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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 3,406.55       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0244/64

ประจ้าเดือน ส.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 2 ส.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ 12,986.80     - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0245/64

ประจ้าเดือน ส.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 2 ส.ค. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 1,443.50       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0246/64

ประจ้าเดือน ส.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 2 ส.ค. 64

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทกุน้้าฯ - - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0247/64

ประจ้าเดือน ส.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 2 ส.ค. 64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ 6,615           - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0248/64

หมายเลขทะเบยีน บม 7139 มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64

6 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 5,040           - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี 0249/64

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 4,410           - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0250/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนสิงหาคม  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 5,040           - เฉพาะเจาะจง นายไตรเวทย์   สืบศรี นายไตรเวทย์   สืบศรี เป็นผู้รับจ้างที่มี 0251/64

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 5,040           - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี 0252/64

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,615           - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี 0253/64

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 2 ส.ค. 64

ประจ้าเดือน ส.ค.64



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087015082

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 5
โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55,177.92 บาท

55,177.92 บาท

099400095677
1

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
จำกัด

55,177.92

วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมUHT ชนิดกล่อง
รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. สำหรับนักเรียน สังกัด ส
พฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5
โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940009

56771
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
โคกก่อ จำกัด

64081401
2860

0254/25
64

02/08/2
564

55,177.92
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087016728

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.       สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง  ประจำเดือน สิงหาคม
2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27,424.74 บาท

27,424.74 บาท

099400095677
1

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
จำกัด

27,424.74

วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมUHT ชนิดกล่อง
รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.สำหรับ นักเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940009

56771
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
โคกก่อ จำกัด

64081401
4381

0255/25
64

02/08/2
564

27,424.74
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087057607

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการเตรียมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12สิงหาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 4,000.00
ผ้าประดับตกแต่งอาคาร  สีขาว ขนาด 44/45x60
หลา

1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 4,000.00
ผ้าประดับตกแต่งอาคาร  สีฟ้า ขนาด 44/45x60
หลา

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081404
7306

0256/25
64

03/08/2
564

8,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087467591

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนถ่าย  แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,200.00 บาท

5,200.00 บาท

340100056739
8

ร้านนิรันดร์การไฟฟ้า 5,200.00
แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 120Ah พร้อมเปลี่ยนถ่าย
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบี่ยน 81-
9754 มค.

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34010005

67398
ร้านนิรันดร์การไฟฟ้า

64081438
1015

0257/25
64

23/08/2
564

5,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087474840

ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

344060117688
1

ร้านบุญทวี 7,164.00เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 6x6 นิ้ว1

344060117688
1

ร้านบุญทวี 1,526.00หิน2

344060117688
1

ร้านบุญทวี 10,560.00
หลังคาเหล็กรดลอน  (metal sheet)  ยาว  4.20
เมตร

3

344060117688
1

ร้านบุญทวี 2,400.00สกรูยึดหลังคา4

344060117688
1

ร้านบุญทวี 850.00ป้ายประชาสัมพันธ์5

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406011

76881
ร้านบุญทวี

64081438
9126

0258/25
64

23/08/2
564

22,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087478706

ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

344060117688
1

ร้านบุญทวี 2,680.00
หลังคาเหล็กรดลอน  (metal sheet)  ยาว  3.00
เมตร

1

344060117688
1

ร้านบุญทวี 120.00สกรู (31.16.15.00 )2

344060117688
1

ร้านบุญทวี 12,000.00
เหล็ก  C  75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6.00
เมตร

3

344060117688
1

ร้านบุญทวี 5,200.00
เหล็ก  C  100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00
เมตร

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406011

76881
ร้านบุญทวี

64081439
0574

0259/25
64

23/08/2
564

20,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087482732

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,850.00 บาท

15,850.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 13,650.00หมึกเครื่องพิมพ์ Laser Fuji Xerox P265dw1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,200.00คีย์บอร์ด (Keyboards)2

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,000.00เมาส์3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
3558

0260/25
64

23/08/2
564

15,850.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087482941

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,750.00 บาท

21,750.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,780.00หมึก Priter Canon Poxam ix6770 แบบตลับสีดำ1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 2,670.00
หมึก Priter Canon Poxam ix6770 แบบตลับ สีฟ้า
, สีชมพู และ สีเหลือง

2

486010000145
4

ร้านคอมโปร 720.00หมึก Priter Canon Poxam ix6770 แบบขวดสีดำ3

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,080.00
หมึก Priter Canon Poxam ix6770 แบบขวด สีฟ้า
, สีชมพู และ สีเหลือง

4

486010000145
4

ร้านคอมโปร 14,400.00หมึก Printer Canon LPB60305

486010000145
4

ร้านคอมโปร 600.00คีย์บอร์ด  (Keyboards)6

486010000145
4

ร้านคอมโปร 500.00เมาส์7

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
3790

0261/25
64

23/08/2
564

21,750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087483207

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,400.00 บาท

29,400.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 11,700.00หมึก Printer Laser Fjiu Xerox P265dw1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 13,650.00หมึก Printer Brother HL-2370DN2

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,350.00หมึก Printer Canon G1010 สีดำ3

486010000145
4

ร้านคอมโปร 2,700.00
หมึก Printer Canon G1010 สีฟ้า, สีชมพู และสี
เหลือง

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
3952

0262/25
64

23/08/2
564

29,400.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087483380

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,300.00 บาท

21,300.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 15,600.00หมึก Printer Laser Fuji Xerox P265dw1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 5,700.00หมึก Printer Brother HL-225DN2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
4078

0263/25
64

23/08/2
564

21,300.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087483508

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,040.00 บาท

5,040.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,700.00หมึก Printer Canon MP287  แบบตลับ สีดำ1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,900.00
หมึก Printer Canon MP287  แบบตลับ สีฟ้า,สีชมพู
และสีเหลือง

2

486010000145
4

ร้านคอมโปร 360.00หมึก Printer Canon MP287  แบบขวด สีดำ3

486010000145
4

ร้านคอมโปร 1,080.00
หมึก Printer Canon MP287  แบบขวด สีฟ้า,สีชมพู
และสีเหลือง

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
4221

0264/25
64

23/08/2
564

5,040.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087483672

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,760.00 บาท

5,760.00 บาท

486010000145
4

ร้านคอมโปร 3,600.00หมึก Printer HP Laser jet Pro M12a1

486010000145
4

ร้านคอมโปร 850.00หมึก Printer Canon MP287  แบบตลับ สีดำ2

486010000145
4

ร้านคอมโปร 950.00
หมึก Printer Canon MP287  แบบตลับ สีฟ้า,สีชมพู
และสีเหลือง

3

486010000145
4

ร้านคอมโปร 360.00หมึก Printer Canon MP287  แบบขวด สีดำ4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
48601000

01454
ร้านคอมโปร

64081439
4343

0265/25
64

23/08/2
564

5,760.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484297

ซื้อวัสดุสำนักงาน  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,958.00 บาท

29,958.00 บาท

344060017429
9

ร้านบรบือครุภัณฑ์ 29,958.00วัสดุสำนักงาน  สำนักปลัด  จำนวน  31 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

74299
ร้านบรบือครุภัณฑ์

64081439
4951

0266/25
64

23/08/2
564

29,958.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484488

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ  ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,130.00 บาท

8,130.00 บาท

344060016052
2

ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 8,130.00
วัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จำนวน
8 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

60522
ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์

64081439
5040

0267/25
64

23/08/2
564

8,130.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484587

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,435.00 บาท

30,435.00 บาท

344060017429
9

ร้านบรบือครุภัณฑ์ 30,435.00วัสดุสำนักงาน กองคลัง  จำนวน 26 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

74299
ร้านบรบือครุภัณฑ์

64081439
5102

0268/25
64

23/08/2
564

30,435.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484633

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,742.00 บาท

17,742.00 บาท

344060017429
9

ร้านบรบือครุภัณฑ์ 17,742.00วัสดุสำนักงาน กองช่าง  จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

74299
ร้านบรบือครุภัณฑ์

64081439
5132

0269/25
64

23/08/2
564

17,742.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484678

ซื้อวัสดุสำนักงาน  กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,870.00 บาท

14,870.00 บาท

344060016052
2

ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 14,870.00
วัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ (งานบริาหรทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  จำนวน 20 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

60522
ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์

64081439
5154

0270/25
64

23/08/2
564

14,870.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484706

ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,314.00 บาท

8,314.00 บาท

344060016052
2

ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 8,314.00
วัสดุสำนักงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน
13  รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

60522
ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์

64081439
5172

0271/25
64

23/08/2
564

8,314.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484727

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,770.00 บาท

7,770.00 บาท

344060016052
2

ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ 7,770.00วัสดุสำนักงาน กองการเกษตร  จำนวน 10  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

60522
ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์

64081439
5185

0272/25
64

23/08/2
564

7,770.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484744

ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,712.00 บาท

9,712.00 บาท

345050053351
3

ร้านมารวยวัสดุ 9,712.00
วัสดุสำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน
จำนวน 18 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34505005

33513
ร้านมารวยวัสดุ

64081439
5195

0273/25
64

23/08/2
564

9,712.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484759

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,170.00 บาท

12,170.00 บาท

345050053351
3

ร้านมารวยวัสดุ 12,170.00
วัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน  13  รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34505005

33513
ร้านมารวยวัสดุ

64081439
5203

0274/25
64

23/08/2
564

12,170.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087484773

ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ งานระดับดับก่อนวัยเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,760.00 บาท

29,760.00 บาท

344060017429
9

ร้านบรบือครุภัณฑ์ 29,760.00กระดาษ เอ4 ขนาด 80แกรม (ชนิด 500แผ่นต่อรีม)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406001

74299
ร้านบรบือครุภัณฑ์

64081439
5468

0275/25
64

23/08/2
564

29,760.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087485215

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,240.00 บาท

25,240.00 บาท

345050053351
3

ร้านมารวยวัสดุ 25,240.00
วัสดุงานบ้านงานครัว  กองการศึกษาฯ งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  จำนวน  18  รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34505005

33513
ร้านมารวยวัสดุ

64081439
5674

0276/25
64

23/08/2
564

25,240.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087541949

จ้างเหมาบริการงานสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ในเขต อบต.บรบือ และภายในอาคารที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

344060117668
6

ร้านบุญเรือนการค้า 6,000.00
สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
บรบือ

1

344060117668
6

ร้านบุญเรือนการค้า 600.00
สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในอาคารที่ทำการ อบ
ต.บรบือ

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34406011

76686
ร้านบุญเรือนการค้า

64081444
4499

0277/25
64

25/08/2
564

6,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64087663853

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ และภายในที่ทำการ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,270.00 บาท

19,270.00 บาท

345050053351
3

ร้านมารวยวัสดุ 19,270.00
วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ และภายใน
ที่ทำการ อบต.บรบือ จำนวน  9 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34505005

33513
ร้านมารวยวัสดุ

64081454
5449

0278/25
64

30/08/2
564

19,270.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


