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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 จัดซ้ือวารสาร  (หนังสือพิมพ)์ ประจ าเดือนต.ค.64- 3,650.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านไมตรีพาณิชย์ ร้านไมตรีพาณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0001/65

เดือนก.ย. 65 3,650.00              3,650.00             1 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส านกัปลัด 4,235.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0002/65

ประจ าเดือน ต.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ 12,314.70     - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0003/65

ประจ าเดือน ต.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ต.ค. 64

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 2,987.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย  0005/65

ประจ าเดือน ต.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 ต.ค. 64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 5,985           - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี 0006/65

งานส ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

6 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ ารถบรรทกุขยะ 5,985.00          - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0007/65

หมายเลขทะเบียน 82-2859 มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทุกขยะ 5,985.00       - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี 0008/65

หมายเลขทะเบียน 82-2859 มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนตลุาคม  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 เพื่อประจ ารถบรรทุกขยะ 5,040.00       - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0009/65

หมายเลขทะเบียน บม 7139  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ  1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทุกขยะ 4,410.00       - เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ   หนิทอง นายวรวุฒิ   หนิทอง เป็นผู้รับจ้างที่มี 0010/65

หมายเลขทะเบียน บม 7139  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ  1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทุกขยะ 5,670.00       - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี 0011/65

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- ความสามารถ  1 ต.ค. 64

ประจ าเดือน ต.ค.64

11 โครงการจ้างเหมาบริการงานส่งเสริมพัฒนาการ
 54,000         - เฉพาะเจาะจง นางเทพวรรณ  อนฤุทธิ์ นางเทพวรรณ  อนฤุทธิ์ เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0012/65

เด็กปฐมวยั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับ้านโคกล่าม 54,000.00                  54,000.00               ความสามารถตรง  1 ต.ค. 64

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมนีาคม 2565 ตามที่ต้องการ

12 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพาภรณ์  มลุตรี น.ส.ยุพาภรณ์  มลุตรี เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0013/65

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 54,000.00             54,000.00           ความสามารถตรง  1 ต.ค. 64

ประจ าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมนีาคม 2565 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

13 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000         - เฉพาะเจาะจง นางบษุกร   จันทร์คลัง นางบษุกร   จันทร์คลัง เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0014/65

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 54,000.00             54,000.00           ความสามารถตรง  1 ต.ค. 64

ประจ าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมนีาคม 2565 ตามที่ต้องการ

14 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาพร   ดอกไม้ น.ส.ยุภาพร   ดอกไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่มคุีณสมบติั 0015/65

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 54,000.00             54,000.00           ความสามารถตรง  1 ต.ค. 64

ประจ าปงีบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมนีาคม 2565 ตามที่ต้องการ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64107192232

เช่าจ้างเหมาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,955.00 บาท

6,955.00 บาท

0315555000542 บิ๊กบีโซลูชั่น 6,955.00จ้างเหมาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.บรบือ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315555000542 บิ๊กบีโซลูชั่น 641014144216 0016/2565 01/10/2564 6,955.00 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

64107243733

เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

3440600166474 เอ เจ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 36,000.00จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษาฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600166474 เอ เจ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 641014183118 0017/2565 01/10/2564 36,000.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

64107246622

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและป้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,706.00 บาท

20,706.00 บาท

3341600413317 ร้าน ครีเอท สตูดิโอ 20,706.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและป้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บรบือ และนายก อบต.บรบือ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 14 รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3341600413317 ร้าน ครีเอท สตูดิโอ 641014186083 0018/2565 05/10/2564 20,706.00 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

64107246881

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,776.00 บาท

76,776.00 บาท

0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 76,776.00

วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  41

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 641014186180 0019/2565 05/10/2564 76,776.00 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

64117167801

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,677.00 บาท

17,677.00 บาท

0105562044012 บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด 17,677.00

วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105562044012 บริษัท เสด็จเตี่ย ให้โชค จำกัด 641114132102 0020/2565 05/10/2564 17,677.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


