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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 2,828.45       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0021/65

ประจ้าเดือน พ.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 พ.ย. 64

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเกบ็ขยะฯ 13,210.80     - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0022/65

ประจ้าเดือน พ.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 พ.ย. 64

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 1,506.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0023/65

ประจ้าเดือน พ.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 พ.ย. 64

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานรักษา- 1,441.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายที่มีอาชีพขาย 0024/65

ความสงบภายใน ประจ้าเดือน พ.ย.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1 พ.ย. 64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวนั ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,930           - เฉพาะเจาะจง น.ส.กติติยา   บญุเกดิ น.ส.กติติยา   บญุเกดิ เป็นผู้รับจ้างที่มี 0025/65

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

ประจ้าเดือน พ.ย.64

6 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ 6,930.00          - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0026/65

หมายเลขทะเบียน 82-2859 มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1 พ.ย. 64

ประจ้าเดือน พ.ย.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,930.00       - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนอื นายกฤษดา   นาคเหนอื เป็นผู้รับจ้างที่มี 0027/65

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

ประจ้าเดือน พ.ย.64

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนพฤศจิกายน  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 เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 5,355.00       - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมลู นายธนพล  สระมลู เปน็ผู้รับจ้างที่มี 0028/65

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

ประจ้าเดือน พ.ย.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,930.00       - เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ   หนิทอง นายวรวุฒิ   หนิทอง เป็นผู้รับจ้างที่มี 0029/65

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

ประจ้าเดือน พ.ย.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,300.00       - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากนั นายชาญชัย   ซากนั เป็นผู้รับจ้างที่มี 0030/65

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

ประจ้าเดือน พ.ย.64



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64117018179

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,205.08 บาท

48,205.08 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 48,205.08

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.

ชนิดถุง สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5

โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 641114013970 0031/2565 01/11/2564 48,205.08 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

64117018314

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

24,174.92 บาท

24,174.92 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 24,174.92

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ขนาดบรรจุ 200 มล.

ชนิดถุง สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 641114014051 0032/2565 01/11/2564 24,174.92 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

64087584894

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  อบต.บรบือ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
820,000.00 บาท

928,400.00 บาท

0105537022795 บริษัท บราวน์สโตน จำกัด 954,500.00

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  อบต.บรบือ ขนาดกว้า 16.00 เมตร ยาว 20.00

เมตร สูง 6.00  เมตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

1

0133550026951 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม 817,000.00

0463562000835 เอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 900,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0133550026951
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งเรืองกิจ

วิศวกรรม
641122001060 0033/2565 02/11/2564 817,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64117057487

ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3440601176881 ร้านบุญทวี 8,000.00ไม้อัด ขนาด 1.20 x 2.40 x 0.60 มิลลิเมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440601176881 ร้านบุญทวี 641114044890 0034/2565 03/11/2564 8,000.00 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

64117206138

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บม 6948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

3430300116617 อู่สมพรการช่าง 5,500.00ชุด EGR  ชุดใหญ่1

3430300116617 อู่สมพรการช่าง 2,000.00เซนเซอร์ไมล์2

3430300116617 อู่สมพรการช่าง 1,000.00ค่าบริการเปลี่ยนถ่าย3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3430300116617 อู่สมพรการช่าง 641114163490 0035/2565 12/11/2564 8,500.00 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

64117401559

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บม 6948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,900.00 บาท

5,900.00 บาท

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 4,400.00ยางรถยนต์ MAXXIS-215/70R151

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 1,300.00น้ำมันเครื่อง2

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 200.00กรองน้ำมันเครื่อง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 641114318648 0036/2565 19/11/2564 5,900.00 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

64087585220

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่  4  ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
754,600.00 บาท

754,600.00 บาท

0443537000185 หจก.ตั้งสุรเสียง 550,000.00

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 3.50

เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,190ตร.ม. บ้าน

หนองแวง หมู่ 4 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาต

1

0443538000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมีทรัพย์ อินเตอร์กรุ๊ป 478,999.00

0443545000075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกานวัสดุก่อสร้าง 440,000.00

0443551000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควัฒนพรหม 639,000.00

0443562001254 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีเค รุ่งเรือง กรุ๊ป 497,777.00

0443562001416 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณกรุ๊ป 2019 464,000.00

0443563001568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภูมิทรัพย์ 2019 487,000.00

0445562000161 บริษัท ชุมสิน คอนสตรัคชั่น จำกัด 449,999.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443545000075
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกานวัสดุ

ก่อสร้าง
641122013392 0037/2565 24/11/2564 440,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64127008914

จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ อาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการ กปน. ,อสม.

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งส.อบต. และ นายก อบต. บรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,680.00 บาท

25,680.00 บาท

1440600035110 นางสาวสุจิตตรา   อันทอง 14,980.00ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม1

1440600035110 นางสาวสุจิตตรา   อันทอง 10,700.00ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600035110 นางสาวสุจิตตรา   อันทอง 641214008459 0038/2565 24/11/2564 25,680.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


