
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564

จัดซ้ือ จัดจ้ำง หจก./บริษัท รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง เลขท่ี วันเดือนปี
1 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

2 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
3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

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

8 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
9 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

10 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
11 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

12 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

12 6,114,509.20  6,114,509.20    8 4 6,094,809.20    19,700.00     


