
ประจ ำเดือน มกรำคม 2565

จัดซ้ือ จัดจ้ำง หจก./บริษัท รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง เลขท่ี วันเดือนปี
1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 8,159.20         8,159.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 8,159.20          บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 8,159.20          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565 4 ม.ค. 65

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 41,454.00       41,454.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 41,454.00         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 41,454.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565 4 ม.ค. 65
โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
3 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,790.00         5,790.00          เฉพาะเจาจง บุญรุ่งเรือง 5,790.00          บุญรุ่งเรือง 5,790.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565 19 ม.ค. 65

ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,080.00       23,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 23,080.00         บริษัท ไพศาลวิทยา 23,080.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565 19 ม.ค. 65
จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,889.00         7,889.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 7,889.00          บริษัท ไพศาลวิทยา 7,889.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565 19 ม.ค. 65

จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 112,340.00      112,340.00       เฉพาะเจาะจง ทรัพย์หิรัญการค้า 112,340.00       ทรัพย์หิรัญการค้า 112,340.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565 20 ม.ค. 65
(สารส้มและคลอรีน) จ านวน 2 รายการ ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,680.00       22,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 22,680.00         บริษัท ไพศาลวิทยา 22,680.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565 21 ม.ค. 65

จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,030.00         2,030.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 2,030.00          บริษัท ไพศาลวิทยา 2,030.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 16/2565 21 ม.ค. 65
จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป



จัดซ้ือ จัดจ้ำง หจก./บริษัท รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง เลขท่ี วันเดือนปี

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,380.00         7,380.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 7,380.00          บริษัท ไพศาลวิทยา 7,380.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565 21 ม.ค. 65
จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00         3,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซิสเต็ม 3,600.00          บริษัท เดอะซิสเต็ม 3,600.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 18/2565 24 ม.ค. 65

คิงคอมพ์ จ ากัด คิงคอมพ์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,870.00         2,870.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา 2,870.00          บริษัท ไพศาลวิทยา 2,870.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ 19/2565 24 ม.ค. 65
จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
12 ซ้ือวัสดุอ่ืน (มิเตอร์น้ า) จ านวน 50 ตัว 28,000.00       28,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 28,000.00         หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 28,000.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 20/2565 31 ม.ค. 65

2536 2536 ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

12 265,272.20     265,272.20      12 0 265,272.20      


