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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 - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0144/64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 4,305           ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 เม.ย. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0145/64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 11,177         ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 เม.ย. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0146/64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 1,353.50       ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 เม.ย. 64

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทกุน้้าฯ - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0147/64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 1,353.50       ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 เม.ย. 64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0148/64

หมายเลขทะเบยีน บม 7139 มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1 เม.ย. 64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 5,985           

6 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี 0149/64

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 1 เม.ย. 64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 5,985           

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0150/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 1 เม.ย. 64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 5,040           

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนเมษายน  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบ สขร.1 



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 - เฉพาะเจาะจง นายไตรเวทย์   สืบศรี นายไตรเวทย์   สืบศรี เป็นผู้รับจ้างที่มี 0151/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ 1 เม.ย.64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 4,095           

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี 0152/64

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ 1 เม.ย.64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 5,985           

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี 0153/64

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 1 เม.ย.64

ประจ้าเดือน เม.ย.64 5,355           

11 จ้างเหมาบริการงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 54,000         - เฉพาะเจาะจง นางเทพวรรณ อนฤุทธิ์ นางเทพวรรณ อนฤุทธิ์ เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0154/64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับ้านโคกล่าม ระหวา่งเดือน 54,000                      54,000                   ความสามารถตรง 1 เม.ย.64

เมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 ตามที่ต้องการ



หนา้ 3

(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

12 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 46,800         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพาภรณ์  มลุตรี น.ส.ยุพาภรณ์  มลุตรี เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0155/64

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าลบรบือ 48,000.00             48,000.00           ความสามารถตรง 1 เม.ย.64

ประจ้าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - เดือนกนัยายน 2564 ตามที่ต้องการ

13 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 46,800         - เฉพาะเจาะจง นางบษุกร   จันทร์คลัง นางบษุกร   จันทร์คลัง เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0156/64

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าลบรบือ 48,000.00             48,000.00           ความสามารถตรง 1 เม.ย.64

ประจ้าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - เดือนกนัยายน 2564 ตามที่ต้องการ

13 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 46,800         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาพร   ดอกไม้ น.ส.ยุภาพร   ดอกไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0157/64

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าลบรบือ 48,000.00             48,000.00           ความสามารถตรง 1 เม.ย.64

ประจ้าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - เดือนกนัยายน 2564 ตามที่ต้องการ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64047000996

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2564

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,870.48 บาท

12,870.48 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 12,870.48

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

สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640414001850 0158/2564 01/04/2564 12,870.48 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

64047003391

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์  สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง  ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,474.72 บาท

6,474.72 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 6,474.72
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดถุง

สำหรับ นักเรียน สังกัดอบต.บรบือ จำนวน 3 แห่ง  ประจำเดือน เมษายน 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640414002713 0159/2564 01/04/2564 6,474.72 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

64037515148

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคุ้มมันแกวทอง ? สงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 และ โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำข้ามลำห้วยวังทองสายโคกล่าม ?

โนนทอง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53,000.00 บาท

57,400.00 บาท

1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 24,500.00
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคุ้มมันแกวทอง?สงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

โดยวางท่อขนาด 0.60x1.00เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน(ตามแบบ อบต.บรบือ)
1

1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 28,000.00

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำข้ามลำห้วยวังทองสายโคกล่าม-โนนทอง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง 1.50เมตร ยาว 20เมตร หนา 0.10เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านโคก

ล่าม หมู่ที่ 8

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 640422001076 0160/2564 01/04/2564 52,500.00 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

64047013550

จ้างโครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตถนนสายเหล่าโง้ง ? หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 และโครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตถนนสายหนองตาใกล้ ? ถนนแจ้งสนิท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85,200.00 บาท

89,100.00 บาท

1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 65,000.00

ปรับปรุงดาดคอนกรีตถนนสายเหล่าโง้งหนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง

2.60 เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตรและกว้าง 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา

0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5

1

1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 19,800.00

ซ่อมแซมดาดคอนกรีตถนนสายหนองตาใกล้  ถนนแจ้งสนิท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้าน

ซำแฮด หมู่ที่ 15

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440300014354 ร้านกวินวัฒน์ 640422001127 0161/2564 01/04/2564 84,800.00 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

64047021543

จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน  สายซำแฮด ? หนองแสง บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 และ โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายซำแฮด ? หนองแสง บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

312,600.00 บาท

322,000.00 บาท

3440601176881 ร้านบุญทวี 238,000.00

ก่อสร้างถนนดิน สายซำแฮดหนองแสง บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ผิวจราจรขนาดกว้าง

3.5 เมตร ยาว 600เมตร สูงเฉลี่ย 1.00เมตร หรือปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า 1,200

ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

1

3440601176881 ร้านบุญทวี 72,000.00

ซ่อมแซมถนนดินสายคุ้มมันแกวทองสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย

กว่า 640 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440601176881 ร้านบุญทวี 640422001217 0162/2564 01/04/2564 310,000.00 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

64047016875

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายโคกล่าม ? วังโจด ? หัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 , โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายโคกกลาง ? หนองแสง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 และ

โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านหนองคูณ (ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน) บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,100.00 บาท

39,200.00 บาท

3440601176881 ร้านบุญทวี 18,500.00

ซ่อมแซมถนนดิน สายโคกล่ามวังโจดหัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ผิวจราจร

กว้าง 6 เมตร ยาว 26 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 156

ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ)  บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11

1

3440601176881 ร้านบุญทวี 15,300.00

ซ่อมแซมถนนดิน สายโคกกลาง  หนองแสง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง

8 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 128 ลบ.ม.

(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3

2

3440601176881 ร้านบุญทวี 4,300.00
ซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านหนองคูณ (ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน) บ้านหนองคูณ

หมู่ที่ 10 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440601176881 ร้านบุญทวี 640422001248 0163/2564 01/04/2564 38,100.00 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

64047083113

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 4,000.00
ป้ายโครงการราณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขนาด 2.40x6.00เมตร

พร้อมติดตั้ง
1

1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 19,000.00ป้ายเตือนพร้อมโครงและติดตั้ง ขนาด 1.20x2.40เมตร พร้อมโครงและติดตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 640414068322 0164/2564 02/04/2564 23,000.00 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

64047083196

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,130.00 บาท

10,130.00 บาท

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 10,130.00
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบ

ต.บรบือ จำนวน 5 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 640414068391 0165/2564 02/04/2564 10,130.00 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

64047083274

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด , กองคลัง และกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,550.00 บาท

14,550.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 3,900.00หมึก Printer Brother HL-L2370DN  สำนักปลัด1

4860100001454 ร้านคอมโปร 5,850.00หมึก Printer Brother HL-L2370DN  กองคลัง2

4860100001454 ร้านคอมโปร 300.00Wireless N Nano USB Adapter(สำหรับรับสัญญาณอินเตนอร์เน็ต) กองคลัง3

4860100001454 ร้านคอมโปร 3,900.00หมึก Printer Brother HL-L2370DN  กองการศึกษาฯ4

4860100001454 ร้านคอมโปร 600.00Wireless N Nano USB Adapter(สำหรับรับสัญญาณอินเตนอร์เน็ต) กองการศึกษาฯ5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640414068473 0166/2564 02/04/2564 14,550.00 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

64047100852

ซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง,เครื่องดื่ม, น้ำสำหรับผู้ใช้บริการฯ โครงการป้องกันอุบัติภัย          ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 10,000.00
จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง,เครื่องดื่ม, น้ำสำหรับผู้ใช้บริการฯ โครงการป้องกัน

อุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 640414083386 0167/2564 07/04/2564 10,000.00 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

64047121213

จ้างเหมาไถ  กลบ เกรด  เกลี่ย สถานที่ทิ้งขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0443562000568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ามีตา (2019) 30,000.00จ้างเหมาไถ  กลบ เกรด  เกลี่ย สถานที่ทิ้งขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443562000568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ามีตา (2019) 640414099549 0168/2564 08/04/2564 30,000.00 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

64047306864

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 461/57/0023 , 461/59/0032 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 481/59/0006 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 3,500.00
เครื่องพริ้นเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 461/57/0023 โดยเปลี่ยนชุดทำความร้อน และ

ฟิล์มความร้อน
1

4860100001454 ร้านคอมโปร 2,500.00
เครื่องพริ้นเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 461/59/0032 ชุดลูกกลึ้งดึงกระดาษ โดยเปลี่ยน

ชุดลูกกลึ้งดึงกระดาษ
2

4860100001454 ร้านคอมโปร 2,500.00เครื่องพริ้มเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 481/59/0006 โดยเปลี่ยนชุดลูกกลึ้งดึงกระดาษ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640414247889 0169/2564 23/04/2564 8,500.00 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

64057051486

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ  2564

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,320.00 บาท

7,320.00 บาท

3341600413317 ร้านครีเอท สตูดิโอ 1,920.00
ป้ายจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนาด 0.8 x 8

เมตร
1

3341600413317 ร้านครีเอท สตูดิโอ 3,600.00ป้ายเตือนให้ชะลอความเร็วและหยุดตรวจพร้อมโครงไม้ ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร2

3341600413317 ร้านครีเอท สตูดิโอ 1,800.00
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 พร้อม

โครงไม้ ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341600413317 ร้านครีเอท สตูดิโอ 640514042536 0170/2564 23/04/2564 7,320.00 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

64057051591

ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่โครงการจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ประจำปีงบประมาณ  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,362.00 บาท

16,292.00 บาท

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 3,360.00น้ำดื่น ชนิดถ้วย1

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 980.00น้ำแข็ง2

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 1,960.00กาแฟ 3อิน13

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 960.00โอวันติน 3อิน14

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 770.00ถ้วยกาแฟ5

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 5,012.00เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ6

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 2,520.00หน้ากากอนามัย ชนิดบรรจุ50ชิ้น7

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 800.00ถุงมือยาง ชนิดบรรจุ100ชิ้น8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 640514042641 0171/2564 23/04/2564 16,362.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


