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ล าดบั

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่  

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส้านกัปลัด ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0118/64

ประจ้าเดือน มี.ค.64 10,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ม.ีค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0119/64

ประจ้าเดือน มี.ค.64 20,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ม.ีค. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0120/64

ประจ้าเดือน มี.ค.64 15,000         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง  1 ม.ีค. 64

4 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0121/64

หมายเลขทะเบยีน บม 7139 มหาสารคาม 7,245           วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ม.ีค. 64

ประจ้าเดือน ธ.ค.63

5 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี  0122/64

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม 7,245           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ม.ีค. 64

ประจ้าเดือน มี.ค.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0123/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม 7,245           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ม.ีค. 64

ประจ้าเดือน มี.ค.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



หนา้ 2

(ต่อ) แบบ สขร.1

ล าดบั

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่  

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

8 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายไตรเวทย์   สืบศรี นายไตรเวทย์   สืบศรี เป็นผู้รับจ้างที่มี  0124/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม 7,245           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ  1 ม.ีค.64

ประจ้าเดือน มี.ค.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี  0125/64

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม 7,245           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ  1 ม.ีค.64

ประจ้าเดือน มี.ค.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี  0126/64

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   7,245           วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ม.ีค.64

ประจ้าเดือน มี.ค.64

11 จ้างเหมาบริการท้าการส้ารวจสุนัขและแมว ภายในวงเงิน - เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ    ศรีสังข์  นางยุพนิ    ศรีสังข์  เป็นผู้รับจ้างที่มี  0131/64

ในเขตพื้นที่ต้าบลบรบือ ของ กองสาธารณสุข 9,000           และพวก และพวก ความสามารถ  11 ม.ีค.64

ตัวละ 3 บาท ตัวละ 3 บาท



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64037011214

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ  อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,336.84 บาท

49,336.84 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 49,336.84

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.

ชนิดถุง สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5

โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640314009373 0127/2564 01/03/2564 49,336.84 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

64037013692

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ  สำหรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง  ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,122.44 บาท

25,122.44 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 25,122.44

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

สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง  ประจำเดือน

มีนาคม 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640314011236 0128/2564 01/03/2564 25,122.44 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

64037085906

วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 9,000.00หมึกพริ้นเตอร์ HP LaserJet P11021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640314071474 0129/2564 04/03/2564 9,000.00 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

63127546412

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-006  สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 -บ้านหนองแสง  ตำบลบรบือฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,992,000.00 บาท

1,899,000.00 บาท

0405563000822 บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 1,800,000.00

ก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-006สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 -

บ้านหนองแสง ตำบลบรบือ กว้าง 5 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 2,950 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

1

0443534000052 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ 1,576,000.00

0443538000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยตระกูลชัย กรุ๊ป 1,898,000.00

0443545000075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกานวัสดุก่อสร้าง 1,298,000.00

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 1,386,000.00

0443557001276 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 1,800,000.00

0445552000028 บริษัท วังอัศวิน จำกัด 1,992,000.00

0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,079,888.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 640322009656 0130/2564 10/03/2564 1,079,888.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64037340569

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม U.H.T รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดกล่อง       สำหรับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,479.60 บาท

76,479.60 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 76,479.60
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมU.H.T รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.ชนิดกล่อง

สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ  อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640314286010 0132/2564 18/03/2564 76,479.60 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

64037343049

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม U.H.T รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดกล่อง       สำหรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,474.40 บาท

38,474.40 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 38,474.40
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม U.H.T รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดกล่อง

สำหรับนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640314287540 0133/2564 18/03/2564 38,474.40 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

64037419335

จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน  บม 7139 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,540.00 บาท

23,540.00 บาท

0443548000599 อู่.เอ็น.อาร์ บรบือ 12,840.00ซ่อมปะผุตัวถังรถพร้อมทำสี1

0443548000599 อู่.เอ็น.อาร์ บรบือ 10,700.00ซ่อมปะผุครัชซีพร้อมทำสี2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000599 อู่.เอ็น.อาร์ บรบือ 640314352043 0134/2564 22/03/2564 23,540.00 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

64037479354

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)  กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,940.00 บาท

9,940.00 บาท

3440600807666 ร้านรักษ์วิทยา 9,940.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)กองการศึกษา จำนวน 9

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600807666 ร้านรักษ์วิทยา 640314400667 0135/2564 22/03/2564 9,940.00 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

64037481098

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 8,900.00เครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ขนาด 28 หน้า/นาที1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640314402124 0136/2564 25/03/2564 8,900.00 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

64037482320

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,900.00 บาท

42,900.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 34,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)1

4860100001454 ร้านคอมโปร 8,900.00เครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ขนาด 28 หน้า/นาที2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640314402912 0137/2564 25/03/2564 42,900.00 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

64037482786

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,900.00 บาท

42,900.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 34,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)1

4860100001454 ร้านคอมโปร 8,900.00เครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ขนาด 28 หน้า/นาที2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640314403154 0138/2564 25/03/2564 42,900.00 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

64037550785

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  บม 6948  มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,040.00 บาท

11,040.00 บาท

3440900921375 บรบือ ยางยนต์ 4,200.00ยางรถยนต์ ขอบ151

3440900921375 บรบือ ยางยนต์ 6,840.00ผ้าคลัช, หวีคลัช, ลูกปืนคลัช, ลูกปืนไฟวิล , น้ำม้ันเกียร และค่าบริการ2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440900921375 บรบือ ยางยนต์ 640314457512 0139/2564 26/03/2564 11,040.00 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

64037550985

จ้างโครงการซ่อมแซมปรับเกรดเกลี่ยถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.บรบือ จำนวน  30  สาย ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,500.00 บาท

497,600.00 บาท

1449900326151 สุรกิจการค้า 495,000.00

โครงการซ่อมแซมปรับเกรดเกลี่ยถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.บรบือ จำนวน 30สาย

พื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งรวมกันไม่น้อยกว่า 218,550ตร.ม. ตำบลบรบือ อำเภอบร

บือ  จังหวัดมหาสารคาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900326151 สุรกิจการค้า 640322030489 0140/2564 30/03/2564 495,000.00 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

63127541682

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-003  สายบ้านนาดี หมู่ที่ 13 -บ้านโคกกลาง  ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,983,000.00 บาท

1,911,000.00 บาท

0405563000822 บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 1,800,000.00

ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-003สายบ้านนาดี หมู่ที่ 13 -บ้าน

โคกกลาง  ตำบลบรบือ กว้าง 4 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 3,140 ตร.ม. อบต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

0443534000052 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ 1,590,000.00

0443538000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยตระกูลชัย กรุ๊ป 1,350,200.00

0445552000028 บริษัท วังอัศวิน จำกัด 1,983,000.00

0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,126,222.00

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 1,888,888.88

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 640322033850 0141/2564 31/03/2564 1,126,222.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63127548521

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแฮด หมู่ที่  15-บ้านหนองแสง  ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,998,000.00 บาท

1,900,000.00 บาท

0405563000822 บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 1,800,000.00

ก่อสร้างถนนคสล. สายซำแฮด หมู่ที่ 15?บ้านหนองแสง ตำบลบรบือ กว้าง 5 ม. ยาว

595 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,975

ตร.ม. ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1

0443534000052 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ 1,570,000.00

0443538000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยตระกูลชัย กรุ๊ป 1,899,000.00

0443545000075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกานวัสดุก่อสร้าง 1,309,000.00

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 1,398,000.00

0443557001276 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 1,850,000.00

0445552000028 บริษัท วังอัศวิน จำกัด 1,998,000.00

0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,090,678.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 640322033994 0142/2564 31/03/2564 1,090,678.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64037609770

จ้างจ้างเหมาบริการงานสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน     ในเขต อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3440601176686 ร้านบุญเรือนการค้า 5,000.00
จ้างเหมาบริการงานสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ใน

เขต อบต.บรบือ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440601176686 ร้านบุญเรือนการค้า 640314502747 0143/2564 31/03/2564 5,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


