แฟ้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๕๕.๐๐ บาท (หา้รอ้ยหา้สิบหา้บาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. กระดาษการด์สี a๔ ๑๒๐g ๑๘๐ แผน่ (๑๔.๑๒.๑๙.๐๒ ) จ  านวน ๖ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๖๐.๐๐ บาท (หก
รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ปากกาลกูล่ืน น า้เงิน (๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๒ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ปากกาลกูล่ืน แดง(๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ซองน า้ตาล a๔ ๙x๑๒ ๓/๔ นิว้ (๔๔.๑๒.๒๐.๑๑ ) จ  านวน ๒ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. แลคซีนสี (๕๑.๑๗.๑๖.๐๕ ) จ  านวน ๖ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,



ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๖๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยก้านเหลืองตอนบน หมู่ที๒่,๙ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการขดุลอกหว้ยกา้นเหลืองตอนบน หมู่ท่ี
๒,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการขดุลอกหว้ยกา้นเหลืองตอนบน(๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ พีบีดี (ขายสง่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนระบบประปา หมู่ที่๔ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการปรบัปรุงและขยายเขตทอ่เมนระบบ
ประปา หมูท่ี่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ปรบัปรุงและขยายเขตทอ่เมนระบบประปา จ านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พีบีดี (ขาย
สง่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ครุภณัฑส์ านกังาน(เคร่ืองปรบัอากาศแบบ
แขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๒ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่น
จ ากดั อดุรซพัพลาย กรุ๊ป (ส่งออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล ๓,๘๔๐ 
บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก
วดัศิรมิงคล ๓,๘๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑๙๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาววนันา พระคณุละ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๘๔๐.๐๐ บาท (สามพนัแปดรอ้ยส่ีสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ยา้ยพรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอากาศอาคารกูชี้พ(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๒ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ยา้ยคอยลร์อ้นเครื่องปรบัอากาศหอ้งประชมุ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๗ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. เปล่ียนคาปาซิเตอรเ์ครื่องปรบัอากาศหอ้งประชมุ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ อาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัด
มงคลสามัคคีธรรม ๔,๒๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร อาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม ๔,๒๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒๑๓ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยัตรี รุง่ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๒๖๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัสองรอ้ยหกสิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดเจตยิาคีรีวิหาร 
๑๒,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก
วดัเจติยาคีรีวิหาร ๑๒,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๖๓๗ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยะลา ภบูรุมณ ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยส่ี
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ
มาตรฐาน ห๑-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (แบบมาตรฐาน ห๑-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(๗๒.๑๐.๓๓.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ชยัทตัวสัด ุ(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหกพนั
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที๙่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมูท่ี่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานก่อสรา้งและซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ ๙(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืนหา้พนั
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทคอนกรีตด้านหน้าท่อระบายน า้ห้วยค าแคน หมู่ที๖่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการเทคอนกรีตดา้นหนา้ท่อระบายน า้
หว้ยค าแคน หมูท่ี่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการเทคอนกรีตดา้นหนา้ท่อระบายน า้หว้ยค าแคน หมูท่ี่ ๖ (๓๐.๒๒.๒๐.๓๕ ) จ  านวน ๑ โครงการ 
ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ชยัทตัวสัด ุ(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๘ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมูท่ี่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๘(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุรณีฉกุเฉินจ าเป็นเรง่ดว่นเหตวุาตภยั 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. สงักะสี ๗ ฟตุ (๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๔ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๖๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. สงักะสี ๘ ฟตุ(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๑๐ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. สงักะสี ๙ ฟตุ(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๑๑ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. สงักะสี ๑๐ ฟตุ(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๑๕ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. สงักะสี ๑๑ ฟตุ(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๓ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๖๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. สงักะสี ๑๒ ฟตุ(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๔ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๖๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. เมทลัชีท ยาว ๔.๒๐ เมตร บกุนัความรอ้น (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙) จ านวน ๑ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๓๐.๐๐ บาท (แปดรอ้ย
สามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. เมทลัชีท ยาว ๔.๕๐ เมตร (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙) จ านวน ๗ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจ



พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๑๕๐.๐๐ บาท (สามพนัหนึ่งรอ้ยหา้สิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. ไมฝ้าเชอรา หนา้ ๘ ยาว ๔ เมตร (๑๑.๑๒.๒๐.๐๑ ) จ  านวน ๕ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ครอบขา้งกระเบือ้งในหินลอนคู ่(๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ ) จ  านวน ๖ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๗๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยเจ็ดสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ครอบปิดสนัหลงัคาชนิดปรบัมมุ (๒๔.๑๒.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๑ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๓.๐๐ บาท (หา้สิบสามบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. กระเบือ้งซีเมนตข์าว ลอนคูข่นาด ๕๐x๑.๒ เมตร (๓๐.๑๓.๑๗.๐๐ ) จ  านวน ๑๘ แผน่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๙๐.๐๐ บาท (เกา้
รอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเตมิอาคารส านักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการตอ่เตมิอาคารส านกังานกูชี้พกูภ้ยั 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานก่อสรา้งอาคารส านกังานกูชี้พกูภ้ยั(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้หม่ืน
เกา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุ่อสรา้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. แปรงพลาสตกิขดัพืน้ดา้มยาว (๒๗.๑๑.๓๐.๐๒ ) จ  านวน ๒๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. แปรงลวดขดัพืน้ดา้มยาว (๒๗.๑๑.๑๙.๐๗ ) จ  านวน ๒๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ไมก้วาดทางมะพรา้ว (๔๗.๑๓.๑๖.๐๔ ) จ  านวน ๒๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. เกรียงแซะดา้มยาว(๒๗.๑๑.๒๒.๐๑ ) จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. สายยางฟ้าเดง้ ขนาด ๕/๘ นิว้(๑๐๐ เมตร/มว้น) (๔๖.๑๙.๑๖.๐๓ ) จ  านวน ๑ มว้น ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพนัสอง
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. หวัฉีดน า้ทองเหลืองปรบัประดบัได ้(๔๑.๑๑.๕๗.๑๕ ) จ  านวน ๖ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. พลั่วปลายแหลมเล็ก (๒๗.๑๑.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. พลั่วปลายแหลมใหญ่ (๒๗.๑๑.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. พลั่วปลายเรียบเล็ก (๒๗.๑๑.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. พลั่วปลายตดัใหญ่ (๒๗.๑๑.๒๐.๐๔ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. คอ้นตีตะป ู(๒๗.๑๑.๑๖.๐๒ ) จ  านวน ๓ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. อีเตอรข์ดุดนิ (๒๗.๑๑.๑๖.๐๕ ) จ  านวน ๔ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่
,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. กรรไกรตดัทอ่พีวีซี (๒๗.๑๑.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๔ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. จอบพรอ้มดา้มเหล็ก (๒๗.๑๑.๒๐.๐๘ ) จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกั
ดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. เสียม (๒๗.๑๑.๒๐.๐๒ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. แวน่ตาเช่ือม (๔๒.๑๔.๒๙.๐๑ ) จ  านวน ๓ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่
,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๔๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. หนา้กากเช่ือม (๔๖.๑๘.๑๘.๐๔ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๘. หนา้กากเช่ือมแบบสวมศรีษะ (๔๖.๑๘.๑๘.๐๔ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๑๙. บนัไดอลมูิเนียมทรงเอขึน้ลงทางเดียว ๗ ฟตุ barco (๓๐.๑๙.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัสอง
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๐. บนัไดอลมูิเนียมทรงเอขึน้ลงทางเดียว ๑๐ barco (๓๐.๑๙.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัเจ็ด
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๑. ประแจเล่ือน ๑๒ นิว้ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๔ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๒. คีมล็อค (๒๗.๑๑.๒๑.๑๕ ) จ  านวน ๓ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๓. ประแจแหวนชดุ ๘-๒๘ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกั
ดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๘๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๔. ประแจแหวนปากตาย ๘-๒๘ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๖๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๕. ประแจจบัแป๊ป ขนาด ๔ นิว้ (๒๗.๑๑.๑๗.๒๓ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๖. ลวดเช่ือม ๒.๖ มม. (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙) จ านวน ๑๐ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๗. ใบตดัเลส ขนาด ๔ นิว้ (๒๗.๑๑.๒๘.๑๙ ) จ  านวน ๕๐ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกั
ดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๘. ใบตดัเหล็ก ขนาด ๑๔ นิว้ (๒๗.๑๑.๒๘.๑๙ ) จ  านวน ๑๐ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๙. ใบเจียรบาง ขนาด ๔ นิว้ (๗๓.๑๘.๑๐.๑๒ ) จ  านวน ๒๐ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร



รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๐. ใบเจียรหนา ขนาด ๔ นิว้ (๗๓.๑๘.๑๐.๑๒ ) จ านวน ๑๐ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๑. รถเข็นปสูองลอ้ (๒๔.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ คนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๙๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๒. คีมปากรวม ขนาด ๗ นิว้ (๒๗.๑๑.๒๑.๓๔ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๓. กลอ่งเครื่องมือเหล็ก ๓ ชัน้ (๔๒.๑๖.๑๖.๓๕ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๘๐.๐๐ บาท (สองพนัแปดสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๔. ไขควงเช็คไฟ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดิน (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๕๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๕. ไขควงดา้มยาวแบบชดุ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๑๐ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๖. ถงุมือเช่ือม (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๕ คู ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๗. เหล็กงดัยางอนัใหญ่ ๑๖ นิว้ (๒๗.๑๑.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๘. ชะแลงขอ้ออ้ย ๖ หนุ ยาว ซม. (๓๑.๑๖.๒๘.๐๗ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๙. รองเทา้บทูสีด า ยาว ๑๔ นิว้ เบอร ์๑๐,๑๐-๑/๒ ,๑๑(๔๖.๑๘.๑๖.๐๔ ) จ  านวน ๑๒ คู ่ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้



รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๐. ถงุมือผา้ทอทั่วไป สีขาว (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๑๐๐ คู ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๑. ใบเล่ือยตดัเหล็ก(ใบเหนียว) (๒๗.๑๑.๒๘.๐๒ ) จ  านวน ๑๒ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๖๘.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยหกสิบแปดบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๒. โครงเล่ือย ๑๒ นิว้ (๒๓.๑๐.๑๕.๑๒ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๓. มีดพรา้หวัตดั (๒๗.๑๑.๑๕.๐๔ ) จ านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๔. ฉากเหล็ก ๑๒ นิว้ (๓๐.๑๐.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๕. หมวกสานไม ้(๕๓.๑๐.๒๕.๐๓ ) จ  านวน ๒๔ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดิน (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๖. กระป๋องปนู(๒๔.๑๒.๑๘.๐๗ ) จ  านวน ๑๐ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่
,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๘๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๗. ดนิสอเขียนไม ้(๔๔.๑๒.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๑๒ ดา้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๔.๐๐ บาท (แปดสิบส่ีบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 



นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ อาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดเจ
ตยิาคีรีวิหาร ๑๒,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร อาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเดก็เล็กวดัเจตยิาคีรีวิหาร ๑๒,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๖๓๗ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยะลา ภบูรุมณ ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนัเจ็ดรอ้ยส่ี
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพืน้รอบห้องประชุมและท ารางรินกันสาด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเทพืน้รอบหอ้งประชมุและท ารางรนิกนัสาด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เทพืน้รอบหอ้งประชมุและท ารางรนิกนัสาด(๗๒.๑๑.๑๐.๐๒ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหา้พนัหา้
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้อาหารเสริม(นม) หรือนมพร้อมดืม่ ประเภท นม ยูเอชท ีรสจืด 
ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้อาหารเสรมิ(นม) หรือนมพรอ้มดื่ม ประเภท 
นม ยเูอชที รสจืด ชนิดกลอ่ง ขนาดบรรจ ุ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒๔,๘๓๑ กลอ่ง/box ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สหกรณโ์คนมขอนแก่น จ ากดั (ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๙๔,๑๗๘.๔๒ บาท (หนึ่งแสนเกา้หม่ืนส่ีพนัหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบแปดบาทส่ีสิบสองสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุโครงการรณรงคแ์ละป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดโุครงการรณรงคแ์ละปอ้งกนัไขเ้ลือดออก 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. หนา้กากอนามยั (๔๒.๒๙.๕๔.๐๗ ) จ  านวน ๕ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นมั่นคง
พาณิชย ์(สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๒๕.๐๐ บาท (หกรอ้ยย่ีสิบหา้บาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ถงุมือยาง (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๕ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นมั่นคงพาณิชย ์
(สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ทรายอะเบท (ซองชา ๒๐ กรมั) (๑๑.๑๑.๑๗.๐๐ ) จ  านวน ๑๒,๕๐๐ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นมั่นคงพาณิชย ์(สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. น า้ยาพน่หมอกควนั (เอลตา้ ๒.๕%) (๕๓.๑๓.๑๖.๒๗ ) จ  านวน ๒๗ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นมั่นคงพาณิชย ์(สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืน
สองพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

 
 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที๗่ เส้นที ่๒ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี๗ เสน้ท่ี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ ๗ เสน้ท่ี ๒(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เก้าอีห้้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เกา้อีห้อ้งประชมุสภา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เกา้อีห้อ้งประชมุสภา(๔๒.๑๕.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๑๑ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเทพประเสรฐิ
รุง่เรือง (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๒,๒๕๐.๐๐ บาท (หา้หม่ืนสองพนัสองรอ้ยหา้
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดไุฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เมตรสายไฟ ๒x๒.๕ (๒๖.๑๒.๑๕.๐๐ ) จ  านวน ๒๐๐ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. มว้นเทปพนัสาย ๓ m (๑๑.๑๖.๒๑.๒๓ ) จ  านวน ๔๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ตวัสวิทยแ์สงแดด ๖ a (๒๐.๑๒.๒๖.๐๑ ) จ  านวน ๒๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ตวัรางสปรงิหลอด LED (๓๑.๑๖.๑๙.๐๐ ) จ านวน ๑๓๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. หลอด T๘ LED ๑๘ w (๔๕.๑๑.๑๖.๐๒ ) จ  านวน ๓๐๐ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
นาทีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนหกพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ชดุหลอด ๓๖ w ขาสปรงิ(๔๒.๒๒.๑๖.๑๔ ) จ  านวน ๔๘ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้น า้มันเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. แก๊ตโซฮอล ๙๕ (๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๒๕๓.๓๗ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.วิบลูย์
ศรีวิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๙๒๘.๐๐ บาท (ส่ีพนัเกา้รอ้ยย่ีสิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ดีเซล (๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๘๘๖.๕๘ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.วิบลูยศ์รีวิไล โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๙๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยหกสิบส่ีบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที๕่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่๕(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที๑่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่๑(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นไทยมั่นคง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนส่ีหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มแซมคอมพิวเตอร ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เปล่ียนฮารด์ดิสก ์PC ๔๑๖-๔๒-๐๐๐๑(๔๓.๒๐.๑๘.๐๓ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นตะวนัคอมพิวเตอร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สอง
พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. เปล่ียนพดัลม PC ๔๑๕-๕๑-๐๐๐๗(๒๕.๑๗.๔๐.๐๑ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นตะวนัคอมพิวเตอร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ย
เกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. เมนบอรด์ PC ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๕ (๓๐.๑๖.๑๗.๑๕ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ตะวนัคอมพิวเตอร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหกรอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ซอ่มแผงวงจรไฟฟ้า ๔๑๕-๕๑-๐๐๐๘ (๓๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นตะวนัคอมพิวเตอร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สาม
พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ลกูยางดงึกระดาษ MF๓๐๑๐ canon ๔๘๑-๕๗-๐๐๑๑ ๔๘๑-๕๑-๐๐๐๕ (๔๙.๑๕.๑๖.๐๑ ) 
จ  านวน ๒ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นตะวนัคอมพิวเตอร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ ๕ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๕ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สีแก่บา้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพนั
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ขนัชยั ธานีวรรณ  

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ค่าน า้มันเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้คา่น า้มนัเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. น า้มนัแก๊สโซฮอล ๙๕ (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๑๐๔.๐๑ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.
วิบลูยศ์รีวิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๔๖.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยส่ีสิบหกบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. น า้มนัดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๖๙๕.๖ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.วิบลูยศ์รี
วิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ขออนุมัตจัิดซือ้วัสดุอุปกรณต์ามโครงการอนุรักษพั์นธุกรรมพชื
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ขออนมุตัจิดัซือ้วสัดอุปุกรณต์ามโครงการ
อนรุกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เอทานอล ๗๐% ขึน้ไป(๑๕.๑๐.๑๖.๐๖ ) จ  านวน ๘ ขวด/bottle ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๖๔๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัหกรอ้ยส่ีสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระดาษ ๔๘๐ แกรม(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๕๐ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามพนัสองรอ้ยหา้สิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. กระดาษA๔(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๑๐ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. แบตเตอรี่AAA(๒๖.๑๑.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๑ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๗๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. แบตเตอรี่AA (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๓ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ดา้ยสีขาว (๑๑.๑๕.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๕ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. เข็ม (๖๐.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ  านวน ๑ แพ็ค ๑๒ กลอ่ง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. ไมก้วาดทางมะพรา้ว (๔๗.๑๓.๑๖.๐๔ ) จ  านวน ๕ ชิน้/piece ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ 



(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. ลวดเหนีบกระดาษเล็ก (๔๔.๑๒.๒๑.๐๗ ) จ  านวน ๕ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยย่ีสิบหา้บาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. สมดุบนัทกึตรวจเย่ียว (๑๔.๑๑.๑๕.๑๔ ) จ  านวน ๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. เชือกไนลอนเล็ก (สีเหลือง) (๓๑.๑๕.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๖ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. กระถางดนิเผาทรงกลม สงู ๔๐ เซนตเิมตรขึน้ไป (๕๖.๑๐.๑๖.๐๖ ) จ  านวน ๓ ใบ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. กระถางดนิเผาทรงเตีย้ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๓๐ เซนตเิมตรขึน้ไป (๕๖.๑๐.๑๖.๐๖ ) จ  านวน ๖ ใบ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. ปา้ยพลาสติกเขียนช่ือตน้ไม ้(PanaTag) (๕๕.๑๒.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๕๐ ถงุ/bag ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. แฟ้มสนักวา้ง (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ  านวน ๖๐ แฟ้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๗๖๐.๐๐ บาท (หา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. กระดาษชารต์ขาวแบบแข็ง (๑๔.๑๒.๑๙.๐๒ ) จ  านวน ๕๐ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะ
การคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. เชือกมว้นใหญ่ (๓๑.๑๕.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,



ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๘๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๑ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ขออนุมัตกิารจัดซือ้วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ขออนมุตักิารจดัซือ้วสัดกุารเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เครื่องพน้ยาแบบสะพายหลงั ขนาด ๑๘ ลิตร แบบคนัโยก (๒๑.๑๐.๑๘.๐๑ ) จ  านวน ๒ เครื่อง ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ปุ๋ ยยเูรีย(๑๐.๑๗.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๓ กระสอบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๔๐.๐๐ บาท (สองพนัส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ถงุมือผา้ (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๑๐ มดั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ถงุมือยาง (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๕ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ผา้ปิดจมกู (๔๒.๒๙.๕๕.๑๐ ) จ  านวน ๕ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. เชือกไนลอน (๓๑.๑๕.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๓ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   



(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วคัซีนโรคพิษสนุขับา้ (๕๑.๒๐.๑๖.๔๗ ) จ  านวน ๑,๕๐๐ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
มั่นคงพาณิชย ์(สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหา้พนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน า้ อบต.นาแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการปรบัปรุงหอ้งน า้ อบต.นาแสง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการปรบัปรุงหอ้งน า้(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์
วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ตูเ้หล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตูเ้หล็กกลา้ ๒ บาน (๓๑.๒๖.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๒ หลงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
มิตรสยามเฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนหนึ่งพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดงุานบา้นงานครวั(๕๒.๑๒.๑๗.๐๔ ) จ  านวน ๑๒ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์า
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๕๗๗.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบ
เจ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายโครงการแข่งขันกีฬาและเกมการศึกษาเดก็ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าปา้ยโครงการแขง่ขนักีฬาและเกม
การศกึษาเดก็ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งท าปา้ยโครงการ(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม.ซี.ดีไซน ์(ให้
บรกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณก์ีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดอุปุกรณกี์ฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เชือกชกัเยอ่ (๓๑.๑๕.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑๐ กิโลกรมั/กิโลกรมั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช 
บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหกรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ตาขา่ยประตฟูุตบอล (๑๑.๑๖.๒๑.๑๐ ) จ  านวน ๑ คู ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ 
๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๙๗๐.๐๐ บาท (สองพนัเกา้รอ้ยเจ็ดสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ถว้ยรางวลั ขนาด ๑๐นิว้(๔๙.๑๐.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๑ ถว้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึ
กาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ถว้ยรางวลั ขนาด ๗ นิว้ (๔๙.๑๐.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๑ ถว้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึ
กาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ถว้ยรางวลั ขนาด ๕ นิว้ (๔๙.๑๐.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๑ ถว้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึ
กาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. เหรียญรางวลั (๔๙.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๑๒๙ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ 
๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สามพนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ลกูฟตุบอล (๔๙.๑๖.๑๕.๐๕ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดศิริมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ชดุอปุกรณส์ าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันา
คณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนา
แสง อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ชดุอปุกรณส์ าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV(
๕๒.๑๖.๑๕.๐๕ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก
,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ  านกังาน (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๔๙ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ 
๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๖,๑๒๓.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพนัหนึ่งรอ้ย
ย่ีสิบสามบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้จัดซือ้ค่าวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้จดัซือ้คา่วสัดสุ  านกังาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               น า้ด่ืม (๕๐.๒๐.๒๓.๐๑ ) จ  านวน ๒๐๐ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดงเกษมน า้ทิพย ์โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน า้เอนกประสงค ์ทะเบียน บต.๓๐๕๕ 
หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทกุน า้เอนกประสงค ์
ทะเบียน บต.๓๐๕๕ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทกุน า้เอนกประสงค ์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง (ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนส่ีพนัหา้
รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมรถยนต ์โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. น า้มนัเคร่ือง (๑๕.๑๒.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กรองเครื่อง (๖๐.๑๒.๒๕.๐๔ ) จ  านวน ๑ ลกูบาศกฟ์ตุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. น า้มนัเกียร+์เฟืองทา้ย (๑๕.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ผา้เบรกหนา้(๒๕.๑๗.๑๗.๐๐ ) จ  านวน ๑ กลอ่งเล็ก ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ผา้เบรกหลงั (๒๕.๑๗.๑๗.๐๐ ) จ  านวน ๑ กลอ่งเล็ก ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. กระบอกเบรก (๒๔.๑๑.๒๑.๐๒ ) จ  านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. เฟืองทา้ย (๓๑.๒๕.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. คา่บริการ (๘๔.๑๑.๑๕.๐๕ ) จ  านวน ๑ งาน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สรุศกัดิก์ารยาง 



(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้โครงการรณรงคป้์องกันโรคพษิสนัุขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้โครงการรณรงคป์อ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ยาสลบ (Zoletil)(๕๑.๒๑.๑๙.๐๐ ) จ  านวน ๒ ขวด/bottle ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นิคมสตัวแพทย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สามพนัสามรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ยาน าสบ (Xylavet) (๕๑.๒๑.๑๙.๐๐ ) จ  านวน ๒ ขวด/bottle ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นิคมสตัว
แพทย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ยาแกอ้กัเสบ (Pendistrep) (๕๑.๑๔.๒๒.๐๐ ) จ  านวน ๒ ขวด/bottle ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นิคมสตัวแพทย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ไหมละลาย (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑ ) จ  านวน ๖ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นิคมสตัวแพทย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ผา้ก๊อตซบัเลือด (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒ ) จ  านวน ๕ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นิคมสตัว
แพทย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๒๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 



 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานทีแ่ละเคร่ืองเส่ียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเตรียมสถานท่ีและเครื่องเส่ียง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งจดัเตรียมสถานท่ีและเครื่องเสียง (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นายศราวฒุิ ชยับญุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขออนุมัตดิ าเนินการซือ้วัสดุก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขออนมุตัิด  าเนินการซือ้วสัดกุ่อสรา้ง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. แผน่หลงัคา (เมทลัชีท) สีฟ้า ๐.๓๐ มม.(๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ ) จ  านวน ๘๐ ตารางเมตร ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนัหก
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ครอบสนัตะเข ้(๓๑.๙๙.๙๙.๙๙) จ านวน ๘ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีม
เฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ครอบเชิงชาย (๓๐.๑๕.๑๖.๐๑ ) จ  านวน ๒๐ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีม
เฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. สกรูยดึแผ่นเมทลัชีท สีฟ้า (๓๑.๑๖.๑๕.๐๐ ) จ  านวน ๒๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์
วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองสูบน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า (๔๐.๑๕.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๔ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นแมม่าย
อลมูิเนียม โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ๘๐ แกรม(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๘๕ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๖๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกรอ้ยย่ีสิบ
หา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระดาษการด์สี เอ๔ ๑๒๐ แกรม(๑๔.๑๒.๑๙.๐๒ ) จ  านวน ๒๐ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. กระดาษการด์ขาว เอ๔ ๑๘๐ แกรม(๑๔.๑๒.๑๙.๐๒ ) จ  านวน ๕ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. แฟ้มสนักวา้ง ๓ นิว้ (๔๔.๑๒.๒๐.๐๓ ) จ  านวน ๓๐ แฟ้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๔๕๐.๐๐ บาท (สามพนัส่ีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ซองขาวพบั ๔ นิว้ (๔๔.๑๒.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. เทปผา้ คละสี ๑.๕ นิว้ (๓๑.๒๐.๑๕.๒๓ ) จ  านวน ๓๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. เทปผา้ คละสี ๒ นิว้ (๓๑.๒๐.๑๕.๒๓ ) จ  านวน ๔๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร ์๑๐ (๔๔.๑๐.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร ์๓ (๔๔.๑๐.๑๗.๐๗ ) จ  านวน ๕ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองพนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. กาว (Glues) (๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) จ  านวน ๖ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ซองเอกสาร เอ๔ ครุฑ (๔๔.๑๒.๒๐.๑๑ ) จ  านวน ๒๕๐ ซอง/sachet ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. กรรไกร ๗ นิว้ (๒๗.๑๑.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. มีดคตัเตอรใ์หญ่ ดา้มสแตนเลส (๔๔.๑๒.๑๖.๑๒ ) จ  านวน ๑๐ ดา้ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. สมดุเบอร ์๒ (๑๔.๑๑.๑๘.๐๘ ) จ  านวน ๑๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๘๕.๐๐ บาท (หา้รอ้ยแปดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณโ์ครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การให้ความรู้การ



ป้องกันโรคตดิเชือ้โคโรน่า๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดอุปุกรณโ์ครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การ
ใหค้วามรูก้ารปอ้งกนัโรคติดเชือ้โคโรนา่๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดโุครรงการอบรมเชิงปฏิบตักิารการใหค้วามรูก้ารปอ้งกนัโรคตดิเชือ้โคโรนา ๒๐๑๙และจดัท า
หนา้กากอนามยั (๑๔.๑๒.๑๘.๐๙ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,
ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๑,๒๙๓.๐๐ บาท (สามหม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยเกา้สิบสามบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  



               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดปุระปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. สารสม้กอ้นใส เบอร ์๑ (๑๐.๑๗.๑๗.๐๒ ) จ  านวน ๔,๘๙๐ กิโลกรมั/กิโลกรมั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ พีบีดี (ขายสง่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๓,๑๓๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนสามพนัหนึ่งรอ้ยสามสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. คลอรีนผง ๖๕% (๑๒.๑๔.๑๙.๐๑ ) จ  านวน ๔ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พีบีดี (ขายสง่) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เก้าอีอ้เนกประสงคบุ์นวม แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  



               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เกา้อีอ้เนกประสงคบ์นุวม แบบมีพนกัพิง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เกา้อีอ้เนกประสงคบ์นุวม แบบมีพนกัพิง (๓๐.๑๙.๑๕.๐๕ ) จ  านวน ๕๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สาม
หม่ืนสองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพวิเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มคอมพิวเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาซอ่มคอมพิวเตอร(์๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๙ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาย วินยั 



บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๗,๓๒๔.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยย่ีสิบ
ส่ีบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ- CPU AMD Ryzen ๓ ๒๒๐๐G (๓.๕GHz,๔Core)- Ram ๔GB DDR๔- ฮารด์ดสิ 
๑ TB- DVD-RW- เมนบอรด์ (network interface ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐)- แปน้พิมพ,์เมา้ส,์ล าโพง- จอขนาด ๑๙.๕ นิว้ 
(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 



เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องพิมพ ์Multifuncticn ชนิดเลเซอร ์หรือ LED ขาวด า(๔๓.๒๑.๒๑.๐๕ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บั
การคดัเลือก ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ซือ้วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ซือ้วสัดกุารเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดเุพ่ือการเกษตร(๙๓.๑๓.๑๖.๐๔ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเทพประเสรฐิ
รุง่เรือง (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๓,๘๖๕.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนสามพนัแปดรอ้ยหก
สิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   



(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เก้าอีท้ างานพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เกา้อีท้  างานพนกังาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เกา้อีท้  างาน (๕๖.๑๑.๒๑.๐๒ ) จ  านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มิตรสยาม
เฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพนับาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้จัดซือ้โต๊ะท างาน พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้จดัซือ้โต๊ะท างาน พรอ้มกระจก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โต๊ะท างาน พรอ้มกระจก(๕๖.๑๐.๑๗.๐๓ ) จ านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
มิตรสยามเฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนหกพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 



ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้จัดซือ้วัสดุคอมพวิเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ตลบัหมกึ oki MC๓๖๓ (C๓๓๒ BK) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ตลบัหมกึ oki MC๓๖๓ (C๓๓๒ C) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ตลบัหมกึ oki MC๓๖๓ (C๓๓๒ M) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ตลบัหมกึ oki MC๓๖๓ (C๓๓๒ Y) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงง - ค าไชยวาล ช่วง
ที ่๑ หมู่ที ่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนน คสล.เสน้หนองบอ่มะ
งง - ค  าไชยวาล ชว่งท่ี ๑ หมู่ท่ี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เสน้หนองบอ่มะงง - ค  าไชยวาล ชว่งท่ี๑ หมูท่ี่ ๒ (๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน 
๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม.เค.ที บงึกาฬ คอนสตรคัชั่น (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที๒่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ ๒(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม.เค.ที บงึกาฬ คอนสตรคัชั่น (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ เชา่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คา่เชา่เครื่องถ่ายเอกสาร(๔๔.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่น
จ ากดั โอเอ ก๊อปป้ี เซอรว์ิส (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืน
สองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้จัดซือ้ครุภัณฑด์ับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้จดัซือ้ครุภณัฑด์บัเพลิง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ชดุดบัเพลิง (๔๙.๑๔.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทองวิเศษพาณิชย ์โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. รองเทา้(๔๖.๑๘.๑๖.๐๔ ) จ  านวน ๖ คู ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทองวิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. หมวดดบัเพลิง (๕๓.๑๐.๒๕.๐๐ ) จ  านวน ๖ ใบ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทองวิเศษพาณิชย ์โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่
จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ถงุมือดบัเพลิง (๔๖.๑๘.๑๕.๐๔ ) จ  านวน ๖ คู ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทองวิเศษพาณิชย ์โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

(ขนัชยั ธานีวรรณ) 



ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑเ์คร่ืองดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง แผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน  นัน้ 
               ๑. หวัฉีดน า้ดบัเพลิง ชนิดดา้มปืน (๗๒.๑๕.๑๑.๐๒ ) จ  านวน ๑ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นทอง
วิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. สายสง่น า้น า้ดบัเพลิงยางไนโตเจน/PVC และขอ้ตอ่สวมเรม็ (๔๖.๑๙.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๓ มว้น ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นทองวิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ด
พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที๖่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมูท่ี่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี๖(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้โครงการก่อสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดมงคลสามัคคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้โครงการก่อสรา้งสนามเดก็เลน่สรา้งปัญญา 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งสนามเดก็เลน่สรา้งปัญญา ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม(๓๐.๒๒.๑๐.๑๐ 
) จ านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้โครงการก่อสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดศิริมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้โครงการก่อสรา้งสนามเดก็เลน่สรา้งปัญญา 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งสนามเดก็เลน่สรา้งปัญญา ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล(๓๐.๒๒.๑๐.๑๐ ) จ  านวน 
๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุของ อบต.นาแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งปรบัปรุงอาคารเก็บพสัดขุอง อบต.นาแสง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานซอ่มแซมและปรบัปรุงอาคารส านกังาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ เอ็ม แอนด ์วาย ดรีมเฮา้ส ์(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเกษมพัฒนา 
หมู่ที๕่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการปรบัปรุงและขยายเขตทอ่เมนประปา 
บา้นเกษมพฒันา หมูท่ี่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานบรกิารบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบประปา(๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พีบีดี (ขายสง่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้โต๊ะประชุมชุดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้โต๊ะประชมุชดุเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โต๊ะประชมุชดุเล็ก (๔๑.๑๐.๓๘.๐๓ ) จ  านวน ๑ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้โต๊ะห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้โต๊ะหอ้งประชมุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โต๊ะหอ้งประชมุสภา (๒๓.๑๕.๒๒.๐๑ ) จ  านวน ๔ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ปิยะการคา้ (ขายสง่,
ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุก่อสร้างเพือ่ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุ่อสรา้งเพื่อซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยัแก่ผู้
ประสบเหตวุาตภยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดกุ่อสรา้งเพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัแก่ประสบเหตวุาตภยั(๑๑.๑๐.๑๗.๑๙ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นดวงใจพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๙,๕๖๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเกา้พนัหา้
รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๖ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ ๖(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนหกหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๗ เส้นที ่๑ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี ๗ เสน้ท่ี ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหา้
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองบ่อมะงง-
ค าไชยวานช่วงที๒่ หมู่ที ่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้
หนองบอ่มะงง-ค าไชยวานชว่งท่ี๒ หมูท่ี่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้หนองบอ่มะงง-ค าไชยวาน ชว่งท่ี๒ หมูท่ี่ ๒ (๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ ) 
จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ็ม.เค.ที บงึกาฬ คอนสตรคัชั่น (ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้น า้มันเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. น า้มนัแก๊สโซฮอล ๙๕ (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๘๒.๑๔ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.
วิบลูยศ์รีวิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. น า้มนัดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๗๐๖.๒๕ ลิตร/litre ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ช.วิบลูยศ์รี
วิไล โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๒๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัสองรอ้ยเกา้สิบหกบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ ๖ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๖ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งปรบัเกรดถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ ๕ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการปรบัเกรดถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๕ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ถงุเงิน (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร ประกอบอาหาร
กลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑,๓๐๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยัตรี รุง่ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๖,๐๔๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพนัส่ีสิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดมงคลสามัคคีธรรม ประจ าเดอืน พฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ วัน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม ประจ าเดือน พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ วนั 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒,๓๕๖ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยัตรี รุง่ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๗,๑๒๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนเจ็ดพนัหนึ่งรอ้ยย่ีสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุการเรียนการสอนส าหรับเดก็นักเรียนของศูนยพั์ฒนาเดก็
เล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุารเรียนการสอนส าหรบัเด็กนกัเรียนของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัมงคลสามคัคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ชดุหรือวสัดขุองเล่นส าหรบัเลน่บทบาทสมมติ(๖๐.๑๔.๑๔.๐๕ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หา้หม่ืนหา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
มงคลสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กมงคลสามคัคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๔,๔๐๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยัตรี รุง่ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๘,๐๔๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนแปดพนัส่ีสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดเจตยิาคีรีวิหาร(ภูทอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร ประกอบอาหาร
กลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัเจตยิาคีรีวิหาร(ภทูอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑,๖๕๙ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาวเกตษดา บญุสง่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๓,๑๘๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสามพนัหนึ่ง
รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดเจ
ตคิีรีวิหาร(ภูทอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเดก็เล็กวดัเจตคีิรีวิหาร(ภทูอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๕,๖๔๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางมยะลา ภบูรุมณ ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสอง
พนัแปดรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุการเรียนการสอนส าหรับเดก็นักเรียนของศูนยพั์ฒนาเดก็
เล็กวัดเจตยิาคีรีวิหาร(ภูทอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุารเรียนการสอนส าหรบัเด็กนกัเรียนของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัเจตยิาคีรีวิหาร(ภทูอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ชดุหรือวสัดขุองเล่นส าหรบัเลน่บทบาทสมมติ(๖๐.๑๔.๑๔.๐๕ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดเจตยิาคีรีวิหาร(ภูทอก) ประจ าเดอืน พฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ วัน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัเจตยิาคีรีวิหาร(ภทูอก) ประจ าเดือน พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ 
วนั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๓,๐๐๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาวเกตษดา บญุสง่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐,๐๔๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนส่ีสิบบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้อาหารเสริม(นม) หรือนมพร้อมดืม่ ประเภท นม ยูเอชท ีรสจืด 
ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้อาหารเสรมิ(นม) หรือนมพรอ้มดื่ม ประเภท 
นม ยเูอชที รสจืด ชนิดกลอ่ง ขนาดบรรจ ุ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒๖,๔๓๓ กลอ่ง/box ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ สหกรณโ์คนมขอนแก่น จ ากดั (ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๐๖,๗๐๖.๐๖ บาท (สองแสนหกพนัเจ็ดรอ้ยหกบาทหกสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดนิทีส่าธารณะ หมู่ที๓่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการถมดนิท่ีสาธารณะ หมูท่ี่๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ถมดนิ(๑๑.๑๑.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ มหาโชครุง่เจรญิก่อสรา้ง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่
จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. คลูเลอรน์  า้รอ้น (๒๔.๑๑.๑๘.๑๐ ) จ  านวน ๒ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั เซกาอิ
เล็กทรคิเซ็นเตอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. คลูเลอรน์  า้เย็น (๒๔.๑๑.๑๘.๑๐ ) จ  านวน ๒ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั เซกาอิ
เล็กทรคิเซ็นเตอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ไมก้วาด ไมถ้พืูน้ แปรงและเครื่องใชต้า่ง ๆ(๔๗.๑๓.๑๖.๐๐ ) จ  านวน ๒๓ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ พรประเสรฐิรุง่เรือง (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๓๖๗.๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสามรอ้ยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้
ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุคอมพวิเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. brother tn-๒๖๗bk (สีด  า) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาย 
วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๗๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. brother tn-๒๖๓c (สีน า้เงิน) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหา้รอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. brother tn-๒๖๓m (สีแดง) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาย 
วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. brother tn-๒๖๓y (สีเหลือง) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหา้รอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมูท่ี่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๓ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ศภุกร เทพาขนัธ ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างในการร่วมกิจกรรมเดนิ-วิ่ง-ป่ัน อ าเภอศรีวิไล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาท าอาหารว่างในการรว่มกิจกรรมเดนิ-
วิ่ง-ป่ัน อ าเภอศรีวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาจดัอาหารวา่ง จ านวน ๔๐๐ คน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นางปราณี หวงัดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเน่ืองเพือ่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน า้ประปา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ใบเสรจ็รบัเงินแบบตอ่เน่ืองเพ่ือจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมน า้ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               แบบพิมพส์  าเรจ็รูป (๖๐.๑๒.๑๙.๐๖ ) จ  านวน ๑๖,๐๐๐ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ จิสแมพ (ขาย
สง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ก ส าหรบัส านกังาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ แอดไวซไ์อทีบงึกาฬ (ส่งออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. หลอด L.E.D. ๑๙W (๓๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จ  านวน ๑๕ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาทีทอง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. สายไฟ ๒x๔ (๒๖.๑๒.๑๕.๑๗ ) จ  านวน ๑,๓๐๐ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาทีทอง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. สายไฟ ๒x๒.๕ (๒๖.๑๒.๑๕.๑๔ ) จ  านวน ๑๐๐ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาทีทอง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. สายไฟ ๒x๑.๕ (๒๖.๑๒.๑๕.๑๗ ) จ  านวน ๑๐๐ เมตร ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาทีทอง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ปลั๊กกราวดค์ู ่๒๕ W (๒๐.๑๒.๒๐.๐๖ ) จ  านวน ๕๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาทีทอง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ทอนาโด ๒๕ W (๓๙.๑๒.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๒๔ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๘๔๐.๐๐ บาท (สามพนัแปดรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. สวิทยแ์สงแดด ๖ A (๒๗.๑๑.๒๑.๑๙ ) จ  านวน ๑๒๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. หลอด L.E.D (๓๙.๑๐.๑๖.๑๓ ) จ  านวน ๑๕๐ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี



อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. มว้นเทปพนัสาย ๓ M (๑๑.๑๖.๒๑.๒๓ ) จ  านวน ๒๕ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นนาที
ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ  านกังาน(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พรประเสรฐิรุง่เรือง 
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๔,๖๙๕.๐๐ บาท (สามหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยเกา้สิบหา้
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้พดัลมอตุสาหกรรม จ านวน ๒ ตวั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               พดัลม (๒๕.๑๗.๔๐.๐๑ ) จ  านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พรประเสรฐิรุง่เรือง (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทยูี จ านวน ๔ 
เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ 
บีทีย ูจ  านวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๔ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจ
แอร ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุารเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดกุารเกษตร (๒๔.๑๐.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์าพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๒๕๕.๐๐ บาท (หา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหา้บาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุารเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดกุารเกษตร (๒๔.๑๐.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์าพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๒๕๕.๐๐ บาท (หา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหา้บาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์(เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์(เครื่องคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอร ์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ แอดไวซไ์อทีบงึกาฬ (สง่
ออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ส าหรับประมวลผล แบบที๑่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ส าหรบัประมวลผล แบบ
ท่ี๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอร ์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มือจับชนิดบิด จ านวน ๔ หลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ตูเ้หล็กแบบ ๒ บาน มือจบัชนิดบดิ จ านวน ๔ 
หลงั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตูเ้หล็กแบบ ๒ บาน มือจบัชนิดบดิ (๓๑.๒๖.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๔ หลงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้ง
หุน้สว่นจ ากดั มิตรสยามเฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก(๓๑.๒๖.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๔ หลงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
มิตรสยามเฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
หม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ขออนุมัตดิ าเนินการจัดซือ้ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ขออนมุตัดิ  าเนินการจดัซือ้ตูเ้หล็กแบบ ๒ บาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ตูเ้หล็กแบบ ๒ บาน (๓๑.๒๖.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๒ หลงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์าพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองสูบน า้แบบหอยโข่งเคร่ืองยนตเ์บนซิน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องสบูน า้แบบหอยโขง่เครื่องยนตเ์บนซิน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องสบูน า้ (๔๐.๑๕.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นแมม่ายอลมูิเนียม โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เตน็ทข์นาดใหญ่ ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เตน็ทข์นาดใหญ่ ๒ หลงั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เตน็ท ์(๔๙.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๒ หลงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พรประเสรฐิรุง่เรือง (ขายสง่,ขาย
ปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหกพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้อุปกรณอ่์านบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้อปุกรณอ์า่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องอา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(๖๐.๑๐.๑๑.๐๑ ) จ  านวน ๕ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาย 
วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้กรอบรูปพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               กรอบรูปไมช้นิดประกอบแลว้ (๖๐.๑๒.๑๔.๐๑ ) จ  านวน ๑๐๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพ์
พาพาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               วสัดสุ  านกังาน(ตามเอกสารแนบ) จ านวน ๑๙,๕๔๕ บาท ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ 
๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๕๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกา้พนัหา้รอ้ยส่ี
สิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจ้างเหมาจัดท าป้าย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจา้งเหมา
จดัท าปา้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ปา้ยบอกทางงานพระราชทานเพลินฯ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ชม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๑๗ ปา้ย ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒,๕๕๐.๐๐ บาท (สองพนัหา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ปา้ยไวนิลก าหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสงัขารพระครูเกษมสทุธิคณุ ขนาด๓x๖ เมตร 
(๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๖ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,
ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ปา้ยไวนิลท่ีจอดรถ ขนาด ๑๐๐x๕๐ ซม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๕ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ปา้ยไวนิลทางเขา้ ขนาด ๑๐๐x๕๐ ซม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๓ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ปา้ยไวนิลทางออก ขนาด ๑๐๐x๕๐ ซม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๔ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ปา้ยไวนิลท่ีจอดรถพระเถระฯ ขนาด ๑๐๐x๕๐ ซม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๑ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน



ทัง้สิน้ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ปา้ยไวนิลท่ีจอดรถกรมศาสนา ขนาด ๑๐๐x๕๐ ซม. (๔๔.๑๐.๒๔.๐๘ ) จ  านวน ๑ ปา้ย ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ขออนุมัตจัิดซือ้ครุภัณฑค์อมพวิเตอร(์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ขออนมุตัจิดัซือ้ครุภณัฑค์อมพิวเตอร(์เครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค โดยมีคณุลกัษณะตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอรข์องกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม(๔๓.๒๑.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้วัสดุคอมพวิเตอร ์โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้วสัดุ
คอมพิวเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. fujixerox ct๒๐๑๖๓๒ bk (สีด  า) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัหกรอ้ย
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. fujixerox ct๒๐๑๖๓๓ cyan (สีน า้เงิน) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๑ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๙๙๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. fujixerox ct๒๐๑๖๓๔ m (สีแดง) (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๑ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๙๙๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. fujixerox ct๒๐๑๖๓๓๕ y (สีเหลือง)(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๑ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาย วินยั บตุรอินทร ์(ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๙๙๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้
สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองกันหนาว โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้
เครื่องกนัหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จดัซือ้ผา้หม่กนัหนาว กวา้ง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร น า้หนกั ๑.๕ ก.ก (๕๒.๑๒.๑๕.๐๘ ) จ  านวน 
๓๘๐ ผืน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธนพลการคา้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืน
หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองกันหนาว โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้
เครื่องกนัหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จดัซือ้ผา้หม่กนัหนาว กวา้ง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร น า้หนกั ๑.๕ ก.ก (๕๒.๑๒.๑๕.๐๘ ) จ  านวน 
๓๘๐ ผืน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธนพลการคา้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืน
หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ส านักงาน อบต.นาแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจา้งเหมา
โครงการปรบัปรุงส านกังาน อบต.นาแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               การจา้งเหมาโครงการปรบัปรุงส านกังาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นณฐัพลกระจกอลมูิเนียม โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจ้างเหมารถยนต ์ในการเข้า
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจา้งเหมา
รถยนต ์ในการเขา้รว่มสมัมนาและศกึษาดงูาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พนกังานสว่น
ต าบล และพนกังานจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. จา้งเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง ระหวา่งวนัท่ี ๑๘-๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ จ านวนท่ีนั่ง ๔๖ ท่ีนั่ง 
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๔ วนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ค าจนัทร ์นาคา ทราเวล 
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหกพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. จา้งเหมารถตู ้จ  านวนท่ีนั่ง ๑๐ ท่ีนั่ง (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๔ วนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ หา้ง
หุน้สว่นจ ากดั ค าจนัทร ์นาคา ทราเวล (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ด
พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการคา่วสัดุ
คอมพิวเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. Toner canon ๔๓๕a/๔๓๖/๒๘๕a (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ กล่อง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บงึกาฬคอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมนูิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. Toner canon ๑๒a (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๓ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บงึกาฬ
คอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมนูิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. Toner Samsung MLT-D๑๑๖L (๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จ  านวน ๑ กลอ่ง/box ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บงึกาฬคอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมนูิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. keyboard MD tech (Keyboards) (๔๓.๒๑.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บงึ
กาฬคอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมนูิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. mouse(๔๓.๒๑.๑๗.๐๘ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บงึกาฬคอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมู
นิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. flash drive ๑๖ gb usb ๓.๐ kington DTIG๔(๓๒.๑๐.๑๖.๒๒ ) จ  านวน ๓ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บงึกาฬคอมพิวเตอรแ์อนดค์อมมนูิเคชั่น (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน



ทัง้สิน้ ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งยา้ยและซ่อมแซมเครื่องปรบัอากาศส านกังาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ยา้ยพรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอากาศส านกังาน ลา้งท าความสะอาดและเตมิน า้ยาแอร ์รหสัครุภณัฑ ์
๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดยเสนอราคา เป็น
เงินทัง้สิน้ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ซอ่มแซมคอยลเ์ย็นแกไ้ขปัญหาน า้หยดลา้งท าความสะอาด และเตมิน า้ยาแอร ์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) 
รหสัครุภณัฑ ์๔๒๐-๕๘-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๓ จ านวน ๒ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จด
ทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( ขนัชยั ธานีวรรณ ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดไุฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. หลอดไฟ LRD ๑๘ W (๓๙.๑๐.๑๖.๑๓ ) จ  านวน ๓๗ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
อาภรณว์ิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๔๔๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ขัว้หอ้ย (๔๓.๒๒.๒๖.๐๒ ) จ  านวน ๑๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. น็อต ๗ นิว้ และ ๘ นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๑๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณ์
วิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๒๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ปลั๊กตวัผูแ้ละปลั๊กตวัเมีย (๒๐.๑๒.๒๐.๐๖ ) จ  านวน ๒๗๑ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
อาภรณว์ิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๑๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ปลั๊กสามตา (๓๙.๑๒.๑๔.๐๒ ) จ  านวน ๔๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ผา้เทปมว้นใหญ่ (๑๑.๑๖.๒๑.๒๓ ) จ  านวน ๒๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. สวิตชแ์สงแดด (๓๙.๑๒.๑๕.๑๐ ) จ  านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๔๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. สายไฟ ๒x๑.๕x๙๐ เมตร (๒๖.๑๒.๑๕.๑๗ ) จ  านวน ๒ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณ์
วิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยย่ีสิบหกบาทถว้น) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. สายไฟ ๒x๔x๙๐ เมตร (๒๖.๑๒.๑๕.๑๗ ) จ  านวน ๑๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณ์
วิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกา้พนัสองรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. โคมถนน (๓๙.๑๑.๑๕.๑๕ ) จ  านวน ๓ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยย่ีสิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. บลอ้กลอย (๓๙.๑๒.๑๓.๐๓ ) จ  านวน ๘ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. เบรคเกอรพ์รอ้มกลอ่ง (๒๕.๑๗.๑๗.๐๘ ) จ  านวน ๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณ์
วิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. หนา้กากสามชอ่ง (๓๑.๑๖.๒๓.๐๙ ) จ  านวน ๘ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. รางเก็บสายไฟ (๒๐.๑๒.๒๐.๐๖ ) จ  านวน ๔ เสน้ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. ปลั๊ก+สวิทย ์(๒๖.๑๐.๑๗.๒๘ ) จ  านวน ๒๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๔๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. คดัเอาท๑์๐๐A (๓๙.๑๐.๑๖.๑๓ ) จ  านวน ๒ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ 
คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. หลอดไฟ LED ๑๕W (๒๕.๑๗.๔๔.๐๓ ) จ  านวน ๑๒ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
อาภรณว์ิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสิบส่ีบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๘. แผงใหญ่ (๒๕.๑๗.๒๖.๐๗ ) จ  านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๑๙. แผง ๔x๖ (๓๙.๑๐.๑๖.๑๕ ) จ  านวน ๖ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๐. หลอดไฟยาว LED (๓๙.๑๐.๑๖.๑๖ ) จ  านวน ๑๓ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณว์ิทยุ
โทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๘๐.๐๐ บาท (สองพนัแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๑. หลอดไฟ ๒๐W (๓๙.๑๐.๑๖.๐๑ ) จ  านวน ๖๗ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นอาภรณ์
วิทยโุทรทศัน ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๓๖๐.๐๐ บาท (หา้พนัสามรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. เครื่องตดักระดาษ a๔(๔๔.๑๐.๑๖.๐๑ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. เครื่องยิงฝาผนงั (๒๐.๑๒.๒๑.๑๔ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัร
พาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองพนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. แผน่พลาสตกิ ฟิวเจอรบ์อรด์ ๓ ขนาด ๖๕x๑๒๒ ซม.(๓๐.๑๖.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๘ แผน่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๒๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยย่ีสิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. กระดาษโปสเตอรส์องหนา้บาง (๑๔.๑๑.๑๖.๑๕ ) จ  านวน ๒๑ แผน่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘๙.๐๐ บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้บาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. เทปผา้ ๒ นิว้ (๓๑.๒๐.๑๕.๒๓ ) จ  านวน ๑๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. กระดาษโพสอิส (๑๔.๑๒.๑๖.๐๓ ) จ  านวน ๖ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๕๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องปรบัอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ พอใจแอร ์โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่
จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ขออนุมัตดิ าเนินการจัดซือ้วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ขออนมุตัดิ  าเนินการจดัซือ้วสัดปุระปา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ทอ่ประปาเหล็ก ขนาด ๖ นิว้ คาดน า้เงิน (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ทอ่ประปาพีวีซี] จ  านวน ๑ ทอ่น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ทอ่ประปาเหล็ก ขนาด ๔ นิว้ คาดน า้เงิน (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ทอ่ประปาพีวีซี] จ  านวน ๔ ทอ่น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ทอ่ประปาเหล็ก ขนาด ๓ นิว้ คาดน า้เงิน (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ทอ่ประปาพีวีซี] จ  านวน ๒๐ ทอ่น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขาย
สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ขอ้งอ ๙๐ องศาเกลียวในเหล็ก ขนาด ๓ นิว้ (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๐๗๐๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๐๗๐๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ขอ้งอ ๙๐ องศาทอ่พีวีซี] จ  านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดิน 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ขอ้งอ ๔๕ องศาเกลียวในเหล็ก ขนาด ๓ นิว้(๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๐๙๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๐๙๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ขอ้งอ ๔๕ องศา HDPE] จ านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ประตนู า้เหล็กหลอ่แบบพวงมาลยั ขนาด ๖ นิว้ (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๘๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๑๘๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ประตนู า้เหล็กหล่อ] จ านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขาย



สง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๙๕๐.๐๐ บาท (หกพนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. หนา้จานเหล็กหลอ่เกลียวใน ขนาด ๖ นิว้ (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,สตบัเอ็นและหนา้จาน] จ านวน ๒ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๐๐.๐๐ บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. หนา้จานเหล็กหลอ่เกลียวใน ขนาด ๔ นิว้ (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,สตบัเอ็นและหนา้จาน] จ านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. หนา้จานเหล็กเกลียวใน ขนาด ๓ นิว้ (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
[๐๕๑๑๑๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,สตบัเอ็นและหนา้จาน] จ านวน ๑๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. น็อตขนัหนา้จาน (๒๗.๑๒.๑๗.๐๖ ) จ  านวน ๑๕๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สามพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ฟตุวาลว์ทองเหลือง ขนาด ๓ นิว้ (๔๐.๑๔.๑๖.๐๗ ) จ  านวน ๘ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาถ่ายเอกสาร(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑๓ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ก๊อปป้ีเฮา้ส ์
(ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหกสิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจักซือ้แบบหล่อคอนกรีต (๑ 
ชุด มี ๓ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจกัซือ้
แบบหล่อคอนกรีต (๑ ชดุ มี ๓ ลกู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จดัซือ้แบบหลอ่คอนกรีต (๑ ชดุ มี ๓ ลกู) มีรูปทรงลกูบาศก ์ขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๑๕๐ มิลลิเมตร ท าดว้ย
เหล็กหลอ่ ดา้นในใสเรียบหนาไมน่อ้ยกว่า ๑๐มิลลิเมตร (๖๐.๑๒.๑๐.๐๒ ) จ  านวน ๑ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ นาง มาย สมคะเณย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดปุระปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. ทอ่พีวีซีบานหวั ชัน้ ๘.๕ ขนาด ๔ นิว้ (๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๔ ทอ่น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๖๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยหกสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. ทอ่พีวีซีบานหวั ชัน้ ๘.๕ ขนาด ๓ นิว้ (๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๑๐ ท่อน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท (ส่ีพนัสามรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. ทอ่พีวีซีบานหวั ชัน้ ๘.๕ ขนาด ๒ นิว้ (๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๒๐ ท่อน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพนัแปดรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. ทอ่พีวีซีบานหวั ชัน้ ๘.๕ ขนาด ๑ นิว้(๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๑๐ ท่อน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัสองรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. ทอ่พีวีซีบานหวั ชัน้ ๑๓.๕ขนาด ๑/๒ นิว้ (๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๔๐๐ ทอ่น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนส่ีพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖. ขอ้ตอ่ตรง ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๓นิว้ (๔๐.๑๔.๑๗.๔๑ ) จ  านวน ๒๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. ขอ้ตอ่ตรง ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๒ นิว้ (๔๐.๑๔.๑๗.๔๑ ) จ  านวน ๑๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. ขอ้ตอ่ตรง ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๑ นิว้(๔๐.๑๔.๑๗.๔๑ ) จ  านวน ๒๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) รวม



ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. ขอ้ตอ่ตรง ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๑/๒ นิว้ (๒๐.๑๒.๓๐.๐๑ ) จ  านวน ๑,๐๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ขอ้งอ ๙๐องศาชัน้๑๓.๕ขนาด๓นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. ขอ้งอ๙๐องศาชัน้๑๓.๕ขนาด๒ นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๕๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. ขอ้งอ๙๐องศาชัน้๑๓.๕ขนาด๑นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. ขอ้งอ๙๐องศา ชัน้ ๑๓.๕ ขนาด๑/๒นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๓๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัแปดรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๔. สามทางพีวีซี ชัน้ ๑๓.๕ ขนาด ๓ นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๕ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัหา้สิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๕. สามทางพีวีซีชัน้๑๓.๕ขนาด๑นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. สามทางพีวีซีชัน้๑๓.๕ขนาด๑/๒นิว้(๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๕๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. ขอ้งอ๙๐องศาเกลียวในชัน้๑๓.๕ขนาด๑/๒นิว้ (๒๗.๑๒.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๒๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๘. ขอ้ตอ่ตรงเกลียวนอก ชัน้๑๓.๕ขนาด๑/๒นิว้ (๒๖.๑๑.๑๕.๑๔ ) จ  านวน ๑๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๑๙. ฝาปิดพีวีซี ชัน้๑๓.๕ขนาด๓นิว้ (๔๐.๑๔.๑๗.๓๙ ) จ  านวน ๕ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๐. ฝาปิดพีวีซี ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๒ นิว้ (๔๐.๑๔.๑๗.๓๙ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๑. ฝาปิดพีวีซี ชัน้๑๓.๕ ขนาด ๔ นิว้ (๔๐.๑๔.๑๗.๓๙ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๒. ฝาปิดพีวีซี ชัน้๑๓.๕ขนาด ๑/๒นิว้(๔๐.๑๔.๑๗.๓๙ ) จ  านวน ๑๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐๐.๐๐ บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๓. วาลว์พลาสติกขนาด๒นิว้ (๒๕.๑๗.๑๙.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตร
รกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๔. วาลว์พลาสติก ขนาด ๑ นิว้ (๒๕.๑๗.๑๙.๐๕ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๕๐.๐๐ บาท (หกรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๕. วาลว์พลาสติกขนาด๑/๒นิว้ (๒๕.๑๗.๑๙.๐๕ ) จ  านวน ๒๐๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
เกษตรรกัดิน (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนับาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๖. กาวประสานทอ่ ขนาด๕๐๐กรมั (Glues) (๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) จ  านวน ๓๐ กระป๋อง ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพนัเกา้
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๗. เทปพนัเกลียว ๑๒ มม.๑๐ ม. (๓๑.๒๐.๑๕.๐๑ ) จ  านวน ๑๐๐ มว้น ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๘. มาตรวดัน า้ ๑/๒ นิว้ (๔๑.๑๑.๓๐.๓๓ ) จ  านวน ๔๐ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกั
ดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  



 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้
เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอรห์รือ LED สี จ  านวน ๑ เครื่อง (๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ขวญัใจอปุกรณก์ารคา้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้ชุดทดสอบคอนกรีต 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้ชดุ
ทดสอบคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จดัซือ้ชดุทดสอบคอนกรีต ประกอบดว้ย ถาดรองรบัตวัอยา่ง ท าดว้ยโลหะแผ่น ขนาด กวา้ง x ยาว x สงู 
ไมน่อ้ยกวา่ ๒๓.๕ x ๒๔ x ๒.๕ นิว้ มีหหูิว้ ๒ ดา้น กรวยสลมัท าดว้ยสแตนเลส เหล็กกระทุง้ ชอ้นตกัตวัอยา่
(๔๑.๑๑.๔๖.๐ง จ านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นแมม่าย อะลมูิเนียม โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจ้างเหมาจัดท าป้าย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจา้งเหมา
จดัท าปา้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. พระบรมฉายาลกัษณพ์ระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๑๐ พรอ้มโครงไม ้ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม.
(๖๐.๑๒.๑๐.๐๖ ) จ  านวน ๑ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,
ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษี
อ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กรอบทองพรอ้มรูปหลวงปู่  ขนาด ๑๖x๒๐ นิว้ (๖๐.๑๒.๑๔.๐๐ ) จ  านวน ๑ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท เรนโบว ์บงึกาฬ จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้รายงานขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดซือ้วัสดุคอมพวิเตอร ์โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้รายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจดัซือ้วสัดุ
คอมพิวเตอร ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. canon ๘๕ a (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๖ กลอ่งเล็ก ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์า
พาณิชย ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. canon ๑๒ a(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๖ กลอ่งเล็ก ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นพิมพพ์าพาณิชย ์
(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมูท่ี่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๑ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ ศภุกร เทพาขนัธ ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

(ขนัชยั  ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดศิริมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจดัท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๒,๙๗๖ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาววนันา พระคณุละ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๙,๕๒๐.๐๐ บาท (หา้หม่ืนเกา้พนัหา้
รอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรหมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตรหมู ่๗ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ ๗(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืนหา้พนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล ปฏิบตัหินา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ ๒ เส้นที ่๒ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร 
หมู ่๒ เสน้ท่ี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเพ่ือการเกษตร หมู่ ๒ เสน้ท่ี ๒(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืนหา้พนั
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ของขวัญ/ของรางวัลและวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ของขวญั/ของรางวลัและวสัดท่ีุใชใ้นกิจกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ลกูโป่งหรือลกูบอลของเลน่(๖๐.๑๔.๑๐.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. แผงกัน้จราจร ๒ เมตร (๒๕.๑๗.๒๖.๐๗ ) จ  านวน ๖ แผง/blister ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทอง
วิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม
และภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระบองไฟกระพรบิ ๓ จงัหวะ (๓๙.๑๑.๑๗.๐๕ ) จ  านวน ๒๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทอง
วิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. เสือ้กัก้สะทอ้นแสง (๔๒.๑๓.๑๕.๐๖ ) จ  านวน ๑๐ ตวั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทองวิเศษ
พาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. กรวยยางจราจร ขนาด ๘๐ ซม.(๔๐.๑๔.๑๗.๓๕ ) จ  านวน ๓๐ อนั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ ทอง
วิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ครุภัณฑป้์ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ครุภณัฑป์า้ยสามเหล่ียมหยดุตรวจ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ปา้ยสามเหล่ียมหยดุตรวจ (๔๒.๑๗.๑๕.๐๒ ) จ  านวน ๒ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
ทองวิเศษพาณิชย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุส านักงานตามโครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดสุ  านกังานตามโครงการศนูยป์ฏิบตักิาร
รว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. หมกึเครื่องพิมพ ์Toshiba รุน่ ๓๐๐๘A (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จ  านวน ๒ หลอด/tube ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. กระดาษถ่ายเอกสาร a๔ ๘๐ แกรม(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จ  านวน ๒๐ รีม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นธรรมจกัรพาณิชย ์(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สองพนัสามรอ้ยบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี ๓ โดยวธีิเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานบรกิารก่อสรา้งถนนทางหลวงและถนนอ่ืนๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนหา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที๔่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ท่ี๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานบรกิารก่อสรา้งถนนทางหลวงและถนนอ่ืนๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั มงคลธรรม (ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนหา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้ซือ้อาหารเสริม(นม)นมพาสเจอรไ์รส ์จ านวน ๔๙,๗๙๒ ถุง 
ประจ าเดอืนมกราคมถงึมีนาคม ๒๕๖๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จ านวน ๗๗๘ คนๆ ละ ๖.๕๘ บาท ระยะเวลา ๖๔ วันท าการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้ซือ้อาหารเสรมิ(นม)นมพาสเจอรไ์รส ์จ านวน 
๔๙,๗๙๒ ถงุ ประจ าเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๓ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จ านวน ๗๗๘ คนๆ ละ ๖.๕๘ บาท ระยะเวลา ๖๔ วนัท าการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               นมสดหรือผลิตภณัฑน์ม(๕๐.๑๓.๑๗.๐๑ ) จ  านวน ๔๙,๗๙๒ ถงุ/bag ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ สหกรณโ์คนมขอนแก่น จ ากดั (ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๒๗,๖๓๑.๓๖ บาท (สามแสนสอง
หม่ืนเจ็ดพนัหกรอ้ยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุการเรียนการสอนส าหรับเดก็นักเรียนของศูนยพั์ฒนาเดก็
เล็กวัดศิริมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดกุารเรียนการสอนส าหรบัเด็กนกัเรียนของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ชดุหรือวสัดขุองเล่นส าหรบัเลน่บทบาทสมมติ(๖๐.๑๔.๑๔.๐๕ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหนึ่งพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างท าของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วัดศิริมงคล ประจ าเดอืน พฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งจา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิารอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล ประจ าเดือน พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ วนั โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑,๗๔๘ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาววนันา พระคณุละ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๔,๙๖๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนส่ีพนัเกา้
รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๒ เส้นที ่
๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี่ ๒ เสน้ท่ี ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานก่อสรา้งและซอ่มแซมถนนลกูรงั(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ โนนสวรรคก์ารก่อสรา้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน า้ประปา หมู่ที ่๑ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาโครงการปรบัปรุงซอ่มแซมโรงผลิต
น า้ประปา หมูท่ี่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาโครงการปรบัปรุงซอ่มแซมโรงผลิตน า้ประปา หมูท่ี่ ๑(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ แสนทวีทรพัยก์่อสรา้ง (ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรเส้นหนอง
หล่ม-หนองปลาเซียม หมู่ที ่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัเพ่ือ
การเกษตรเสน้หนองหลม่-หนองปลาเซียม หมูท่ี่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               งานก่อสรา้งและซอ่มแซมถนนลกูรงั(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ  านวน ๑ โครงการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ ศภุกร เทพาขนัธ ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ก ส าหรบัส านกังาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๓ ) จ  านวน ๑ เครื่อง ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ แอดไวซไ์อทีบงึกาฬ (ส่งออก,ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน 
และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้วสัดอ่ืุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               ๑. สารสม้กอ้นใส เบอร๑์ (๑๒.๑๖.๓๙.๐๑ ) จ  านวน ๒,๔๓๐ กิโลกรมั/กิโลกรมั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๑,๓๑๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหนึ่งพนัสาม
รอ้ยสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. คลอรีนผง (๑๒.๑๔.๑๙.๐๑ ) จ  านวน ๒ ถงั ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นเกษตรรกัดนิ (ขายสง่,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซดแ์ละจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งตอ่สญัญาเว็บไซดแ์ละจดทะเบียนโดเมนเนม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งตอ่สญัญาเว็บไซดแ์ละจดทะเบียนโดเมนเนม (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๑ หนว่ย/unit ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท ไทมส์มีเดีย เว็บดีไซน ์จ ากดั (ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพนับาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้นมพาสเจอรไ์รส ์จ านวน ๓๒,๖๗๖ ถุง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน
และธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้นมพาสเจอรไ์รส ์จ  านวน ๓๒,๖๗๖ ถงุ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายนและธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๓๒,๖๗๖ ถงุ/bag ผูไ้ดร้บั
การคดัเลือก ไดแ้ก่ สหกรณโ์คนมขอนแก่น จ ากดั (ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๑๕,๐๐๘.๐๘ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหา้พนัแปดบาทแปดสตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง ในการรับรองผู้เข้าร่วม
ประชุมประจ าเดอืน หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอศรีวิไล ประจ าเดอืน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ในการ
รบัรองผูเ้ขา้รว่มประชมุประจ าเดือน หวัหนา้สว่นราชการอ าเภอศรีวิไล ประจ าเดือน ตลุาคม ๒๕๖๒ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จา้งเหมาท าอาหารและอาหารวา่ง (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๖๐ คน ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นาง
ปราณี หวงัดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและ
ภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเดก็นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็
เล็ก วัดเจตยิาคีรีวิหาร(ภูทอก) จ านวม ๖๒ วัน ๘๐ คน ๙๙,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัส าหรบัเดก็
นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก วดัเจติยาคีรีวิหาร(ภทูอก) จ านวม ๖๒ วนั ๘๐ คน ๙๙,๒๐๐ บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ จ านวน ๔,๙๖๐ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาว
เกตษดา บญุสง่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เกา้หม่ืนเกา้พนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดศิริมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ จา้งท าของ/จา้งเหมาบรกิาร ประกอบอาหาร
กลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัศริมิงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               อาหารเสรมิและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จ  านวน ๙๖๖ ชดุ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ นางสาววนันา พระคณุละ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกา้พนัสาม
รอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หนังสือเรียนนักเรียน(อายุ ๓-๕ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้หนงัสือเรียนนกัเรียน(อาย ุ๓-๕ ปี) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               หนงัสือเรียนดา้นวิชาการหรือดา้นอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จ  านวน ๓๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หนังสือเรียน(อายุ ๓-๕ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้หนงัสือเรียน(อาย ุ๓-๕ ปี) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               หนงัสือเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสด์า้นวิชาการหรือดา้นอาชีพ(๕๕.๑๑.๑๕.๑๓ ) จ  านวน ๓๘ ชดุ ผูไ้ดร้บั
การคดัเลือก ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หนังสือเรียน(๓-๕ ปี) ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กวัดเจตยิาคีรีวิหาร(ภู
ทอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง ไดมี้โครงการ ซือ้หนงัสือเรียน(๓-๕ ปี) ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กวดัเจ
ตยิาคีรีวิหาร(ภทูอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               หนงัสือเรียนดา้นวิชาการหรือดา้นอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จ  านวน ๓๒ ชดุ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ พิมลพานิช บงึกาฬ ๒๕๕๖ (ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(จา่เอกขนัชยั ธานีวรรณ) 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาแสง 

ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง 

  
 

 


