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ล าดับ

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงนิ

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่  

ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส้านักปลัด 2,841.64       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0039/65

ประจ้าเดือน ธ.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1-ธ.ค.-64

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเก็บขยะฯ 13,687.10     - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0040/65

ประจ้าเดือน ธ.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1-ธ.ค.-64

3 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 2,852.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0041/65

ประจ้าเดือน ธ.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1-ธ.ค.-64

4 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานรักษาความ- 1,451.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.จงชูวณิชย์ หจก.จงชูวณิชย์ เป็นผู้ขายทีม่ีอาชีพขาย  0042/65

สงบภายใน  ประจ้าเดือน ธ.ค.64 ตามราคาในแต่ละช่วง ตามราคาในแต่ละช่วง โดยตรง 1-ธ.ค.-64

5 จ้างเหมาแรงงานรายวัน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,300           - เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา   บญุเกิด น.ส.กิตติยา   บญุเกิด เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0043/65

งานส้ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

6 จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ้ารถบรรทกุขยะ 6,300.00          - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ภษูี นายเกรียงไกร  ภษูี เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0044/65

หมายเลขทะเบยีน 82-2859 มหาสารคาม วนัละ 315.- บาท วนัละ 315.- บาท ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

7 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ 5,985.00       - เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา   นาคเหนือ นายกฤษดา   นาคเหนือ เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0045/65

หมายเลขทะเบยีน 82-2859 มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



หน้า 2

(ต่อ) แบบ สขร.1

ล าดับ

ที่
งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงนิ

งบประมาณที่จะ

ซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่  

ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ 5,355.00       - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สระมูล นายธนพล  สระมูล เปน็ผู้รับจ้างที่มี  0046/65

หมายเลขทะเบียน บม 7139  มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- บาท ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

9 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,300.00       - เฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  หนิทอง นายวรวฒิุ  หนิทอง เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0047/65

หมายเลขทะเบียน บม 7139  มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

10 จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ้ารถบรรทุกขยะ 6,300.00       - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ซากัน นายชาญชัย   ซากัน เป็นผู้รับจ้างทีม่ี  0048/65

หมายเลขทะเบียน บม 6948  มหาสารคาม วันละ 315.- บาท วันละ 315.- ความสามารถ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือน ธ.ค.64

11 จ้างเหมาบริการบุคคล เพือ่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน 9,000           - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ สะพานหล้า น.ส.ศิริรัตน ์สะพานหล้า เป็นผู้รับจ้างทีม่ีคุณสม- 0051/65

ด้านการเงินและบัญชี  กองคลัง  9,000บาท/เดือน 9,000บาท/เดือน บัติตรงตามทีต้่องการ 1-ธ.ค.-64

ประจ้าเดือนธันวาคม 2564



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

64127012839

ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,954.40 บาท

43,954.40 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 43,954.40
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ

อบต.บรบือ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 5 โรงเรียน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 641214010518 0049/2565 01/12/2564 43,954.40 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

64127014323

ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,845.60 บาท

21,845.60 บาท

0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 21,845.60
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือน

ธันวาคม 2564 จำนวน  3  แห่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000956771 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 641214011625 0050/2565 01/12/2564 21,845.60 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

64127339549

ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,615.00 บาท

44,615.00 บาท

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 22,800.00ชุดกีฬาแบบขนสั้นขาสั้น1

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 8,225.00ถุงเท้าสำหรับนักกีฬาฟุตบอล2

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 8,225.00สนับแข้ง3

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 5,365.00สนับเข่าสำหรับนักกีฬา วอลเลย์บอล ตะกร้อ4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 641214276233 0052/2565 13/12/2564 44,615.00 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

64127342131

ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,350.00 บาท

38,350.00 บาท

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 9,000.00ลูกฟุตบอล สำหรับการแข่งขัน1

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 18,000.00ลูกวอลเลย์บอล สำหรับการแข่งขัน2

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 2,750.00ลูกตะกร้อ3

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 3,000.00ตาข่าย ฟุตบอล4

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 1,300.00ตาข่าย วอลเลย์บอล5

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 3,000.00ถุงมือประตูฟุตบอล6

1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 1,300.00ตาข่ายตะกร้อ7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440600149778 ร้าน สุรสิทธิ์ พาณิชย์ 641214278774 0053/2565 17/12/2564 38,350.00 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

64127344726

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร  หมายเลขทะเบียน 40-0092 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

18,700.00 บาท

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 500.00น้ำมันเฟืองท้าย80w-901

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 1,300.00น้ำมันเครื่อง eil10w-302

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 200.00ไส้กรองน้ำมันเครื่อง3

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 500.00น้ำมันเกียร์ 80w-904

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 1,740.00สายพานราวลิ้น5

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 1,460.00ลูกลอกตั้งสายพาน6

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 1,000.00วาล์วตั้ืงสายพาน7

3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 300.00ค่าบริการ8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440900921375 ร้านบรบือยางยนต์ 641214280640 0054/2565 17/12/2564 7,000.00 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

64127346691

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ หมายเลขครุภัณฑ์  420/52/0007 และ 420/52/0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,900.00 บาท

12,900.00 บาท

3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 12,900.00
จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ หมายเลขครุภัณฑ์

420/52/0007 และ 420/52/0008
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600954499 ร้านมีชัยการไฟฟ้า 641214281404 0055/2565 17/12/2564 12,900.00 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

64127347113

ซื้อเวชภัณฑ์(ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา) ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

3440600175252 ร้านประกายเภสัช 900.00น้ำมันมวย ขนาด 30ซี.ซี.1

3440600175252 ร้านประกายเภสัช 1,850.00ครีมนวดแก้ปวด ขนาด 1,200กรัม2

3440600175252 ร้านประกายเภสัช 2,200.00สเปรย์บรรเทาปวด ขนาด 250 มล.3

3440600175252 ร้านประกายเภสัช 800.00ผ้าล็อค ขนาด 2 นิ้ว4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600175252 ร้านประกายเภสัช 641214281812 0056/2565 17/12/2564 5,750.00 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

64127347593

ซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำหรับนักกีฬา (ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา) ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,150.00 บาท

7,150.00 บาท

3440600851282 นางสมัย สมสา 3,600.00เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนาด 250 มล.1

3440600851282 นางสมัย สมสา 2,800.00น้ำดื่มชนิดขวด ขนาด 600 มล. สำหรับนักกีฬา2

3440600851282 นางสมัย สมสา 750.00น้ำแข็ง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600851282 นางสมัย สมสา 641214282103 0057/2565 17/12/2564 7,150.00 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

64127347747

ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการตกแต่งรถแห่ ตามโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณีงานมันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,345.00 บาท

6,345.00 บาท

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 4,500.00ไม้หน้า 3 ขนาด 1.5x3x3เมตร1

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 80.00ตะปู 32

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 50.00ตะปู 1 1/23

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 60.00ลวดผูกเหล็ก4

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 120.00ลวดขาว5

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 240.00เชือกฟาง ขนาดม้วนใหญ่6

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 200.00เชือกไนลอน ขนาด 2 มล.7

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 750.00พายหญ้า (สำหรับมุงหลังคา)8

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 180.00กระดาษชาร์ทสีหน้า2 ขนาด 75x120cm.9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 45.00เข็มเย็บกระสอบ10

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 120.00ฟิวเจอร์บอร์ด (ลูกฟูก) ขนาด 50x100cm.11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 641214282374 0058/2565 20/12/2564 6,345.00 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

64127461470

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์อุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี พ.ศ. พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 3,000.00ป้ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ขนาด 2x6เมตร พร้อมติดตั้ง1

1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 8,000.00ป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์อื่นๆ ขนาด 1.2x2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1440200035759 โรงพิพม์สหบัณฑิต 2 641214379083 0059/2565 24/12/2564 11,000.00 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

64127462891

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ งานเทศกาลมันแก้วเงินล้านและขอดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,855.00 บาท

6,855.00 บาท

3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 6,855.00

วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและออกร้านแสดงสินค้าของ

กลุ่มอาชีพ งานเทศกาลมันแก้วเงินล้านและขอดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.

ศ.2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500533513 ร้านมารวยวัสดุ 641214380243 0060/2565 24/12/2564 6,855.00 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

64127463925

จ้างจ้างเหมารถฯ ตามโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณีมันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3320700904206 นายประเสิรฐ   บุญเผย  พร้อมพวก 3,000.00รถยนต์1

3320700904206 นายประเสิรฐ   บุญเผย  พร้อมพวก 2,000.00รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3320700904206 นายประเสิรฐ   บุญเผย  พร้อมพวก 641214381159 0061/2565 27/12/2564 5,000.00 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

64127464761

ซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง,น้ำ ฯลฯโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,400.00 บาท

9,400.00 บาท

3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 9,400.00
จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง,น้ำ ฯลฯโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและ

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 12 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600694497 ร้านร้อยศิลป์อะไหล่แต่ง 641214381585 0062/2565 27/12/2564 9,400.00 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

64127465018

เช่าจ้างเหมาแต่งหน้า เช่าชุดเครื่องแต่งกายฯ ตามโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณีมันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,700.00 บาท

11,700.00 บาท

1451000179936 นายทัชพงษ์   ไชยหงษ์ 11,700.00
จ้างเหมาแต่งหน้า เช่าชุดเครื่องแต่งกายฯ ตามโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมประเพณี

มันแกวเงินล้านของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451000179936 นายทัชพงษ์   ไชยหงษ์ 641214381909 0063/2565 28/12/2564 11,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


