
แบบ  สขร.1 

ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 65127033405 เลขใบสั่งจาง 4/2566 651215000748 จางเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกขอมูล 36,600.00       36,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) น.ส.พิมพชนก ผุยคําสิงห น.ส.พิมพชนก ผุยคําสิงห 36,600.00       น.ส.พิมพชนก ผุยคําสิงห เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 งานธุรการ กองยุทธศาสตรและ 36,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ

2 65127064848 เลขใบสั่งซื้อ 13/2566 651215001502 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 7,851.80        7,851.80        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พรสิทธิ์กอสราง พรสิทธิ์กอสราง 7,851.80         พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงาน 7,851.80           ตรงตามเงื่อนไขที่

ณ เมืองใหมชองสะงําและสถานีขนสง กําหนด

ผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา

3 65127071220 เลขใบสั่งซื้อ 20/2566 651215001757 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 70,000.00       70,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 70,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 70,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 65127154039 เลขใบสั่งจาง 65/2566 651214122859 จางเหมาบริการในลักษณะงานดูแล 30,800.00       30,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายวิทนัน สวางโสดา นายวิทนัน สวางโสดา 30,800.00       นายวทินัน สวางโสดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 บํารุงรักษาสนามกีฬาอาคารพลศึกษา 30,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

วสีมหมาย อาคารโรงฝกกีฬาเอนกประสงค กําหนด

และสนามกีฬาภายในองคตการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

5 65127019293 เลขใบสั่งจาง 66/2566 651215001518 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการ 30,800.00       30,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวรัตดา  สรรนอย นางสาวรัตดา  สรรนอย 30,800.00       นางสาวรัตดา  สรรนอย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 ปฏิบัติงานหนาที่ประจําเมืองใหม 30,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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6 65127196547 เลขใบสั่งจาง 67/2566 651215003758 จางเหมาบริการงานธรุการ งานบันทึก 36,600.00       36,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวละอองดาว บุดดีเคน นางสาวละอองดาว บุดดีเคน 36,600.00       นางสาวละอองดาว บุดดีเคน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2565 ขอมูล งานรับ-สง เอกสารทางไปรษณยี 36,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน กําหนด

ตางๆ สํานักปลัดฯ

7 65127251374 เลขใบสั่งซื้อ 2/2566 651214197514 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิด 88,500.00       88,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ตั้งอยูดี 2022 จํากัด บริษัท ต้ังอยูดี 2022 จํากัด 88,500.00       บริษัท ต้ังอยูดี 2022 จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ธ.ค.2565 อัตโนมัต(ิAED) เพ่ือใชสนับสนุนการ 88,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ กําหนด

การปฐมพยาบาลและการกูชีพเบ้ืองตน

เครอืขายโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

8 65127149249 เลขใบสั่งจาง 005/2566 651214118258 จางซอมแซมคุรุภัณฑคอมพิวเตอร 8,200.00        8,200.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด 8,200.00         บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ธ.ค.2565 ของ รพ.สต.โจดมวง 8,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65127141704 เลขใบสั่งซื้อ 005/2566 651214114868 ซื้อวัสดุคุรุภัณฑคอมพิวเตอร 11,480.00       11,480.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด 11,480.00       บริษัทแอดไวซ ราษีไศล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ธ.ค.2565 11,480.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65127096322 เลขใบสั่งจาง 68/2566 651214078129 จางถายทอดบรรยากาศภายใน 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายชวงวทิย อุดมธนากรกุล นายชวงวิทย อุดมธนากรกุล 60,000.00       นายชวงวทิย อุดมธนากรกุล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ธ.ค.2565 งานพิธีฯของจังหวัดศรีสะเกษ 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ในวนัที่ 5 ธนัวาคม 2565 กําหนด

11 65127167954 เลขใบสั่งซื้อ 3/2566 651214148847 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 โครงการ 35,000.00       35,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ วี เทรดด้ิง แอนด บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด 35,000.00       บริษัท ที เอ วี เทรดด้ิง แอนดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ธ.ค.2565 เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

35,000.00         กําหนด
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12 65127076087 เลขใบสั่งจาง 69/2566 651214060819 จางเหมาบริการระบบจับเวลาอิเล็กทรอนิกส 169,000.00     169,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ชิพ ไทมมิ่ง จํากัด บริษัท ชิพ ไทมมิ่ง จํากัด 169,000.00      บริษัท ชิพ ไทมมิ่ง จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ธ.ค.2565 ตามดครงการจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง 169,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

มินิฮาลฟ มาราธอน สูอุทยานแหงชาติ กําหนด

เขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 ประจําป2566

13 65127094253 เลขใบสั่งจาง 70/2566 651214075592 จางจัดสถานที่พรอมประดับตกแตง 140,000.00     140,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทศรีลําดวน พริ้นต้ิง จํากัด บริษัทศรีลําดวน พริ้นต้ิง จํากัด 140,000.00      บริษัทศรีลําดวน พริ้นติ้ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ธ.ค.2565 140,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65107217268 สัญญาจาง 2/2566 651222019601 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,590,000.00   3,004,697.78     วิธีประกาศเชิญชวน 1.หจก.รัตนชาติกอสราง 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  3,004,000.00 บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 2.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา  3,004,000.00 2,587,000.00 และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) สายทางบานเสียว 3.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด 3.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 2,587,000.00 เทคนิคถูกตอง

หมูท่ี ๑ - บานสามขา หมูที่ ๑๑ 4.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ครบถวนและ

ตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ - 5.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี เปนผูเสนอราคา

บานหนองสาด หมูที่ ๕ ตําบลหนองใหญ 6.หจก.ธเนศธนากอสราง ต่ําสุด

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 7.หจก.สมชายรุงเรือง

8.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์

9.หจก.ทาทรายปนัดดา

10.หจก.เรืองโรจน23

11.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

12.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

13.หจก.รุงอรุณคอนกรีต

14.บริษัท ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง จํากัด

15.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

16.หจก.จ่ัวเซงคาไม

17.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

18.หจก.พรกิตติยโสธร
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15 65127111761 เลขใบสั่งซื้อ 4/2566 651214112719 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและ 7,150.00        7,150.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2565 ขาราชการที่มาติดตอราชการสํานักคลัง 7,150.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 65127286868 เลขใบสั่งซื้อ 57/2566 651214227358 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,813.00       24,813.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 24,813.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2565 24,813.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 65127432712 เลขใบสั่งจาง 72/2566 651214348436 จางจัดทําโลตามโครงการสงเสริมสราง 4,500.00        4,500.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 4,500.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2565 สรรคเพ่ือการเรียนรูของเด็ก เยาวชน 4,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

และประชาชน อุทยานการเรยีนรูศรีสะเกษ กําหนด

(SSK Park) ประจําปงบประมาณ 2566

กิจกรรมการแขงขันตอบปญญหา

กฏหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย

18 66017014304 เลขใบสั่งจาง 74/2566 660114013935 จางจัดทําเอกสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน 29,750.00       29,750.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 29,750.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2565 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน 29,750.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวดัศรีสะเกษ พ.ศ.2565 กําหนด

19 65127417616 เลขใบสั่งซื้อ 7/2566 651214354722 ซื้อน้ําดื่ม จํานวน 2 รายการ 1,990.00        1,990.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 1,990.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ธ.ค.2565 1,990.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65127144216 เลขใบสั่งซื้อ 58/2566 651214125556 ซื้อวัสดุอะไหลรถเจาะบอบาดาล 35,920.00       35,920.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 35,920.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ธ.ค.2565 อบจ.ศก 039-61-0003 35,920.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

21 65127446036 เลขใบสั่งจาง 73/2566 651214359890 จางทําเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพ 12,000.00       12,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 12,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ธ.ค.2565 การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 12,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

การเรยีนฯโดยใชนวตักรรมการจัดการ กําหนด

เรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร คณติศาสตร

และเทคโนดลย ี(SMT) ระยะที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวน

การเรียนรู และวัดประเมินผลเชิงสมรรถนะ

22 65127390726 เลขใบสั่งซื้อ 59/2566 651214312725 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,035.00        6,035.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 6,035.00         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2565 6,035.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 65127197327 เลขใบสั่งซื้อ 1/2566 651214157772 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่ 4,550.00        4,550.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ราน เจ พี วอเตอร ราน เจ พี วอเตอร 4,550.00         ราน เจ พี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 มาติดตอราชการกองยุทธศาสตร 4,550.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

และงบประมาณ องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

24 65127329990 เลขใบสั่งจาง 55/2566 651214263365 จางซอมแซมและบํารุงรกัษาเครื่อง 47,300.00       47,300.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น 47,300.00       หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 ปรับอากาศ ที่ใชในราชการสํานักชาง 47,300.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

จํานวน 9 เครื่อง กําหนด

25 65127355759 เลขใบสั่งซื้อ 60/2566 651214284547 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 65127358798 เลขใบสั่งซื้อ 61/2566 651214286050 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,694.20       71,694.20      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 71,694.20       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 71,694.20         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

27 65127367213 เลขใบสั่งซื้อ 62/2566 651214293113 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 65127372812 เลขใบสั่งซื้อ 63/2566 651214297697 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 65127377347 เลขใบสั่งซื้อ 64/2566 651214301244 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 65127383837 เลขใบสั่งซื้อ 65/2566 651214307025 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 65127415672 เลขใบสั่งซื้อ 67/2566 65121434631 ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติ 18,600.00       18,618.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 17,880.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ธ.ค.2565 งานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 17,880.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

32 65127543217 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651214458047 จงซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 11,223.87       11,223.87      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993) 11,223.87       บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2565 กธ 4777 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-64-0011 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัดตรงตามเงื่อนไขที่

11,223.87         กําหนด

33 65127393563 เลขใบสั่งซื้อ 68/2566 651214315264 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2565 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

34 65127248558 เลขใบสั่งซื้อ 69/2566 651214195653 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนต หมายเลข 4,815.00        4,815.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 4,815.00         บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2565 ทะเบียน บล 297 ศรีสะเกษ 4,815.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัส อบจ.ศก.002-61-0034 กําหนด

35 65127259831 เลขใบสั่งซื้อ 70/2566 651214205388 ซื้อวัสดุอะไหลรถบรรทุกหกลอ 36,900.00       36,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 36,900.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2565 อบจ.ศก.002-34-0024 36,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65127219642 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651214220190 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ 8,680.00        8,680.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ 8,680.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2565 เครื่องปริ้นซเตอร 8,680.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65127275358 เลขใบสั่งซื้อ 71/2566 651214217134 ซื้อวัสดุอะไหลรถเกรดเดอร 43,800.00       43,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 43,800.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2565 อบจ.ศก.015-26-0003 43,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 65127277657 เลขใบสั่งซื้อ 72/2566 651214219529 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 433,000.00     433,280.02     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 431,250.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2565 ทางหลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย 431,250.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง กําหนด

เกรด CMS-2h บรรจุ BULK

39 65127262379 เลขใบสั่งซื้อ 1/2566 651215005383 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 60,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2565 หนวยตรวจสอบภายใน 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

40 65127288229 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651215006219 จางดูดสิ่งปฏิกูล สําหรับใชในการ 2,000.00        2,000.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รัชนี รัชนี 2,000.00         รัชนี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2565 ปฏิบัติงานในสถานีขนสงผูโดยสาร 2,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

41 65127368196 เลขใบสั่งจาง 56/2566 651214295748 จางซอมรถฟารมแทรกเตอร 22,770.00       22,770.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 22,770.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.019-39-0004 22,770.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

42 65127375090 เลขใบสั่งจาง 57/2566 651214299539 จางซอมรถบรรทุกน้ําหกลอ 2,200.00        2,200.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ 2,200.00         หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.006-47-0011 2,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 65127382071 เลขใบสั่งซื้อ 73/2566 651214305386 ซื้อวัสดุอะไหลรถเกรดเดอร 18,500.00       18,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 18,500.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2565 อบจ.ศก.015-26-0003 18,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

44 65127416939 เลขใบสั่งซื้อ 74/2566 651214335054 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 65127418550 เลขใบสั่งซื้อ 75/2566 651214336250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 65127434924 เลขใบสั่งซื้อ 76/2566 651214350221 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 65127435859 เลขใบสั่งซื้อ 77/2566 651214350850 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ธ.ค.2565 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

48 65127494263 เลขใบสั่งจาง 72/2566 651214398930 จางเหมาเตรียมสถานที่จัดการแขงขัน 50,000.00       50,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) P.s.โฆษณา P.s.โฆษณา 50,000.00       P.s.โฆษณา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ธ.ค.2565 ตามดครงการมหกรรมกีฬาและ 50,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

นันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ กําหนด

สี่เผาไทยศรีสะเกษ

49 65127523847 เลขใบสั่งจาง 76/2566 651214423811 จางทําโลตามดครงการจัดกิจกรรม 54,000.00       54,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 54,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ธ.ค.2565 วนัคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 54,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

50 65127437961 เลขใบสั่งซื้อ 78/2566 651214352766 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,340.00       38,340.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 38,340.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ธ.ค.2565 38,340.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

51 65127383030 เลขใบสั่งซื้อ 1/2566 651201006761 ซื้อครุภัณฑสํารวจ จํานวน 5 รายการ 193,800.00     193,800.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานปญจพร รานมิตรภาพ รานปญจพร รานมิตรภาพ 193,800.00      รานปญจพร รานมิตรภาพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2565 193,800.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 65127387214 เลขใบสั่งจาง 58/2566 651214310164 จางติดตั่งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 1,500.00        1,500.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 1,500.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2565 แบบแลน ภายในหองปฏิบัติราชการ 1,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสราง กําหนด

สํานักชาง องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

53 65127439195 เลขใบสั่งซื้อ 79/2566 651214354168 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2565 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

54 65127460950 เลขใบสั่งซื้อ 3/2566 651214372981 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิด 88,500.00       88,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ตั้งอยูดี2022 จํากัด บริษัท ต้ังอยูดี2022 จํากัด 88,500.00       บริษัท ต้ังอยูด2ี022 จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2565 อัตโนมัติ (AED) จํานวน 15 ชุด 88,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/ กําหนด

หนาที่ของกองสาธารณสุข องคการ

บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ

55 65127412364 เลขใบสั่งจาง 59/2566 651214331470 จางปรับปรุงหองผูอํานวยการสวนวิศวกรรม 51,500.00       51,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 51,500.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2565 การกอสราง สํานักชาง องคการบริหาร 51,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

56 65127451115 เลขใบสั่งซื้อ 81/2566 651214363747 ซื้อวัสดุอะไหลรถเจาะบอบาดาล 7,700.00        7,700.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 7,700.00         นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2565 อบจ.ศก.039-61-0003 7,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 65127441301 เลขใบสั่งซื้อ 82/2566 651214355696 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือนธนัวาคม 2565 9,250.15        9,250.15        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 9,250.15         เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2565 9,250.15           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

58 66017016646 เลขใบสั่งจาง 60/2566 660114013337 จางซอมรถบรรทุกหกลอ 7,050.00        7,050.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ 7,050.00         หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.002-34-0024 7,050.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 65127520660 เลขใบสั่งจาง 3/2566 651214422180 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม รายงาน 54,000.00       54,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หนอยกอปป หนอยกอปป 54,000.00       หนอยกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 ผลการติดตามและประเมินผลแผน 54,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

60 65107217664 สัญญาจาง 3/2566 651222017402 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 8,000,000.00   9,061,619.19     วิธีประกาศเชิญชวน 1.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์ 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  8,000,000.00 หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด 2.หจก.เรืองโรจน23 7,995,000.00        7,995,000.00         และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 3.หจก.ทาทรายปนัดดา 3.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง  8,000,000.00 เทคนิคถูกตอง

สายทางบานอาราง หมูที่ 1 4.หจก.จิระประภากอสราง 4.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด  8,000,000.00 ครบถวนและ

ตําบลพราน - บานภูฝาย หมูที่ 1 5.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคา

ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ - บานจํานรรจ 6.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี ต่ําสุด

หมูท่ี 9 ตําบลกระแชง 7.หจก.สินรวมชัย

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 8.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

 9.หจก.อุบลลําปางกอสราง

10.หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง

11.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

12.หจก.รัตนชาติกอสราง

13.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

14.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

15.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

16.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

17.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

18.หจก.พรกิตติยโสธร

19.หจก.สมชายรุงเรือง

20.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

21.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

22.หจก.จั่วเซงคาไม

23.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

24.บริษัท รัตนสุข 1995 การชาง จํากัด

25.หจก.เรืองโรจน23
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

61 65107217811 สัญญาจาง 4/2566 651222019601 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอน  5,150,000.00 6,030,096.90     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท รัตนสุข 1995 การชาง จํากัด 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  5,150,000.00 หจก.รุงอรุณราษีการโยธาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 กรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic  (e-bidding) 2.หจก.รัตนชาติกอสราง 2.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง  5,150,000.00  5,145,000.00 และขอเสนอทาง

Concrete (ปูบน Tack Coat) 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 3.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา  5,145,000.00 เทคนิคถูกตอง

สายทางบานน้ําออมนอย หมูที่ 6 - 4.หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง 4.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด  5,150,000.00 ครบถวนและ

บานหวาน หมูที่ 1,2 ตําบลหวานคํา - 5.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคา

เชื่อมเขตตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 6.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด ต่ําสุด

จังหวดัศรีสะเกษ 7.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด

8.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

9.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

10.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

11.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

12.หจก.สินรวมชัย

13.หจก.สมชายรุงเรือง

14.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

15.หจก.ทาทรายปนัดดา

16.หจก.เรืองโรจน23

17.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

18.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

19.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 

20.หจก.จ่ัวเซงคาไม

21.หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง

22.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

23.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

24.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

25.หจก.พรกิตติยโสธร

26.บริษัท ชินวัตรการโยธา กรุป จํากัด

27.บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

28.หจก.จิระประภากอสราง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

29.บริษัท สินฟา รวมคา จํากัด

30.บริษัท วรรณกร รวมคา จํากัด

31.บริษัท สินแสงจันทรนครศรีฯ จํากัด

62 65127502810 เลขใบสั่งซื้อ 4/2566 651214406448 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 24,700.00       24,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 24,700.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 สังกัดสํานักงานเลขานุการองคการ 24,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด

63 65107217506 สัญญาจาง 5/2566 651222019506 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  8,000,000.00 8,597,404.75     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท รัตนสุข 1995 การชาง จํากัด  1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 8,000,000.00        หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.หจก.รัตนชาติกอสราง 2.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 7,995,000.00        7,995,000.00         และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง เทคนิคถูกตอง

สายทางบานทุงหลวง หมูที่ 10 4.หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง ครบถวนและ

ตําบลหวยติ๊กชู - บานโอวปงโกว หมูที่ 6 5.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคา

ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 6.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด ต่ําสุด

7.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด

8.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

9.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

10.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

11.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

12.หจก.สินรวมชัย

13.หจก.สมชายรุงเรือง

14.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ ์

15.หจก.ทาทรายปนัดดา

16.หจก.เรืองโรจน23

17.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

18.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 

19.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

20.หจก.จ่ัวเซงคาไม



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

21.หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง

22.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

23.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

24.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

25.หจก.พรกิตติยโสธร

26.หจก.จิระประภากอสราง

64 65107218080 สัญญาจาง 6/2566 651222017614 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,120,000.00   7,161,774.04     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท รัตนสุข 1995 การชาง จํากัด 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,120,000.00        บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.หจก.รัตนชาติกอสราง 2.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 6,120,000.00         6,115,000.00 และขอเสนอทาง

(โดยวิธ ีPavement In - Place Recycling) 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 3.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 6,120,000.00        เทคนิคถูกตอง

สายทางบานบุยาว หมูที่ 2 - 4.หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง 4.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด  6,115,000.00 ครบถวนและ

บานขามนอย หมูที่ 10 ตําบลกลวยกวาง - 5.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคา

บานนานวน หมูที่ 1 ตําบลจานแสนไชย 6.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด ต่ําสุด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ 7.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด

8.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

9.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

10.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

11.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

12.หจก.สินรวมชัย

13.หจก.สมชายรุงเรือง

14.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ ์

15.หจก.ทาทรายปนัดดา

16.หจก.เรืองโรจน23

17.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

18.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

19.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 

20.หจก.จั่วเซงคาไม

21.หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

22.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

23.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

24.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

25.หจก.พรกิตติยโสธร

26.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

27.หจก.จิระประภากอสราง

65 65127473706 เลขใบสั่งจาง 73/2566 651215009437 จางกําจัดดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใชในการ 20,000.00       20,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางบังอร  บทมูล นางบังอร  บทมูล 20,000.00       นางบังอร  บทมูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 ปฏิบัติงานศูนยราชการเมืองใหมชอง 20,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สะงํา และพื้นที่ลานตลาดนัด กําหนด

เมืองใหมชองสะงํา อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ

66 65127461206 เลขใบสั่งซื้อ 83/2566 651214372524 ซื้อวัสดุไฟฟาและวทิยุ 52,756.00       52,756.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 52,756.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ธ.ค.2565 52,756.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

67 65127561722 เลขใบสั่งจาง 3/2566 651214458050 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ที่ใชใน 15,800.00       15,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทร ีบี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 15,800.00       เค ทร ีบี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 ราชการสํานักคลัง 15,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

68 65127561747 เลขใบสั่งจาง 4/2566 651214458053 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 41,680.00       41,680.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) มังก้ี ชอป เพอฟอ เมินซ มังก้ี ชอป เพอฟอ เมินซ 41,680.00       มังก้ี ชอป เพอฟอ เมินซ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 กจ. 1229 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-56-0008 41,680.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

69 65127561866 เลขใบสั่งจาง 5/2566 651214458083 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 52,080.00       52,080.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีมลธารา หจก.ศรีมลธารา 52,080.00       หจก.ศรีมลธารา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 กจ. 7028 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-48-0004 52,080.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

70 65107218608 สัญญาจาง 7/2566 651222019522 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 9,930,000.00   11,266,669.94      วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท รัตนสุข 1995 การชาง จํากัด 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 9,930,000.00        หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.หจก.รัตนชาติกอสราง 2.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง  9,925,000.00  9,925,000.00 และขอเสนอทาง

(โดยวิธ ีPavement In - Place Recycling) 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง เทคนิคถูกตอง

สายทางบานเขิน หมูที่ 1 ตําบลเขิน - 4.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) ครบถวนและ

บานสบาย หมูที่ 3 ตําบลรุงระวี 5.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคา

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง ต่ําสุด

(แยกทางหลวงหมายเลข 221 บานไฮ - บานเขิน) 7.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

8.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

9.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

10.หจก.สินรวมชัย

11.หจก.สมชายรุงเรือง

12.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

13.หจก.ทาทรายปนัดดา

14.หจก.เรืองโรจน23

15.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

16.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

17.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

18.หจก.จั่วเซงคาไม

19.หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง 

20.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

21.หจก.อุบลลําปางกอสราง

22.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

23.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

24.หจก.พรกิตติยโสธร

25.หจก.จิระประภากอสราง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

71 65127493821 เลขใบสั่งซื้อ 62/2566 651214398609 จางซอมแซมบํารุงรกัษาเครื่อง 1,500.00        1,500.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 1,500.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 คอมพิวเตอร และเคร่ืองปริ้นเตอร 1,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

72 65127507388 เลขใบสั่งซื้อ 85/2566 651214427245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 198,440.00     198,440.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 198,440.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 198,440.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 65127523972 เลขใบสั่งซื้อ 86/2566 651214427618 ซื้อวัสดุสํานักงาน 76,122.00       76,122.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 76,122.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 76,122.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

74 65127517989 เลขใบสั่งซื้อ 87/2566 651214419241 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 22,370.00       22,370.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 22,370.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2565 22,370.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


