
จัดซ้ือ จัดจ้าง หจก./บริษัท ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง เลขท่ี วันเดือนปี
1 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

2 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
3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2564
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป



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

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาซ้ือหรือจ้าง

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

10 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
11 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

12 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    

12 2,877,719.80  3,108,539.63  6 6 2,872,719.80  5,000.00  


