
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565

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

2 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
3 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

4 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

5 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

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

7 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

8 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

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป



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

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำซ้ือหรือจ้ำง

ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

9 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
10 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

11 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

12 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

13 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

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

15 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   
16 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

16 4,111,230.54 4,476,894.67 7 9 4,110,230.54 


