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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 3,741.05       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0279/64

ประจ้าเดือน ก.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ก.ย. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ 13,262.80     - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0280/64

ประจ้าเดือน ก.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ก.ย. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 3,047.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0281/64

ประจ้าเดือน ก.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ก.ย. 64

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทกุน้้าฯ 1,523.50       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0282/64

ประจ้าเดือน ก.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ก.ย. 64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ 6,615           - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0283/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64

6 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,615           - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี  0284/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 3,780           - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0285/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนกันยายน  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 4,725           - เฉพาะเจาะจง นายไตรเวทย์   สืบศรี นายไตรเวทย์   สืบศรี เป็นผู้รับจ้างที่มี  0286/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,300           - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี 0287/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,615           - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี 0288/64

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

ประจ้าเดือน ก.ย.64



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64097008468

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55,177.92 บาท

55,177.92 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 55,177.92

วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมUHT ชนิดกล่องรสจืด ขนาดบรรจุ200มล. สำหรับ

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

ประจำเดือนกันยายน 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640914007400 0289/2564 01/09/2564 55,177.92 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

64097010448

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

27,424.74 บาท

27,424.74 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 27,424.74

วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.

สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน

กันยายน 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640914008870 0290/2564 01/09/2564 27,424.74 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

64097117675

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าโง้ง ? หนองคูณ (สายตะวันออก)  หมู่ที่  5 ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130,500.00 บาท

130,500.00 บาท

1449900237786 ร้านอนัญพรวัสดุก่อสร้าง 128,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าโง้งหนองคูณ (สายตะวันออก)หมู่ที่ 5 จุดเริ่ม

ต้นต่อจากผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 50เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 200ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.บรบือ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900237786 ร้านอนัญพรวัสดุก่อสร้าง 640922004626 0291/2564 06/09/2564 128,000.00 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

64097117720

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูณ  หมู่ที่ 10  (สายรอบบ้านด้านทิศเหนือ) ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,700.00 บาท

215,700.00 บาท

1449900326151 สุรกิจการค้า 212,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10  (สายรอบบ้านด้านทิศเหนือ) ผิว

จราจรกว้าง 4.00เมตร  ยาว 84.00เมตร  หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 336ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.บรบือ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900326151 สุรกิจการค้า 640922004628 0292/2564 06/09/2564 212,000.00 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

64097263991

ซื้อเก้าอี้พลาสติก อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

0443548000157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานเฟอร์นิเจอร์ 96,000.00เก้าอี้พลาสติก  (รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ฯ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานเฟอร์นิเจอร์ 640914218962 0293/2564 09/09/2564 96,000.00 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

64097299235

ซื้อวัสดุดับเพลิง  แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

1409900228361 ที พี เอ็น การค้า 42,000.00
สายดับเพลิง แบบยาง 3 ขั้น  ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง

ขนาด 2.5 นิ้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409900228361 ที พี เอ็น การค้า 640914247979 0294/2564 10/09/2564 42,000.00 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

64097299392

ซื้อภาชนะรองรรับขยะ (ถังขยะ) อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,825.00 บาท

99,825.00 บาท

0405555002439 บริษัท กรีนวรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 27,225.00
ถังขยะสีแดง (ขยะติดเชื้อ) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีตราสัญลักษณ์ของถังขยะติด

เชื้อ
1

0405555002439 บริษัท กรีนวรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 72,600.00ถังขยะสีน้ำเงิน (ทั่วไป) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีตราสัญลักษณ์ของถังขยะทั่วไป2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405555002439
บริษัท กรีนวรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป

จำกัด
640914248128 0295/2564 10/09/2564 99,825.00 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

64097299569

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราบอะเบทและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,580.00 บาท

90,580.00 บาท

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 84,000.00ทรายกำจัดลูกน้ำ (เทมีฟอส 1%X1

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 720.00หน้ากากอนามัย  ขนาดบรรจุ 50ชิ้นต่อกล่อง2

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 2,400.00เจลแอลกอฮอล์ ขนาด500มล.3

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 1,000.00แอลกอฮอล์ 70%  ขนาด 450มล.4

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 360.00สำลีก้อน ขนาด 100กรัม5

3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 2,100.00ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด XL  ขนาดบรรจุ 100ชิ้น6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3919900076865 ร้านดาดาพาณิชย์ 640914248400 0296/2564 10/09/2564 90,580.00 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

64097446412

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  กองช่าง  อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2  ช่อง1

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 5,500.00ตู้เก็บเอกสารทรงสูง ชนิดมือจับบิด2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 640914378627 0297/2564 17/09/2564 13,500.00 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

64097472158

ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 2,750.00โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 640914378683 0298/2564 17/09/2564 2,750.00 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

64097472257

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  กองสาธารณสุข จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 7,900.00โต๊ะทำงานสำนักงาน ระดับ 6-71

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00ตู้เก็บเอกสารทรงสูง ชนิดมือจับบิด2

0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000157 อิสานเฟอร์นิเจอร์ 640914378744 0299/2564 17/09/2564 26,900.00 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

64097472500

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.           สำหรับ นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน

(ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,825.60 บาท

78,825.60 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 78,825.60
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ใน

เขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640914378929 0300/2564 17/09/2564 78,825.60 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

64097472689

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.       สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 (ช่วงปิดภาคเรียน)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39,178.20 บาท

39,178.20 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 39,178.20
วัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.

สำหรับ นักเรียน สังกัด อบต.บรบือ จำนวน 3 แห่ง (ช่วงปิดภาคเรียน)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 640914379173 0301/2564 17/09/2564 39,178.20 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

64097578869

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,000.00 บาท

63,000.00 บาท

3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 46,000.00เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000  บีทียู1

3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 17,000.00เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000  บีทียู2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 640914462555 0302/2564 21/09/2564 63,000.00 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

64097578933

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขฯ  (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,000.00 บาท

28,000.00 บาท

3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 28,000.00
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000  บีทียู (ราคารวมค่าติด

ตั้ง)  กองสาธารณสุขฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 640914462593 0303/2564 21/09/2564 28,000.00 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

64097578981

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน ? นางผัน ดาบุดดีฯ(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,300.00 บาท

95,300.00 บาท

1449900237786 ร้านอนัญพรวัสดุก่อสร้าง 95,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน?นางผัน ดาบุดดี จุดเริ่ม

ต้น ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมขนาด 0.30x1.00เมตร ระยะทาง 50เมตร พร้อมบ่อพัก

5จุด(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900237786 ร้านอนัญพรวัสดุก่อสร้าง 640922028085 0304/2564 21/09/2564 95,000.00 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

64097579165

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างที่ดินนายประดิษฐ์ แก้วกันยาฯ(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92,700.00 บาท

92,700.00 บาท

1440600118881 ร้านอัมรินทร์พาณิชย์ 92,000.00

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างที่ดินนายประดิษฐ์  แก้วกันยาต่อจาก

รางระบายน้ำเดิม ขนาด 0.30x0.30เมตร ระยะทาง 55เมตร(ตามแบบ อบต.บรบือ)

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600118881 ร้านอัมรินทร์พาณิชย์ 640922028108 0305/2564 21/09/2564 92,000.00 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

64097616684

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนน สายหน้าบ้านนางสีพร ? นางรัญจวนฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228,300.00 บาท

215,100.00 บาท

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 213,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนน สายหน้าบ้านนางสีพร  นางรัญจวน

ขนาด 0.30x1.00 เมตร  ระยะทาง 129 เมตร พร้อมบ่อพัก 10 จุด (ตามแบบ อบต.

บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 640922030786 0306/2564 22/09/2564 213,000.00 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

64097616816

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เริ่มจากหน้าบ้านนางจรัส  สูงสนิท ? แยกบ้านนายประวรรณฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299,900.00 บาท

291,400.00 บาท

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 289,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เริ่มจากหน้าบ้านนางจรัส สูงสนิท  แยก

บ้านนายประวรรณ ขนาด  0.30x1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร  พร้อมบ่อพัก12

จุด (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 640922030793 0307/2564 22/09/2564 289,000.00 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

64097648556

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไมโครโฟนสำหรับประธานฯ และ ผู้ร่วมประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,650.00 บาท

47,650.00 บาท

4860100001454 ร้านคอมโปร 3,850.00ไมโครโฟน สำหรับประธานฯ1

4860100001454 ร้านคอมโปร 43,800.00ไมโครโฟน สำหรับผู้ร่วมประชุม2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4860100001454 ร้านคอมโปร 640914520576 0308/2564 22/09/2564 47,650.00 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

64097655744

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาดี หมู่ที่ 13  โดยวางระบบประปาหมู่บ้านชนิดบาดาลแบบหอถังสูง (ตามแบบ อบต.บรบือ)  บ้านนาดี  หมู่ที่ 13 ตำบลบรบือ

อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
444,800.00 บาท

458,000.00 บาท

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 440,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาดี หมู่ที่ 13  โดยวางระบบประปาหมู่

บ้านชนิดบาดาลแบบหอถังสูง (ตามแบบ อบต.บรบือ)  บ้านนาดี หมู่ที่ 13
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 640922033892 0309/2564 23/09/2564 440,000.00 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

64097655821

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหน้าบ้านนายสุเฮง  ศิริไปร์ เริ่มต้นจากท่อระบายน้ำเดิม ? สี่แยกฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 9  ตำบลบรบือ

อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181,800.00 บาท

186,000.00 บาท

0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 180,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหน้าบ้านนายสุเฮง ศิริไปร์ เริ่มต้นจาก

ท่อระบายน้ำเดิม?สี่แยก ขนาด0.40x1.00เมตร ระยะทาง 73เมตร พร้อมบ่อพัก 10

จุด (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 9

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443548000564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกที่สามกรุ๊ป 640922033905 0310/2564 23/09/2564 180,000.00 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

64097730983

จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล ของที่ทำการ อบต.บรบือฯ  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

323,700.00 บาท

333,900.00 บาท

0443563001568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภูมิทรัพย์ 2019 320,000.00

โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล ของที่ทำการ อบต.บรบือ เพื่อทดแทน

หอถังสูงเดิม ที่ชำรุด พร้อมวางแนวท่อส่งน้ำเชื่อมระบบน้ำประปาเดิม (ตามแบบ อบ

ต.บรบือ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443563001568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภูมิทรัพย์ 2019 640922040215 0311/2564 27/09/2564 320,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


