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ล าดับ

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงนิ

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่  

ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส้านักปลัด ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0082/64

ประจ้าเดือน ก.พ.64 10,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ก.พ. 64

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเก็บขยะฯ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0083/64

ประจ้าเดือน ก.พ.64 20,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ก.พ. 64

3 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0084/64

ประจ้าเดือน ก.พ.64 15,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ก.พ. 64

4 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0085/64

หมายเลขทะเบยีน บม 7139 มหาสารคาม 5,670           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ก.พ. 64

ประจ้าเดือน ธ.ค.63

5 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนือ นายกฤษดา   นาคเหนือ เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0086/64

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม 5,670           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ก.พ. 64

ประจ้าเดือน ก.พ.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมูล นายธนพล  สระมูล เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0087/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม 5,670           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ก.พ. 64

ประจ้าเดือน ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



หน้า 2

(ต่อ) แบบ สขร.1

ล าดับ

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงนิ

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่  

ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายไตรเวทย์   สืบศรี นายไตรเวทย์   สืบศรี เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0088/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม 5,670           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- ความสามารถ  1 ก.พ.64

ประจ้าเดือน ก.พ.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากัน นายชาญชัย   ซากัน เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0089/64

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม 5,670           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- ความสามารถ  1 ก.พ.64

ประจ้าเดือน ก.พ.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวัน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา   บญุเกิด น.ส.กิตติยา   บญุเกิด เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0090/64

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   5,670           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1-ก.พ.-64

ประจ้าเดือน ก.พ.64



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027011996

ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดถุง สำหรับ นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,611.44 บาท

38,611.44 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 38,611.44

วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดถุง

สำหรับ นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640214009481 0091/2564 01/02/2564 38,611.44 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027049094

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6  สายศาลาประชาคม ? หนองบริเวณข้างวัดนาดีฯ บ้านนาดี หมู่ที่ 6  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,300.00 บาท

91,300.00 บาท

1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 90,000.00

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บ้านนาดี หมู่6 สายศาลาประชาคม?

หนองบริเวณข้างวัดนาดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10เมตร

บ้านนาดี หมู่ 6 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 640222002828 0092/2564 03/02/2564 90,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027049160

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกล่าม  หมู่ที่  8 สายรอบวัด  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

157,100.00 บาท

157,100.00 บาท

1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 156,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกล่าม  หมู่ 8 สายรอบวัด  ขนาดผิวจราจร  กว้าง

4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโคกล่าม หมู่8 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.

มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 640222002830 0093/2564 03/02/2564 156,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027049227

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 (สายดอนปู่ตา)ฯ ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

5440600070627 ร้านเอ็นแอลวัสดุก่อสร้าง 95,000.00

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่4(สายดอนปู่ตา) ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านหนองแวง หมู่4 ต.บรบือ  อ.

บรบือ  จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5440600070627 ร้านเอ็นแอลวัสดุก่อสร้าง 640222002833 0094/2564 03/02/2564 95,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027049256

จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ถนนสายเหล่าโง้ง-หนองคูณ สายตะวันตก 5 ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,500.00 บาท

57,500.00 บาท

5440600070627 ร้านเอ็นแอลวัสดุก่อสร้าง 57,000.00

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่5 ถนนสายเหล่าโง้ง-หนองคูณ

สายตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้าน

เหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5440600070627 ร้านเอ็นแอลวัสดุก่อสร้าง 640222002835 0095/2564 03/02/2564 57,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027076801

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านนาดี  หมู่ที่ 6  สายแยกนาดี-หนองแกฯ  บ้านนาดี หมู่ที่ 6  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,600.00 บาท

12,600.00 บาท

3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 12,500.00

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาดี หมู่6 สายแยกนาดี-หนองแก ข้างที่ดิน

นางน้ำผึ้ง พินิจเมือง  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3 เมตร ยาว105 เมตร สูง 0.30 เมตร

บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ต.บรบือ  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 640222004273 096/2564 04/02/2564 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027076826

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเหล่าโง้ง  หมู่ที่  5  สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้  บ้านเหล่าโง้ง  หมู่ที่  5  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,600.00 บาท

32,600.00 บาท

3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 32,000.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.เหล่าโง้ง หมู่ 5 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50ม. ยาว 90ม. หนาเฉลี่ย0.10ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50

ลบ.ม. บ.เหล่าโง้ง หมู่5 ต.บรบือ อ.บรบือ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 640222004298 0097/2564 04/02/2564 32,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027076852

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซำแฮด ? หนองแสง บ้านซำแฮด หมู่ที่  15  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,900.00 บาท

96,900.00 บาท

3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 96,000.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซำแฮดหนองแสง ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว

200เมตร หนาเฉลี่ย 0.10เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า100 ลบ.ม. บ้านซำแฮด

หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 640222004462 0098/2564 04/02/2564 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027076882

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6  สายศาลาประชาคม ? นายธีระ  ศิลปกิจฯ บ้านนาดี หมู่ที่ 6  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77,000.00 บาท

77,000.00 บาท

3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 76,500.00

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6  สาย

ศาลาประชาคม  นายธีระ  ศิลปกิจ ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.8 เมตร  ยาว 52

เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ต.บรบือ  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600811761 ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ก่อสร้าง 640222004597 0099/2564 04/02/2564 76,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027112125

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,800.00 บาท

10,800.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 10,800.00หมึก Printer Laser Pro M12a1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214092325 0100/2564 05/02/2564 10,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027113081

ซื้อวัสดุคอมพิวอเตอร์  งานสังคมสงเคราาะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,400.00 บาท

17,400.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 11,700.00หมึก Printer Laser Fujixerox P 265dw1

4860100001454 ร้านคอมโปร 5,700.00หมึก Printer Laser brother HL-2250 DN2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214092910 0101/2564 05/02/2564 17,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027113425

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 5,400.00หมึกเครื่อง Printer Canon LBP60301

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214093122 0102/2564 05/02/2564 5,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027113674

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,850.00 บาท

5,850.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 5,850.00หมึก Printer Laser Fuji Xerox P265dw1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214093268 0103/2564 05/02/2564 5,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027124856

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,140.00 บาท

4,140.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 3,600.00หมึก Printer Laser HP-Laser Pro M12a1

4860100001454 ร้านคอมโปร 180.00หมึก Printer Canon P287 สีฟ้า2

4860100001454 ร้านคอมโปร 180.00หมึก Printer Canon P287 สีแดง3

4860100001454 ร้านคอมโปร 180.00หมึก Printer Canon P287 สีเหลือง4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214103293 0104/2564 05/02/2564 4,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027124936

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,886.00 บาท

15,886.00 บาท

3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 15,886.00
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  จำนวน  13 รายการ  รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ

ท้ายใบสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 640214103360 0105/2564 05/02/2564 15,886.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027125008

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,342.00 บาท

10,342.00 บาท

3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 10,342.00
วัสดุสำนักงาน  กองคลัง  จำนวน  8 รายการ  รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบท้าย

ใบสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 640214103386 0106/2564 05/02/2564 10,342.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027125043

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,804.00 บาท

14,804.00 บาท

3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 14,804.00
วัสดุสำนนักงาน  กองการศึกษา  จำนวน  41  รายการ  รายละเอียดปรากฎดัง

เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 640214103414 0107/2564 05/02/2564 14,804.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027125089

ซื้อวัสดุสำนักงาน  งานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,814.00 บาท

4,814.00 บาท

3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 4,814.00
วัสดุสำนักงาน  งานสังคมสงเคราะห์  จำนวน  11  รายการ  รายละเอียดปรากฎดัง

เอกสารแนบท้ายในสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 640214103439 0108/2564 05/02/2564 4,814.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027125115

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,801.00 บาท

6,801.00 บาท

3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 6,801.00
วัสดุสำนักงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  14  รายการ  รายละเอียดป

รากฎดังเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 640214103463 0109/2564 05/02/2564 6,801.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027125154

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,988.00 บาท

2,988.00 บาท

3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 2,988.00
วัสดุสำนักงาน  กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน  6  รายการ รายละเอียดปรากฎดัง

เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600160514 ร้าน มารวยครุภัณฑ์ 640214103478 0110/2564 05/02/2564 2,988.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027221734

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,200.00 บาท

12,200.00 บาท

3341600413317 ร้านครีเอทสตูดิโอ 1,200.00
ป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบโฟมอบอร์ดจุดคัดกรองมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019   พร้อมขาตั้ง ขนาด 0.8 x 1.2 เมตร
1

3341600413317 ร้านครีเอทสตูดิโอ 500.00ป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบโฟมอบอร์ด การล้างมือ 7 ขั้นตอน ขนาด 0.3 x 0.5 เมตร2

3341600413317 ร้านครีเอทสตูดิโอ 10,500.00ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมโครงกรอบไม้3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341600413317 ร้านครีเอทสตูดิโอ 640214185382 0111/2564 11/02/2564 12,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027223164

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,610.00 บาท

11,610.00 บาท

3440300004240 เชษฐาเภสัช 11,610.00
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ  2564 จำนวน  8  รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300004240 เชษฐาเภสัช 640214186735 112/2564 11/02/2564 11,610.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027248665

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง  ระหว่างวันที่ 15 ? 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,830.52 บาท

9,830.52 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 9,830.52

วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200มล. ชนิดถุง

สำหรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่

1525 กุมภาพันธ์ 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640214208950 0113/2564 15/02/2564 9,830.52 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027279137

จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2 สายนางพูนสี  ถึง นางทองใบ  แสนศรีฯ บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,200.00 บาท

38,200.00 บาท

1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 38,000.00

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2 สายนางพูนสี  ถึง

นางทองใบ  แสนศรี วางท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร ระยะทาง 25 เมตร พ้อมบ่อพัก 2

จุด บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 640222016069 0114/2564 16/02/2564 38,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027279372

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  3  สายหน้าบ้านนางสีทา รักษาพล?นางบุญถมฯ  หมู่ที่ 3 ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192,700.00 บาท

192,700.00 บาท

1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 190,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโคกกลาง  หมู่ 3 สายหน้าบ้านนางสีทา

รักษาพลนางบุญถม วางท่อขนาด 0.30x1.00เมตร ระยะทาง 119เมตร พร้อมบ่อ

พัก11จุด บ้านโคกกลาง หมู่ 3 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600098642 ร้านณหทัยวัสดุก่อสร้าง 640222016140 0115/2564 16/02/2564 190,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027358188

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  สำหรับ โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ , ศพด.บรบือ และ ศพด.วัดบ้านโคกล่าม  กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,963.00 บาท

21,963.00 บาท

3440600166474 เอ เจ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 21,963.00
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  สำหรับงานเอกสารโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม กองการศึกษาฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600166474 เอ เจ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 640214299861 0116/2564 19/02/2564 21,963.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64027449507

ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ พร้อมเปลี่ยนถ่ายเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/51/0012 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,100.00 บาท

5,100.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 1,950.00CPU INTEL PENTIUM G3220 LGA 1150 (NEXT)1

4860100001454 ร้านคอมโปร 2,300.00(1150) GIGABYTE GA-H81M-DS22

4860100001454 ร้านคอมโปร 850.00RAM DDR3 (1600) 4GB3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640214375298 0117/2564 24/02/2564 5,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


