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ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

1 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด 4,186.50           1 ก.ค. 64 บซ.0220/64 5

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

2 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานก้าจัดขยะมูลฝอย 12,176.70          1 ก.ค. 64 บซ.0221/64 5

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

3 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 1,503.50           1 ก.ค. 64 บซ.0222/64 5

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

4 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทุกน้้าอเนก- 1,493.50           1 ก.ค. 64 บซ.0223/64 5

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

5 1440600228040 นายเกรียงไกร   ภษูี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 6,300.00            1 ก.ค. 64 บจ.0224/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

6 14499003537010 นายกฤษดา   นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 4,095.00            1 ก.ค. 64 บจ.0225/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

7 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 3,780.00            1 ก.ค. 64 บจ.0226/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

8 1349700092424 นายไตรเวทย์   สืบศรี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 4,725.00            1 ก.ค. 64 บจ.0227/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาศที่ 4 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2564  ถึง  30  เดอืนกันายน พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารอ้างอิง



หน้า 2

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

9 3440600863388 นายชาญชัย    ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 5,670.00            1 ก.ค. 64 บจ.0228/64 4

ทะเบียน บม 6948 มค. ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

10 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,300.00            1 ก.ค. 64 บจ.0229/64 4

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ 

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2564

11  4860100001454 ร้านคอมโปร จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 300  2 ก.ค. 64  - 1

416/58/0028

12 3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภณัฑ์ จัดซ้ือปากกาและสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในวนัเฉลิม 900  9 ก.ค. 64  - 1

พระชนมพรรษา 28ก.ค. 64

13  5440600030269 นางทองจันทร์   พงอุดทา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารวา่ง การประชุมเพื่อจัดท้าร่าง- 700  12 ก.ค. 64  - 6

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ที่ต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบรบือ

14  3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ส้าหรับผู้ได้รับผลกระทบ- 6,820                30 ก.ค. 64 - 2

จากมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการปอ้งกนัและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด 3,406.55           2 ส.ค. 64 บซ.0244/64 5

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

15 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานก้าจัดขยะมูลฝอย 12,986.80           2 ส.ค. 64 บซ.0245/64 5

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

เอกสารอ้างอิง



หน้า 3

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

16 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 1,443.50            2 ส.ค. 64 บซ.0246/64 5

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

17 1440600228040 นายเกรียงไกร   ภษูี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 6,615                 2 ส.ค. 64 บจ.0248/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

18 14499003537010 นายกฤษดา   นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 5,040                 2 ส.ค. 64 บจ.0249/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

19 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 4,410                2 ส.ค. 64 บจ.0250/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

20 1349700092424 นายไตรเวทย์   สืบศรี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 5,040.00           2 ส.ค. 64 บจ.0251/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

21 3440600863388 นายชาญชัย    ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 5,670.00           2 ส.ค่. 64 บจ.0252/64 4

ทะเบียน บม 6948 มค. ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

22 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,615.00           2 ส.ค. 64 บจ.0253/64 4

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ 

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

23 3440700380346 ร้านรมิดาฟลาวเวอร์ จ้างเหมาจัดท้าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีฟ้า 1,500                 3 ส.ค. 64 - 6

เนื่องในวนัเฉลิมพระชนพรรษา 12  สิงหาคม  2564

24 3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภณัฑ์ ค่าใช้จ่าย ส้าหรับการเตรียมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 4,320                 3 ส.ค. 64 - 1

เนื่องในวนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.64 

เอกสารอ้างอิง



หน้า 4

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

25  3301400381632 ร้านบุญทวี จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ (เบ็ดเตล็ด) เพื่อใช้ส้าหรับศูนย์พักคอย/ 14,639              9 ส.ค. 64 - 2

สถานที่กกักนั (Local Quarantine) ประจ้า อบต.บรบอื

26  3450500533513 ร้านมารวยวสัดุ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวัสดุประปา เพื่อเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์พกัคอย/ 23,564              9 ส.ค. 64 - 2

สถานที่กกักนั (Local Quarantine) ประจ้า อบต.บรบอื

27  544060031222 ร้านมณีเฟอร์นิเจอร์ จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์  เพื่อเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์พักคอย/ 24,000              9 ส.ค. 64 - 2

สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ประจ้า อบต.บรบือ

28  044557000034 บริษัท บรบือเอ็ดไวซ์ จ้ากัด จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง เพื่อเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย-์ 15,000              9 ส.ค. 64 - 2

พกัคอย/สถานที่กกักนั (Local Quarantine) ประจ้า อบต.บรบอื

29  3301400381632 ร้านโม (ร้าน9บาท) จัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ (เบด็เตล็ด) เพื่อใช้ส้าหรับศูนย์พกัคอย/สถานที-่ 14,639              9 ส.ค. 64 - 2

กกักนั (Local Quarantine) ประจ้า อบต.บรบอื

30  3440601176686 ร้านบุญเรือนการค้า จัดจ้างส้ารวจ, ติดต้ังระบบไฟฟา้ และระบบน้้าประปา เพื่อเตรียม 10,000              9 ส.ค. 64 - 2

สถานที่จัดต้ังศูนย์พักคอย/สถานที่กักกัน(Local Quarantine) 

ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบรบือ

31  3341600413317  ร้านครีเอท สตูดิโอ จ้างเหมาจัดท้าป้ายภายในศูนย์พักคอย/สถานที่กักกัน 5,400                9 ส.ค. 64 - 2

(Local Quarantine) ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบรบือ

32  344030004240 ร้านเชษฐาโอสถ จัดซ้ือยา เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อใช้ส้าหรับศูนย์พักคอย/ 5,405                9 ส.ค. 64 - 2

สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ประจ้าอบต. บรบือ

33 นางพรรณี  เสง่ียมศักด์ิ จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารส้าหรับผู้กกักนัตัวในศูนย์พกัคอย/สถานที-่ 2,900                9 ส.ค. 64 - 2

กกักนั (Local Quarantine) ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบรบอื

ระหว่างวันที่ 9 – 21 สิงหาคม  2564

เอกสารอ้างอิง



หน้า 5

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

34  3440600166474 ร้าน เอ เจ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณัฑ์ 3,500                 10 ส.ค. 64 - 1

417/58/0003

35 3440601176881 ร้านบุญทวี จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน บ้านโคกกลาง หมู่ 3 2,200                13 ส.ค. 64 - 1

36  34430300116617 อู่สมพรการช่าง จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปล่ียนถ่าย เพื่อเหมาซ่อมบ้ารุง 1,650                18 ส.ค. 64 - 1

รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน บม 6948 มค.

37 1440200035759 โรงพิมพ์สหบัณฑิต 2 จัดท้าปา้ยโครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 1,000                22 ส.ค. 64 - 1

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวงและพระบาท

สมเด็จพระปรเมทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้า-

เจ้าอยู่หวั ประจ้าปงีบประมาณ 2564

38 3409900108699  ร้านมั่งมีทรัพย์การค้า จัดซ้ือเวชภณัฑ์ที่ไมใ่ช่ยา เพื่อใช้ส้าหรับศูนย์พกัคอย/สถานที่กกักนั 27,855              23 ส.ค. 64 - 2

(Local Quarantine) ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบรบอื

39  5440600036062 นายทว ี  พาเหล่ียม จ้างเหมาตักส่ิงปฏกิูล  อบต.บรบบือ 1,200                 25 ส.ค. 64 - 1

40  3100904560388 นายสดใส  จันต่อ ค่าจ้างเหมายานพาหนะเพื่ออ้านวยความสะดวก รับ–ส่ง ประชาชน 1,000                30 ส.ค. 64 - 1

บา้นเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ตามจ้านวนรอบที่หนว่ยบริการก้าหนด 

 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2564

41 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด 3,741.05           1 ก.ย. 64 บซ.0279/64 5

ประจ้าเดือนกันยายน 2564

42 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานก้าจัดขยะมูลฝอย 13,262.80          1 ก.ย. 64 บซ.0280/64 5

ประจ้าเดือนกันยายน 2564

เอกสารอ้างอิง
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ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

43 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 3,047.00           1 ก.ย. 64 บซ.0281/64 5

ประจ้าเดือนกันยายน 2564

44 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทุกน้้าอเนก- 1,523.50           1 ก.ย. 64 บซ.0282/64 5

ประจ้าเดือนกันยายน 2564

45 1440600228040 นายเกรียงไกร   ภษูี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 6,615                1 ก.ย. 64 บจ.0283/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนกันยายน 2564

46 14499003537010 นายกฤษดา   นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 6,615                1 ก.ย. 64 บจ.0284/64 4

ทะเบียน บม 7139 มค. ประจ้าเดือนกันยายน 2564

47 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 3,780                1 ก.ย. 64 บจ.0285/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนกันยายน 2564

48 1349700092424 นายไตรเวทย์   สืบศรี จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 4,725.00           1 ก.ย. 64 บจ.0286/64 4

ทะเบียน 82-2859 มค. ประจ้าเดือนกันยายน 2564

49 3440600863388 นายชาญชัย    ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวนัเพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลข 6,300.00           1 ก.ย. 64 บจ.0287/64 4

ทะเบียน บม 6948 มค. ประจ้าเดือนกันยายน 2564

50 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,615.00           1 ก.ย. 64 บจ.0288/64 4

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ 

ประจ้าเดือนกันยายน 2564

51  34430300116617 อู่สมพรการช่าง จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 600                  3 ก.ย. 64 - 1

บม 6948 มค. 

326,773.40       

เอกสารอ้างอิง

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  (สมแสนเก้าสองหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)
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เหตผุลสนับสนุน  :  

1 หมายถึง  กรณีวงเงินจัดซ้ือจัดจ้างต้่าวา่  5,000  บาท

2 หมายถึง  กรณีก้าหนดในกฎกระทรวง  วงเงินจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน  100,000  บาท

3 หมายถึง  กรณีด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

4 หมายถึง  กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค0421.4/ว82 ลว.28ก.พ.56

5 หมายถึง  กรณีจัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตรและไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิง

6 หมายถึง  กรณีตามหนังสือคระกรรมการวนิิจฉับปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ) 0404.2/ว119ลว.7ม.ีค.61


