
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564

จัดซ้ือ จัดจ้ำง หจก./บริษัท รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง เลขท่ี วันเดือนปี
1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 46,802.70         46,802.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 46,802.70         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 46,802.70      เป็นผู้มีคุณสมบัติ 01/2565 1 ต.ค. 64

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 9,063.38          9,063.38          เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 9,063.38          บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 9,063.38        เป็นผู้มีคุณสมบัติ 02/2565 1 ต.ค. 64
โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
3 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร 80,000.00         80,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอีคิวเซอร์วิส 80,000.00         ร้านอีคิวเซอร์วิส 80,000.00      เป็นผู้มีคุณสมบัติ 01/2565 1 ต.ค. 64

ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .9 498,000.00       502,100.74       เฉพาะเจาะจง ร้านภูแลนด์เฮาส์ 497,000.00       ร้านภูแลนด์เฮาส์ 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565 15 ต.ค. 64
ด้านทิศใต้ถึงสนามกีฬาอบต .หมากเขียบ ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 498,000.00       502,100.74       เฉพาะเจาะจง ร้านภูแลนด์เฮาส์ 497,000.00       ร้านภูแลนด์เฮาส์ 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565 15 ต.ค. 64

เสริมเหล็ก(ภายในพ้ืนท่ีต าบลหมากเขียบ ) ตรงตามเง่ือนไข
บ้านยางกุด ม.5 ท่ีก าหนด

6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .2 498,000.00       500,897.79       เฉพาะเจาะจง บริษัท นครวังหินวัสดุ 497,000.00       บริษัท นครวังหินวัสดุ 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565 15 ต.ค. 64
สายบ้านนายวาส-ถนน 220 บ้านหนอง จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
หัวลิง ม.2 ท่ีก าหนด

7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 340,000.00       342,534.84       เฉพาะเจาะจง บริษัท นครวังหินวัสดุ 339,000.00       บริษัท นครวังหินวัสดุ 339,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565 15 ต.ค. 64
เหล็ก ม.6 สายบ้านนายสนอง เขียวสุข จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ไปหนองกกตาล ท่ีก าหนด

8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 498,000.00       501,138.07       เฉพาะเจาะจง บีเอส 2016 497,000.00       บีเอส 2016 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565 15 ต.ค. 64
จ านวน 2 สาย สายท่ี 1 ภายในหมู่บ้าน ตรงตามเง่ือนไข
หมากเขียบ บ้านหมากเขียบ ม .1 ท่ีก าหนด

ท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



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

ท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สายท่ี 2 ทางไปหนองตาจาน 
บ้านหมากเขียบ ม .1

9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .10 497,000.00       501,491.37       เฉพาะเจาะจง บริษัท นครวังหินวัสดุ 496,000.00       บริษัท นครวังหินวัสดุ 496,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565 15 ต.ค. 64
จาก (ซอย 2 ไป ซอย 3) บ้านอีหล่ าใต้ จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ต าบลหมากเขียบ ท่ีก าหนด

10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000.00       501,184.07       เฉพาะเจาะจง นายโกวิตร  สิงห์ค า 496,000.00       นายโกวิตร  สิงห์ค า 496,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565 15 ต.ค. 64
(ภายในหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลหมากเขียบ ) ตรงตามเง่ือนไข
สาย ม.5 - หนองขาม บ้านยางกุด ม .5 ท่ีก าหนด

11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .9 497,000.00       501,491.37       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์ 496,000.00       วิรัตน์ 496,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565 15 ต.ค. 64
(จากสนามกีฬา อบต .หมากเขียบล าน้ า ตรงตามเง่ือนไข
ห้วยคล้า) บ้านก้านเหลือง ม.9 ท่ีก าหนด

12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .3 498,000.00       502,162.95       เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์คอนกรีต 497,000.00       บริษัท คิงส์คอนกรีต 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565 15 ต.ค. 64
สายบ้านดินจ่ี บ้านกลาง ม .3 สตรัคช่ัน แอนด์ สตรัคช่ัน แอนด์ ตรงตามเง่ือนไข

แมททีเรียล จ ากัด แมททีเรียล จ ากัด ท่ีก าหนด
13 จ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 498,000.00       502,162.95       เฉพาะเจาะจง หจก.อัครภูวริศก่อสร้าง 497,000.00       หจก.อัครภูวริศก่อสร้าง 497,000.00    เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565 18 ต.ค. 64

บ้านหมากเขียบ ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

13 4,954,866.08    4,993,130.97    2 11 4,944,866.08 10,000.00 


