
จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง 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
สายท่ี 2 ทางไปหนองตาจาน 
บ้านหมากเขียบ ม.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

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

14 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 8,830.36              8,830.36            เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 8,830.36           บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 8,830.36            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565 1 พ.ย. 64
จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
15 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 46,178.44             46,178.44           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 46,178.44         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 46,178.44           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565 1 พ.ย. 64

จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

16 ซ่ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 12 รายการ 58,920.00             58,920.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 58,920.00         บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 58,920.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565 5 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

17 ซ้ือวัสดุเลือกต้ัง 14,400.00             14,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซิสเต็มคิงคิมพ์ จ ากัด 14,400.00         บริษัท เดอะซิสเต็มคิงคิมพ์ จ ากัด 14,400.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565 5 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณืการเลือกต้ัง 407,295.00           407,295.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เสด็จเต่ีย ให้โชค จ ากัด 407,295.00       บริษัท เสด็จเต่ีย ให้โชค จ ากัด 407,295.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565 5 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

19 จ้างจัดท าตรายางส าหรับงานเลือกต้ัง 900.00                 900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง 900.00             บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง 900.00               เป็นผู้มีคุณสมบัติ 1/2565 5 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

20 ส าหรับการเลือกต้ัง 31,796.00             31,796.00           เฉพาะเจาะจง อุดมดีไซน์ 31,796.00         อุดมดีไซน์ 31,796.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 2/2565 11 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

21 จ้างซ้อมป้ัมน้ าปะปา ขนาด 5 แรง 8,000.00              8,000.00            เฉพาะเจาะจง บุญเลิศกลการ 8,000.00           บุญเลิศกลการ 8,000.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 3/2565 15 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

22 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1เคร่ือง 7,500.00 7,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซิสเต็มคิงคิมพ์ จ ากัด 7,500.00           บริษัท เดอะซิสเต็มคิงคิมพ์ จ ากัด 7,500.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565 15 พ.ย. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

23 จ้างจัดสถานท่ีประดับตกแต่ง 22,000.00 22,000.00           เฉพาะเจาะจง นายจิณณวัฒ ปัญญาคม 22,000.00         นายจิณณวัฒ ปัญญาคม 22,000.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 4/2565 17 พ.ย. 64
ส าหรับงานประเพณีลอยกระทง ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 31,900.00             31,900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิตย์  ทูสีน้ า 31,900.00         นางสาวคนึงนิตย์  ทูสีน้ า 31,900.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565 22 พ.ย. 64

อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

25 จ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างถนน 2,240,000.00         2,470,819.83       วิธีคัดเลือก หจก.ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง 2,240,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไทยสงวน 2,235,000.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565 30 พ.ย. 64
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,237,000.00     อุทุมพรก่อสร้าง และข้อเสนอทาง

หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคช่ัน 2,239,000.00     งเทคนิค ถูกต้อง
หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง 2,239,000.00     ครบถ้วนและเป็น
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 2,235,000.00     ผู้เสนอราคา ต่ าสุด
รุ่งอรุณคอนกรีต 2,236,000.00     

26 เช่าเคร่ืองป่ันไฟ 5,000.00              5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสนอง พุฒซ้อน 5,000.00           นายสนอง พุฒซ้อน 5,000.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565 1 ธ.ค. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

27 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 8,159.20              8,159.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 8,159.20           บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 8,159.20            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565 1 ธ.ค. 64
โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
28 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 41,454.00             41,454.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 41,454.00         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 41,454.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565 1 ธ.ค. 64

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

29 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้) ตู้เหล็ก 2 บาน 11,800.00             11,800.00           เฉพาะเจาะจง บ. จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 11,800.00         บ. จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 11,800.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5/2565 2 ธ.ค. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

30 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้,เก้าอ้ี,ล้ินชัก) 40,000.00             40,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 40,000.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 40,000.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 6/2565 2 ธ.ค. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

31 จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,834,700.00         1,834,700.00       วิธีคัดเลือก บ.นครวังหินวัสดุ จ ากัด 1,824,000.00     บ.นครวังหินวัสดุ จ ากัด 1,824,000.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565 2 ธ.ค. 64
(ฐานรากแผ่) ขนาดไม่เกิน 50 คน และข้อเสนอทาง
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม เทคนิค ถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคา ต่ าสุด

32 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,440.00             14,440.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง 14,440.00         หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง 14,440.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565 20 ธ.ค. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

33 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,164.00             19,164.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสะเกษ 19,164.00         บริษัท ศรีสะเกษ 19,164.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565 8 ธ.ค. 64
ไพศาลวิทยา จ ากัด ไพศาลวิทยา จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด

34 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 4,069,000.00         4,069,000.00       วิธีคัดเลือก หจก.ถิระเลิศ 4,060,000.00     หจก.ถิระเลิศ 4,060,000.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565 20 ธ.ค. 64
หมู่บ้าน  แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ และข้อเสนอทาง
บ้านหนองสิม ม.7 เทคนิค ถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคา ต่ าสุด

35 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) 50,782.00             50,782.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 50,782.00         หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 50,782.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565 24 ธ.ค. 64
จ านวน 34 รายการ 2536 2536 ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
36 ซ้ือวัสดุต้ังจุดตรวจ 15,750.00             15,750.00           เฉพาะเจาะจง ดับเพลิงราชสีมา แอนด์ 15,750.00         ดับเพลิงราชสีมา แอนด์ 15,750.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565 27 ธ.ค. 64

เซฟต้ีชัวร์ เซฟต้ีชัวร์ ตรงตามเง่ือนไข
สาขาศรีสะเกษ สาขาศรีสะเกษ ท่ีก าหนด

37 จ้างป้ายไวนิลจุดตรวจปีใหม่ 4,260.00              4,260.00            เฉพาะเจาะจง สีสันศิลป์ 4,260.00           สีสันศิลป์ 4,260.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 7/2565 27 ธ.ค. 64
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

38 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



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

39 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
40 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

41 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
42 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

43 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
44 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

45 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
46 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

47 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
48 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

49 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



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

50 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 39,381.30             39,381.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 39,381.30         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 39,381.30           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565 1 ก.พ. 65
โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
51 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 7,751.24              7,751.24            เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 7,751.24           บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 7,751.24            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565 1 ก.พ. 65

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

52 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,970.00              9,970.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 9,970.00           บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 9,970.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 21/2565 7 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

53 ซ้ือวัสดุเลือกต้ัง 5,780.00              5,780.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 5,780.00           บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 5,780.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 22/2565 7 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

54 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,957.00              4,957.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 4,957.00           บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 4,957.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 23/2565 7 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

55 จ้างท าป้าย ไวนิล 480.00                 480.00               เฉพาะเจาะจง สีสันศิลป์ 480.00             สีสันศิลป์ 480.00               เป็นผู้มีคุณสมบัติ 8/2565 7 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) จ านวน 17รายการ 10,318.00 10,318.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 10,318.00         บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 10,318.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 24/2565 8 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

57 จ้างซ้อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉย 3,835.00              3,835.00            เฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 3,835.00           ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 3,835.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 9/2565 8 ก.พ. 65
845 ศรีสะเกษ ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
58 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท่ีดิน 1,200.00              1,200.00            เฉพาะเจาะจง สีสันศิลป์ 1,200.00           สีสันศิลป์ 1,200.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 10/2565 15 ก.พ. 65

และส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

59 จ้าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,400.00              2,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ อดิศักด์ิ เซอร์วิส 2,400.00           ร้านแอร์ อดิศักด์ิ เซอร์วิส 2,400.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565 21 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

60 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,500.00              4,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ อดิศักด์ิ เซอร์วิส 4,500.00           ร้านแอร์ อดิศักด์ิ เซอร์วิส 4,500.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565 21 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

61 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,648.00              1,648.00            เฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 1,648.00           ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 1,648.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 13/2565 23 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

62 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,650.00             14,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 14,650.00         บริษัท ไพศาลวิทยา จ ากัด 14,650.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 25/2565 24 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

63 จ้างท าป้ายไวนิล 360.00                 360.00               เฉพาะเจาะจง สีสันศิลป์ 360.00             สีสันศิลป์ 360.00               เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565 24 ก.พ. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

64 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ 3,794,000.00         4,159,077.38       คัดเลือก หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,793,000.00     หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,793,000.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ 14/2565 24 ก.พ. 65
คอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 203-12 จากสาย และข้อเสนอ
บ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี 1 ถึงสาย บ้านก้านเหลือง หจก. ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอน 3,794,000.00     ทางเทคนิค ถูกต้อง
หมู่ท่ี 6 บ้านหมากเขียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี สตรัคช่ัน ครบถ้วน  และเป็น
1,6 ต าบลหมากเขียบ จ านวน 2 ช่วง หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง 3,793,800.00     ผู้เสนอราคา ต่ าสุด

หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 3,793,500.00     
65 จ้างก่อสร้างถมดินเพ่ือนก่อสร้างศูนย์พัฒนา 210,000.00           210,586.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครวังหินวัสดุ จ ากัด 210,000.00       บริษัท นครวังหินวัสดุ จ ากัด 210,000.00         เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565 28 ก.พ. 65

เด็กเล็ก ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

66 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 9,383.08              9,383.08            เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 9,383.08           บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 9,383.08            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 11/2565 1 มี.ค. 65
โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
67 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 48,428.80             48,428.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 48,428.80         บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี 48,428.80           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 12/2565 1 มี.ค. 65

โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

68 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,950.00              4,950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ อดิศักด์ิ 4,950.00           ร้านแอร์ อดิศักด์ิ 4,950.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 15/2565 9 มี.ค. 65
เซอร์วิส เซอร์วิส ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
69 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 24,900.00             24,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไพศาล 24,900.00         บริษัท แสงไพศาล 24,900.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 26/2565 9 มี.ค. 65

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

70 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) 48,155.00             48,155.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 48,155.00         หจก.ฤทธิชัยก่อสร้าง 48,155.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 27/2565 14 มี.ค. 65
จ านวน 26 รายการ 2536 2536 ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด



จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,434.00             27,434.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสะเกษ 27,434.00         บริษัท ศรีสะเกษ 27,434.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 28/2565 17 มี.ค. 65
ไพศาลวิทยา จ ากัด ไพศาลวิทยา จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00                 600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสะเกษ 600.00             บริษัท ศรีสะเกษ 600.00               เป็นผู้มีคุณสมบัติ 29/2565 17 มี.ค. 65

ไพศาลวิทยา จ ากัด ไพศาลวิทยา จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

73 จ้างท าพานพุ่มวันท้องถ่ินไทย 1,200.00              1,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจ้อนดอกไม้สด 1,200.00           ร้านจ้อนดอกไม้สด 1,200.00            เป็นผู้มีคุณสมบัติ 16/2565 17 มี.ค. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

74 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400.00             14,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซีสเต็ม 14,400.00         บริษัท เดอะซีสเต็ม 14,400.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 30/2565 22 มี.ค. 65
คิงคอมพ์ จ ากัด คิงคอมพ์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
75 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,160.00             12,160.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสะเกษ 12,160.00         บริษัท ศรีสะเกษ 12,160.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 31/2565 22 มี.ค. 65

ไพศาลวิทยา จ ากัด ไพศาลวิทยา จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

76 ซ้ือวัสดุโครงการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 46,490.00             46,490.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ตังเฮงเฟอร์นิเจอร์ 46,490.00         หจก.ตังเฮงเฟอร์นิเจอร์ 46,490.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 32/2565 28 มี.ค. 65
(ชุดเคร่ืองนอน) ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ศูนย์ดูแล 25,800.00             25,800.00           เฉพาะเจาะจง ดีหน่ึงเภสัช 25,800.00         ดีหน่ึงเภสัช 25,800.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 33/2565 28 มี.ค. 65

ผู้ป่วยโควิด - 19 (ชุดตรวจระบบทางเดิน ตรงตามเง่ือนไข
(ทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ) ท่ีก าหนด

78 ซ้ือวัสดุโครงการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 24,460.00             24,460.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นครวังหินวัสดุ 24,460.00         บริษัท นครวังหินวัสดุ 24,460.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 34/2565 28 มี.ค. 65
(ชุดเคร่ืองนอน) จ ากัด จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
79 ซ้ือวัสดุส านักงาน 27,434.00             27,434.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสะเกษ 27,434.00         บริษัท ศรีสะเกษ 27,434.00           เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565 28 มี.ค. 65

ไพศาลวิทยา จ ากัด ไพศาลวิทยา จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

80 จ้างท าป้ายศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 720.00                 720.00               เฉพาะเจาะจง สีสันศิลป์ 720.00             สีสันศิลป์ 720.00               เป็นผู้มีคุณสมบัติ 17/2565 28 มี.ค. 65
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

80 18,640,112.70      19,274,861.55    47 33 18,604,412.70    35,700.00       


