
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

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

2 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
3 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

4 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
5 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

6 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
7 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

8 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

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

9 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
10 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

11 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
12 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

13 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
14 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

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

15 316,514.88     316,514.88      12 3 316,514.88      


