
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 65127485328 สัญญาจาง 8/2566 660122000015 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานจังกระดาน หมูที่ 3 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ 

จังหวดัศรีสะเกษ

2 65127485358 สัญญาจาง 9/2566 660122000016 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานดองดึง หมูที่ 6 - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดินแดง - บานหนองไพร หมูที่ 19 กําหนด

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

3 65127485385 สัญญาจาง 10/2566 660122000086 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานตราด หมูที่ 10 - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง - เขตเทศบาลตําบลไพรบึง กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

4 65127485405 สัญญาจาง 11/2566 660122000091 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานต้ิว หมูที่ 6 ตําบลไพรบึง 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลไพร กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



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

5 65127485429 สัญญาจาง 12/2566 660122000096 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนเจริญ หมูที่ 12 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพรหมสวสัดิ์ อําเภอพยุห - กําหนด

บานจังเอิญ หมูที่ 3 ตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

6 65127485471 สัญญาจาง 13/2566 660122000018 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานปราสาทเยอเหนือ หมูที่ 1 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง - กําหนด

หวยทา - บานโนนแก หมูที่ 5 ตําบลศรีโนนงาม

อําเภอศรรัีตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

7 65127485484 สัญญาจาง 14/2566 660122000020 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโปง หมูที่ 2 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

บานจํานรรจ หมูที่ 3 ตําบลตาอุด 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ

8 65127485505 สัญญาจาง 15/2566 660122000060 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานพราน หมูที่ 7 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - เขตตําบลไพร กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

9 65127485515 สัญญาจาง 16/2566 660122000067 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานยางปอ หมูที่ 11 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห - บานหนองพะตา กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลวังหิน อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



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

10 65127485531 สัญญาจาง 17/2566 660122000068 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสนวน หมูที่ 18 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง - บานกันตรมุ หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

11 65127485556 สัญญาจาง 18/2566 660122000071 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสนวน หมูที่ 18 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - เขตตําบลพิงพวย กําหนด

อําเภอศรรัีตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

12 65127485580 สัญญาจาง 19/2566 660122000072 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,188.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสําโรงธรรม หมูที่ 13 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน - เขตทางหลวงหมายเลข 24 กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

13 65127485597 สัญญาจาง 20/2566 660122000075 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองรัง หมูที่ 4 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพยุห - บานโคกเพ็ก หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

14 65127485769 สัญญาจาง 21/2566 660122000698 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานคูสี่แจ หมูที่ 4 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดงรัก - เชื่อมเขตตําบลโคกตาล กําหนด

อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ



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

15 65127485772 สัญญาจาง 22/2566 660122000646 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,749.79      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคกสะอาด หมูที่ 13 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห - กําหนด

เชื่อมเขตอําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ

16 65127485780 สัญญาจาง 23/2566 660122000495 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     507,400.13      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานแซรสะโบว หมูที่ 4 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดงรัก - น้ําตกหวยสวาย กําหนด

อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ

17 65127485793 สัญญาจาง 24/2566 660122000417 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     505,303.44      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานวนาสวรรค หมูที่ 5 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 กําหนด

(สายบานไพรพัฒนา - บานโคกตาล)

ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ

18 65127485796 สัญญาจาง 25/2566 660122004838 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     507,348.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00          หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานอุดมพัฒนา หมูที่ 10 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตะเคียนราม - บานนกยูง หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

19 66017234269 ใบสั่งจาง 80/2566 66017234269 จางทําเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการ 20,800.00       20,800.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 20,800.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวน

การสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School



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

20 66017107700 ใบสั่งซื้อ 89/2566 660114087003 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุงทาง 499,000.00     449,931.82      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,552.00          หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 หลวงทองถ่ิน ประเภทหินยอย 3/8 นิ้ว 497,552.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 66017068082 ใบสั่งซื้อ 91/2566 660114054906 ซื้อวัสดุกอสราง (หินคลุก) เพ่ือซอมบํารุงทาง 139,903.00     139,903.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 139,903.00       หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 139,903.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 66017243576 ใบสั่งซื้อ 5/2566 660114224619 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและขาราชการ 7,150.00        7,150.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2566 ที่มาติดตอราชการสํานักคลัง 7,150.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 65127478994 สัญญาจาง 26/2566 660122000688 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,276.76      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานงอ หมูที่ 2 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

(สะพานขามไปบานผักขะ) ตําบลน้ําคํา - กําหนด

เชื่อมเขตตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

24 65127479190 สัญญาจาง 27/2566 660122000745 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,923.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานซํา หมูที่ 1 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลซํา - บานอีหล่ํา (หนองเครือซูด) กําหนด

หมูท่ี 8 ตําบลหมากเขียบ 

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

25 65127479398 สัญญาจาง 28/2566 660122000787 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,276.76      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานดอนจันทร หมูที่ 12 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

(หนองกวาง) ตําบลน้ําคํา - เช่ือมฝงแมน้ํามูล กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ



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

26 65127480584 สัญญาจาง 29/2566 660122001022 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,955.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนแย หมูที่ 7 - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานวังไฮ หมูที่ 4 ตําบลหญาปลอง - กําหนด

เขตตําบลนํ้าคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

27 65127481093 สัญญาจาง 30/2566 660122001130 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,323.04      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหอย หมูที่ 1 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง - วดัสระกําแพงนอย กําหนด

ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

28 65127481224 สัญญาจาง 31/2566 660122001205 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,276.76      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานอีหล่ํา หมูที่ 8 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหมากเขียบ - เชื่อมถนนลาด กําหนด

ยางทางหลวงแผนดินหมายเลข 220

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

29 65127481349 สัญญาจาง 32/2566 660122001236 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,286.51      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานอีหล่ําใหม หมูที่ 10 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง - กําหนด

เขตตําบลบอแกว อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

30 65127481359 สัญญาจาง 33/2566 660122000832 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,923.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนสวนปา หมูที่ 13 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลน้ําคํา - เขตแมน้ํามูล กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ



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

31 65127481919 สัญญาจาง 34/2566 660122001093 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,955.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานใหม หมูที่ 1 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลน้ําคํา - บานเอก หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

32 65127482314 สัญญาจาง 35/2566 660122001209 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,955.62      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางเลียบคลองสงนํ้า - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ประปาแมน้ํามูล บานโพนเขวา หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลโพนเขวา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

33 65127482533 สัญญาจาง 36/2566 660122001275 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,923.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00          หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางสี่แยกประปา - คลองน้ําผุด 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโพนเขวา หมูที่ 2 ตําบลโพนเขวา กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

34 65127478781 สัญญาจาง 37/2566 660122000611 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานเข่ือนชาง หมูที่ 15 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสังเม็ก - บานทุงขนวน หมูที่ 1 กําหนด

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

35 65127479592 สัญญาจาง 38/2566 660122000831 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,740.41      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานเดียงตะวันตก หมูที่ 3 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

36 65127480108 สัญญาจาง 39/2566 660122000855 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานเดียงตะวันออก หมูที่ 1 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

37 65127480288 สัญญาจาง 40/2566 660122000881 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานโนนเชียงสี หมูที่ 9 ตําบลหนองหวา

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

38 65127480433 สัญญาจาง 41/2566 660122000943 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานทุงรวงทอง หมูที่ 19 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสังเม็ก - บานจํานัน หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

39 65127480792 สัญญาจาง 42/2566 660122001128 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองคงคา หมูที่ 10 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขนุน - บานโนนศิริ หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

40 65127481934 สัญญาจาง 43/2566 660122001043 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00     535,351.67      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทาง (บานไรไทเจริญ) บานน้ํามุด 499,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 16 ตําบลบักดอง - เขตตําบลหวยจันทร กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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 65127482617 สัญญาจาง 44/2566 660122001238 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00     535,368.74      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทาง บานน้ํามุด หมูที่ 16 - 499,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หนองชางตาย ตําบลบักดอง กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

42 65127482837 สัญญาจาง 45/2566 660122001386 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00     535,351.67      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00          หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานศิวาลัย หมูที่ 5 - - 499,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หนองหัวลิง ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ

43 65127481769 สัญญาจาง 46/2566 660122000835 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     499,694.49      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00          หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนลาน (ฝากบานหมาจอก) - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 1 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - กําหนด

เช่ือมเขตตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

44 65127482447 สัญญาจาง 47/2566 660122001077 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     505,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 497,000.00          หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานคอ หมูที่ 6 ตําบลเปาะ 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอบึงบูรพ - บานโนนตุน หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

45 65127482522 สัญญาจาง 48/2566 660122001189 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,356.46      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00          หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนสูง หมูที่ 8 , 13 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมนอย กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ - เขตอําเภอเข่ืองใน

 จังหวัดอุบลราชธานี



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

46 65127482672 สัญญาจาง 49/2566 660122001264 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 496,000.00          หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานมวงงาม หมูที่ 10 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - บานตลาด หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

47 65127482762 สัญญาจาง 50/2566 660122001307 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,329.64      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00          หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานล้ินฟา หมูที่ 3 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลลิ้นฟา - บานโนน หมูที่ 7 - กําหนด

บานโนนสูง หมูที่ 8 , 13

ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

48 65127485789 สัญญาจาง 51/2566 660122003532 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนจิก หมูที่ 6 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกระแชง - ทางหลวงหมายเลข 24 กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

49 65127485799 สัญญาจาง 52/2566 660122003604 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานไฮ หมูที่ 3 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกระแชง - บานตระกาจ หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

50 65127470316 สัญญาจาง 53/2566 660122000479 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,975.44      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานกระโพธิ์ หมูที่ 7 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกู - เขตตําบลดู อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ



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

51 65127470521 สัญญาจาง 54/2566 660122000603 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคก หมูที่ 1 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

เขตตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

52 65127470722 สัญญาจาง 55/2566 660122000656 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคกพัฒนา หมูที่ 12 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

เขตตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

53 65127470944 สัญญาจาง 56/2566 660122000713 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคกสมบูรณ หมูที่ 8 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

เขตตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

54 65127471136 สัญญาจาง 57/2566 660122000768 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง           499,000.00 506,975.44      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานทับขอน หมูที่ 4 - 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงสูบน้ําไฟฟาหวยทับทัน ตําบลสวาย กําหนด

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรสีะเกษ

55 65127473408 สัญญาจาง 58/2566 660122000949 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง           499,000.00 506,975.44      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00          หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหวา หมูที่ 2 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกู - บานบึง หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลตูม อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ



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

56 65127485759 สัญญาจาง 59/2566 660122002389 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง           498,000.00 504,759.92      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 497,000.00          หจก.ทนงศักด์ิรุงเรืองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานซําตาวัน หมูที่ 17 - 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

สามแยกรีสอรท ตําบลหนองหญาลาด กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

57 65127485765 สัญญาจาง 60/2566 660122002417 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง           498,000.00 504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 497,000.00          หจก.ทนงศักด์ิรุงเรืองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนสมประสงค 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 13 - บานเขวา หมูที่ 4 ตําบลกระแชง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

58 65127485766 สัญญาจาง 61/2566 660122003351 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง          499,000.00 506,604.57      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 498,000.00          หจก.ทนงศักด์ิรุงเรืองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสําโรงเกียรติใต . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

 หมูที่ 20 - บานทับทิมสยาม 07 หมูที่ 15 กําหนด

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

59 65127485774 สัญญาจาง 62/2566 660122003432 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 497,000.00          หจก.ทนงศักด์ิรุงเรืองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานซําตาวัน หมูที่ 17 - . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานชํานอย (แยกจากบานซําตาวัน) กําหนด

ตําบลหนองหญาลาด - เชื่อมเขต 

ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

60 65127485786 สัญญาจาง 63/2566 660122003483 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     504,728.22      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 497,000.00          หจก.ทนงศักด์ิรุงเรืองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานดงกอ หมูที่ 9 - . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกระบี่เหนือ หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ 

จังหวดัศรีสะเกษ



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

61 65127476611 สัญญาจาง 64/2566 660122000843 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,927.06      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานกอเลา หมูที่ 2 -- . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานศาลากัลพฤกษ หมูที่ 14 กําหนด

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

62 65127505402 สัญญาจาง 65/2566 660122001016 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,927.06      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานเตาเหล็ก หมูที่ 10 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง (คลองอีสานเขียว) - กําหนด

เขตตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน 

จังหวดัศรีสะเกษ

63 65127479130 สัญญาจาง 66/2566 660122001170 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,927.06      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานผือ หมูที่ 9 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลจานแสนไชย - บานโนนแถลง หมูที่ 11 กําหนด

(บานฝากหนองสะมอน) ตําบลเมืองหลวง 

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ -

 เขตตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

64 65127480239 สัญญาจาง 67/2566 660122001096 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,927.06      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานศาลากัลพฤกษ . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 14 - บานขยุง หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน - 

เขตตําบลหนองหาง อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ



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

65 65127481427 สัญญาจาง 68/2566 660122001223 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,447.53      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองสะมอน . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 11 - บานโทะ หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลเมืองหลวง - บานหนองแคน

หมูท่ี 4 ตําบลจานแสนไชย 

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ

66 65127481645 สัญญาจาง 69/2566 660122001300 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,927.06      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองสะมอน . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 - หนองแสนแสบ ตําบลเมืองหลวง กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลหมื่นศรี

อําเภอสําโรงทาบ จังหวดัสุรินทร

67 65127477980 สัญญาจาง 70/2566 660122001385 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานแข หมูที่ 1 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลแข - เขตตําบลปะอาว กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

68 65127478972 สัญญาจาง 71/2566 660122001757 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคก หมูที่ 2 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

เชื่อมเขต สายทางเลี่ยงเมือง กําหนด

(ตําบลโคกจาน - ตําบลทุงไชย)

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

69 65127480190 สัญญาจาง 72/2566 660122001806 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนน หมูที่ 8 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลรังแรง - แมน้ํามูล ตําบลสมปอย กําหนด

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



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 65127480977 สัญญาจาง 73/2566 660122001898 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนเปอย หมูที่ 12 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลอีหล่ํา - เขตตําบลรังแรง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

71 65127481732 สัญญาจาง 74/2566 660122002244 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองมะฮาด หมูที่ 5 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย - กําหนด

เขตตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน 

จังหวดัศรีสะเกษ

72 65127482197 สัญญาจาง 75/2566 660122002297 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,327.47      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00          หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานอีหล่ํา หมูที่ 1 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลอีหล่ํา - บานนานวน หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลโคกหลาม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

73 66017196531 ใบสั่งซื้อ 26/2566 660114160075 ซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือใชในการปรับปรุง 15,000.00       15,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 15,000.00       วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ภูมิทัศนภายในบริเวณรอบเมืองใหมชองสะงํา . 15,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อ.ภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

74 65127484478 สัญญาจาง 76/2566 660122002180 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,390.08      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานทับทิมสยาม 07 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 15 -บานสําโรงเกียรติ หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

75 65127484612 สัญญาจาง 77/2566 660122002180 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,360.82      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานทับทิมสยาม 07 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 15 - ตําบลบักดอง - กําหนด

ทางหลวงหมายเลข 2236 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

76 65127484813 สัญญาจาง 78/2566 660122002634 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,360.82      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานน้ํามุด หมูที่ 16 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบักดอง - เขตตําบลหวยจันทร กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

77 65127485012 สัญญาจาง 79/2566 660122002830 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,390.08      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสันติสุข หมูที่ 13 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

78 65127485091 สัญญาจาง 80/2566 660122002971 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,390.08      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานสันติสุข หมูที่ 13 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานสําโรงเกียรติ หมูที่ 8 ตําบลบักดอง กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

79 65127485165 สัญญาจาง 81/2566 660122003072 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,390.08      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองผือ หมูที่ 3 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยจันทร - ทางหลวงหมายเลข 2341 กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

80 65127485248 สัญญาจาง 82/2566 660122003095 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,390.08      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหวยจันทร หมูที่ 4 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยจันทร - บานน้ํามุด หมูที่ 16 กําหนด

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

81 65127485297 สัญญาจาง 83/2566 660122003128 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00     504,360.82      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00          หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหวยจันทร หมูที่ 4 . 496,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยจันทร - ศูนยปฏิบัติธรรมขันติบารมีธรรม กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

82 65127484277 สัญญาจาง 84/2566 660122001910 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     505,943.13      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโคกมา (โนนดู) หมูที่ 11 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองสาด หมูที่ 5 ตําบลหนองใหญ กําหนด

อําเภอเมืองจันทร - บานสามขา หมูที่ 11

ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

83 65127484338 สัญญาจาง 85/2566 660122002117 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,435.76      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานแดง หมูที่ 4 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร - กําหนด

วดัปาฮองวารี - บานหองเปอย หมูที่ 8

ตําบลอีเซ อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ

84 65127484884 สัญญาจาง 86/2566 660122002708 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     505,943.13      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานโนนดู หมูที่ 11 - . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองสาด หมูที่ 5 ตําบลหนองใหญ กําหนด

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ



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

85 65127484970 สัญญาจาง 87/2566 660122002765 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     505,943.13      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานมวงนอย หมูที่ 19 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - กําหนด

บานหวา หมูที่ 6 ตําบลปราสาท 

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ

86 65127471389 สัญญาจาง 88/2566 660122000829 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     505,943.13      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานบอนใหญ หมูที่ 6 - . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

วดัปาโนนกอง ตําบลโพธิ์ชัย กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

87 65127472897 สัญญาจาง 89/2566 660122000888 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00     506,337.23      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 497,000.00          บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานบุง หมูที่ 12 . 497,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปะอาว - บานแข หมู 1 กําหนด

ตําบลแข อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

88 65127477087 สัญญาจาง 90/2566 660122001948 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,397.09      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 498,000.00          หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานกะกําโคกสวาง . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

( บานโนนสวาง) หมูที่ 10 ตําบลตะเคียน - กําหนด

เชื่อมเขตตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ 

จังหวดัศรีสะเกษ

89 65127479818 สัญญาจาง 91/2566 660122002097 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,338.56      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 498,000.00          หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานพอก หมูที่ 5 - . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองเข็งนอย หมูที่ 10 กําหนด

ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

90 65127480578 สัญญาจาง 92/2566 660122002182 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,338.56      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 498,000.00          หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานหนองกาดนอย หมูที่ 6- . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ - กําหนด

บานปุดเนียม หมูที่ 7 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

91 66017132490 ใบสั่งซื้อ 92/2566 660114137164 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

92 66017133969 ใบสั่งซื้อ 93/2566 660114137425 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

93 66017171817 ใบสั่งซื้อ 94/2566 660114138823 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

94 66017174489 ใบสั่งซื้อ 95/2566 660114139206 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

95 66017174807 ใบสั่งซื้อ 96/2566 660114139462 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 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

96 66017175068 ใบสั่งซื้อ 97/2566 660114139625 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

97 66017226361 ใบสั่งจาง 4/2566 660114194965 จจางทําปายประชาสัมพันธองคการบริหาร 15,384.00       15,384.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 15,384.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 สวนจังหวัดศรีสะเกษรวมรณรงค ฅนเมืองศรี . 15,384.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขับขี่ปลอดภัยทางถนนตลอด365 วนั กําหนด

จํานวน 1 ปาย

98 66017200816 ใบสั่งซื้อ 7/2566 660114161906 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 โครงการ 9,000.00        9,000.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 9,000.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 . 9,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

99 66017364225 ใบสั่งจาง 82/2566 660114297431 จางตกแตงสถานที่ ตามโครงการงานวัน 20,000.00       20,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ชลธิศ พรหมทา ชลธิศ พรหมทา 20,000.00       ชลธิศ พรหมทา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 เด็กแหงชาติ ประจําป 2566 . 20,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

100 65127477418 สัญญาจาง 93/2566 660122002491 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,365.39      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000.00          หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานเขวิก หมูที่ 8 . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ - กําหนด

บานโปง หมูที่ 2 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

101 65127478353 สัญญาจาง 94/2566 660122002618 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,365.39      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000.00          หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานนิคมซอยศูนย หมูที่ 8 . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

คลอง 1 - บานนิคมซอย 1 หมูท่ี 1 กําหนด

ตําบลหนองฉลอง - เชื่อมเขตตําบลหวยเหนือ 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ



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

102 65127478871 สัญญาจาง 95/2566 660122002777 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00     506,365.39      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000.00          หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ม.ค.2566 ตําบล สายทางบานนิคมซอยศูนย หมูที่ 8 . 498,000.00            ตรงตามเงื่อนไขที่

คลอง 1 - บานนิคมซอย 1 หมูท่ี 1 กําหนด

103 65117473412 สัญญาจาง 96/2566 660122011918 โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ 643,000.00     643,101.32          วิธีประกาศเชิญชวน 1.หจก.โชคมหาศาล เทรดดิ้ง 999 1.หจก.โชคมหาศาล เทรดดิ้ง 999 600,000.00          หจก.ศรีสะเกษนพรัตนกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ม.ค.2566 ศูนยปฏิบัติการอํานวยการแพทยฉุกเฉิน  (e-bidding) 2.หจก.ประกิตลักษณกอสราง 2.หจก.ศรีสะเกษนพรัตนกอสราง 585,000.00          585,000.00            และขอเสนอทาง

3.หจก.ศรีสะเกษนพรัตนกอสราง 3.หจก.ภารดรกอสราง 613,000.00          เทคนิคถูกตอง

4.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี  ครบถวนและ

5.หจก.ภารดรกอสราง เปนผูเสนอราคา

ต่ําสุด

104 66017215573 ใบสั่งซื้อ 98/2566 660114185289 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,700.20       71,700.20      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 71,700.20       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2566 . 71,700.20         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

105 66017355726 ใบสั่งซื้อ 007/2566 660114304711 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ (ทรายอะเบท) 100,000.00     100,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานตูเสบียง 1 รานตูเสบียง 1 100,000.00      รานตูเสบียง 1 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ม.ค.2566 . 100,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

106 66017477799 ใบสั่งซื้อ 27/2566 660114392422 ซื้อยางรถยนตหมายเลขทะเบียน 15,500.00       15,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 15,500.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ม.ค.2566 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-60-0010 . 15,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

107 66017414423 ใบสั่งซื้อ 1/2566 660114340825 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว สําหรับสถานีขนสง 64,000.00       64,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 64,000.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ . 64,000.00         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

108 66017424203 ใบสั่งซื้อ 2/2566 660114348240 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับในการปฏิบัติงาน 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 10,000.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ . 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

109 66017418009 ใบสั่งซื้อ 3/2566 660114342999 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ใชสําหรับสถานีขนสง 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 10,000.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ . 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

110 66017452246 ใบสั่งจาง 8/2566 660114369753 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 41,680.00       41,680.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) มังก้ี ช็อป เพอฟอ เมินซ มังกี้ ช็อป เพอฟอ เมินซ 41,680.00       มังก้ี ช็อป เพอฟอ เมินซ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 กข 1229 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-56-0008 . 41,680.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

111 66017313115 ใบสั่งซื้อ 99/2566 660114255903 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

112 66017317004 ใบสั่งซื้อ 100/2566 660114257751 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

113 66017318053 ใบสั่งซื้อ 101/2566 660114258361 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

114 66017319711 ใบสั่งซื้อ 102/2566 660114259949 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 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

115 66017319894 ใบสั่งซื้อ 103/2566 660114260103 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

116 66017320040 ใบสั่งซื้อ 104/2566 660114260226 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

117 66017404740 ใบสั่งจาง 83/2566 660114331702 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ 12 ที่นั่ง 130,000.00     130,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายชัยโรจน พงษธนาทิพย นายชัยโรจน พงษธนาทิพย 130,000.00      นายชัยโรจน พงษธนาทิพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ม.ค.2566 จํานวน 5 คัน เพ่ือใชในโครงการพัฒนา . 130,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผล กําหนด

สัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับโรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบการ สอนคิดตามแนวทาง

Thinking School

118 66017445059 ใบสั่งจาง 76/2566 660114365041 จางดูดสิ่งปฏิกูลอาคารองคการบริหารสวน 12,000.00       12,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายชาตรื  ทัศบุตร นายชาตรื  ทัศบุตร 12,000.00       นายชาตรื  ทัศบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2566 จังหวัดศรีสะเกษ . 12,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

119 66017355249 ใบสั่งซื้อ 105/2566 660114290223 ซื้อวัสดุอะไหลรถบรรทุกเททาย 23,550.00       23,550.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 23,550.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2566  อบจ.ศก.017-33-0001 . 23,550.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

120 66017411322 ใบสั่งจาง 9/2566 660114356720 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 52,080.00       52,080.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีมลธารา หจก.ศรีมลธารา 52,080.00       หจก.ศรีมลธารา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 กข 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

121 66017374659 ใบสั่งจาง 64/2566 660114305769 จางซอมรถเจาะบอบาดาล 18,190.00       18,190.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 18,190.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 รหัส 039-64-0006 . 18,190.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

122 66017210960 สัญญาจาง 97/2566 660122015810 โครงการซอมแซมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 180,900.00     173,327.61     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 173,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง . 173,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

จึงหวดัศรีสะเกษ กําหนด

123 66017211225 สัญญาจาง 98/2566 660122015862 โคงการปรับปรุงซอมแซมโรงเรียนผักแพววทิยา 148,000.00     149,990.09     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 147,900.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 ตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย . 147,900.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวดัศรีสะเกษ กําหนด

124 66017211559 สัญญาจาง 99/2566 660122015603 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 4 ช้ัน 358,000.00     358,540.16     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 358,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 12 หองเรยีนและรั้วโรงเรียนนาแกววทิยา . 358,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ

125 66017211923 สัญญาจาง 100/2566 660122016105 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงเรียน 75,000.00       83,942.09      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 75,000.00       หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2566 หนองหวาประชาสรรค ตําบลหนองหวา . 75,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

126 66017543516 ใบสั่งซื้อ 10/2566 660114444916 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,455.00       99,455.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวทิยา จํากัด บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวทิยา จํากัด 99,455.00       บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ม.ค.2566 . 99,455.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

127 66017435847 ใบสั่งซื้อ 2/2566 660114356525 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติ 28,163.00       28,163.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจรญิเครื่องเขียน จงเจรญิเครื่องเขียน 28,163.00       จงเจรญิเครื่องเขียน เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 งานตามภารกิจ/หนาที่ของกองยุทธ . 28,163.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ศาสตรและงบประมาณ 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

128 66017472211 ใบสั่งซื้อ 4/2566 660114388778 ซื้อวัสดุกอสราง สําหรับใชในการปรับปรุง 5,000.00        5,000.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานทรัพยศิริ รานทรัพยศิริ 5,000.00         รานทรัพยศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 ซอมแซมสถานีขนสงผูโดยสาร . 5,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ กําหนด

129 66017604284 ใบสั่งซื้อ 5/2566 660114495348 วัสดุการเกษตรเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 5,000.00        5,000.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) น้ําฟาพันธุไม นํ้าฟาพันธุไม 5,000.00         น้ําฟาพันธุไม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ . 5,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

130 66017535712 ใบสั่งซื้อ 66/2566 660114460009 จางซอมครภุณัฑคอมพิวเตอร 9,400.00        9,400.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 9,400.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 จํานวน 3 เครื่อง . 9,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

131 66017580843 ใบสั่งซื้อ 106/2566 660114474485 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

132 66017582723 ใบสั่งซื้อ 107/2566 660114475925 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

133 66017583796 ใบสั่งซื้อ 108/2566 660114476817 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

134 66017584620 ใบสั่งซื้อ 109/2566 660114477494 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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135 66017587010 ใบสั่งซื้อ 110/2566 660114479576 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

136 66017503593 ใบสั่งซื้อ 114/2566 660114411754 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือน มกราคม 2566 10,691.44       10,691.44      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 10,691.44       เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 23 ม.ค.2566 . 10,691.44         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

137 66017580897 ใบสั่งจาง 67/2566 660114474314 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 500.00           500.00           วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ 500.00           เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ม.ค.2566 รหัส416-63-0398 . 500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

138 66017459952 ใบสั่งจาง 77/2566 660114377069 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,862.25        2,862.25        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 2,862.25         บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ม.ค.2566 กค 1456 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ . 2,862.25           ตรงตามเงื่อนไขที่

เลขที่ 005-50-005 กําหนด

139 66017511126 ใบสั่งจาง 84/2566 660114417666 จางเหมารถตูดดยสารปรับอากาศ 12 20,000.00       20,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายรณชิต  คําศรี นายรณชิต  คําศรี 20,000.00       นายรณชิต  คําศรี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ม.ค.2566 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ใชเดินทางไป . 20,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ราชการเพื่อเขารวมการจัดงาน กําหนด

วันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ประจําป 2566 (101 ป ยุวกาชาดไทย)

140 66017567429 ใบสั่งจาง 80/2566 660114471846 จางติดตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จ 6,500.00        6,500.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญืสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญืสกรีน จํากัด 6,500.00         บริษัท ปราชญืสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2566 พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา . 6,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ กําหนด

ณีสิริพัชร มหาวัชรราชธดิา
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141 66017587114 ใบสั่งซื้อ 115/2566 660114479684 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,744.20       71,744.20      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,744.20       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2566 . 71,744.20         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

142 66017572925 ใบสั่งจาง 10/2566 660114479034 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ที่ใช 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 ม.ค.2566 ในราชการสํานักคลัง . 15,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

143 66017587245 ใบสั่งซื้อ 116/2566 660114479768 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 7,100.00        7,100.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 7,100.00         หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ม.ค.2566 . 7,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

144 66017591463 ใบสั่งซื้อ 117/2566 660114483833 ซื้อวัสดุอื่น (หญาเทียม) 189,600.00     189,600.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 189,600.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ม.ค.2566 . 189,600.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

145 66017573928 ใบสั่งซื้อ 29/2566 660114473809 ซื้อผงหมึกเครื่องมัลตฟิงกชั่น รุน TF 03745631 26,400.00       26,400.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 26,400.00       บริษัท ริโก(ประเทศไทย) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 ม.ค.2566 เลขทะเบียนครภุัณฑ 417-57-0013 . 26,400.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

146 66027007419 ใบสั่งจาง 81/2566 660214006686 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 212,400.00     212,400.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 212,400.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 ม.ค.2566 กค 1456 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ . 212,400.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

001-50-0005 กําหนด

147 66017613817 ใบสั่งซื้อ 124/2566 660114501908 ซื้อวัสดุกอสราง (หินคลุก) เพ่ือซอมบํารุงทาง 212,400.00     212,400.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 212,400.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 ม.ค.2566 . 212,400.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


