
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 66027101931 ใบสั่งซื้อ 6/2566 660214087633 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการ 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 10,000.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2566 ปฏิบัติงานของสถานีขนสงผูโดยสาร . 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ กําหนด

2 66027135435 ใบสั่งซื้อ 31/2566 660215003566 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 60,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2566 เดือน กุมภาพันธ 2566 . 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 66027235550 ใบสั่งจาง 86/2566 660214190986 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 30,833.12       30,833.12      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) สยามนิสสันศรีสะเกษ สยามนิสสันศรีสะเกษ 30,833.12       สยามนิสสันศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2566 นข 2942 ศรีสะเกษ รหัสครุภณฑ001-53-0006 . 30,833.12         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 66027196216 ใบสั่งซื้อ 7/2566 660214186687 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและขาราชการ 7,150.00        7,150.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2566 ที่มาติดตอราชการสํานักคลัง . 7,150.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 66027204656 ใบสั่งจาง 82/2566 660214175918 จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 18,430.00       18,430.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 18,430.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวสิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2566 เครื่องสํารองไฟ . 18,430.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 66027449975 ใบสั่งจาง 83/2566 660214364250 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 43,200.00       43,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 43,200.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2566 จํานวน 2 เครื่อง . 43,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  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

7 66027062842 ใบสั่งซื้อ 11/2566 660214053800 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการ 99,710.00       99,710.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,710.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2566 . 99,710.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 66027121710 ใบสั่งซื้อ 12/2566 660214111217 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 40,000.00       40,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 40,000.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2566 . 40,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 66027009699 ใบสั่งซื้อ 11/2566 660214145154 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 โครงการ 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษา 60,000.00       หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 66027010504 ใบสั่งซื้อ 12/2566 660214146647 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 โครงการ 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษา 60,000.00       หจก.แสงเจริญ กม.7 วสัดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 66027132165 ใบสั่งซื้อ 128/2566 660214118658 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 66027131718 ใบสั่งซื้อ 126/2566 660214118614 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 66027131993 ใบสั่งซื้อ 127/2566 660214118635 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.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

14 66027132331 ใบสั่งซื้อ 129/2566 66021418674 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 66027136687 ใบสั่งซื้อ 130/2566 660214118691 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 66027136826 ใบสั่งซื้อ 131/2566 660214118702 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 66027138757 ใบสั่งซื้อ 132/2566 660214121657 ซื้อวัสดุอ่ืน คือ กระบอกเจาะพรอม 199,500.00     199,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอกอุดม อีควปิเมนท จํากัด บริษัท เอกอุดม อีควปิเมนท จํากัด 199,500.00      บริษัท เอกอุดม อีควปิเมนท จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.พ.2566 หัวเจาะสําหรับชุดเจาะบอบาดาล . 199,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 66027196126 ใบสั่งจาง 84/2566 660214179675 จางสต๊ิกเกอรตัดแยก 2,160.00        2,160.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 2,160.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2566 . 2,160.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 66027146639 ใบสั่งซื้อ 32/2566 660214123317 ซื้อธงชาต,ิธงตราสัญลักษณและ 50,500.00       50,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจรญิเครื่องเขียน จงเจรญิเครื่องเขียน 50,500.00       จงเจรญิเครื่องเขียน เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2566 เสาธง . 50,500.00         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

20 66027222230 ใบสั่งซื้อ 33/2566 660214187347 ซื้อวัสดุกอสรางในการปรับปรุงระบบ 19,905.00       19,905.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจรญิเครื่องเขียน จงเจรญิเครื่องเขียน 19,905.00       จงเจรญิเครื่องเขียน เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 ประปาและซอมแซมหองน้ําขององคการ . 19,905.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ซึ่งอยูใน กําหนด

ความรับผิดชอบของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

21 66027279175 ใบสั่งจาง 70/2566 660214227746 จางซอมรถขุดไฮดรอลิก 156,180.00     156,180.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษ 156,180.00      หจก.เซฟต้ีไฟร แอนด เรซค้ิว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 รหัส อบจ.ศก.018-51-0006 . 156,180.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 65117444940 สัญญาจาง 101/2566 660222003739 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงาน 2,946,000.00   2,937,486.30       วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด 1.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด 2,850,000.00     หจก.โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 แสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร (บอบาดาล)  (e-bidding) 2.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 2.บริษัท ทวนิันท อกริ แอนด คอนสทรัคท 2,489,800.00     2,481,800.00         และขอเสนอทาง

3.บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอรต้ี เซอรวิส จํากัด 3.หจก.โรงงานอัดปองวนฮวด 2,481,800.00     เทคนิคถูกตอง

4.หจก.อ้ึงแซเฮง 4.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,835,000.00     ครบถวนและ

5.หจก.บุรีรัมยวษิณุวงศ 5.หจก.ลาภิศกอสราง 2,840,000.00     เปนผูเสนอราคา

6.หจก.พี แอนด ที บุญธนากานต ต่ําสุด

7.หจก.โชคมหาศาล เทรดดิ้ง 999

8.บริษัท ทวนิันท อกริ แอนด คอนสทรัคทฯ

9.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

10.หจก.โรงงานอัดปองวนฮวด

11.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

12.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

13.หจก.กิจวโิรจนศรีสะเกษกอสราง

14.หจก.กําแพงใหญกอสราง

15.หจก.ปทุมลักษ เมททอล

16.หจก.ชัยดีเลิศ

17.หจก.เตียเต็กอู

18.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

19.หจก.ลาภิศกอสราง

20.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

21.หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง

22.หจก.อิสานแลนดสเคปดีไซน

23.หจก.ทาทรายปนัดดา

24.หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998

25.บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัด

26.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

27.หจก.คูณดี เอ็นเตอรไพรส

28.หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปโตรเลียม

29.หจก.วัฒนกิจเลิงนกทา (1993)

30.บริษัท พนาธรีะชัย ซัพพลาย จํากัด

31.หจก.นฤมล 2021

32.หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

33.หจก.พัณกมล กอสราง

34.หจก.ทักษรวมวิศวกรรม

35.หจก.เพชรฝงแดงกอสราง

36.หจก.จิระประภากอสราง

37.บริษัท เอเอส เอ็นเทค จํากัด

38.หจก.ธนูเพชร โยธาการ

39.หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

23 66027183554 ใบสั่งซื้อ 133/2566 660214187450 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,728.20       71,728.20      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 71,728.20       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 . 71,728.20         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

24 66027193438 ใบสั่งซื้อ 134/2566 660214189154 ซื้อวัสดุอะไหลรถเจาะบอบาดาล 19,200.00       19,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 19,200.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 อบจศก.039-61-0003 . 19,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 66027200132 ใบสั่งซื้อ 135/2566 660214189623 ซื้อวัสดุอะไหลรถบดสั่นสะเทือน 2,140.00        2,140.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 19,200.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2566 รหัส อบจ.ศก.020-49-0002 . 2,140.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 66027439827 ใบสั่งจาง 71/2566 660214352358 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 4,059.58        4,059.58        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด 4,059.58         บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2566 กธ 5401 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.002-64-0036 . 4,059.58           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 66027314000 ใบสั่งซื้อ ศก51004/0575 660215006934 ซื้อแบบพิมพเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 29,900.00       29,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) โรงพิมพอาสารักาดินแดน กรมการปกครอง โรงพิมพอาสารักาดินแดน กรมการปกครอง 29,900.00       โรงพิมพอาสารักาดินแดน กรมการปกครองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.13 ก.พ.2566 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ . 29,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ซึ่งอยูในความรบัผิดชอบของสํานักคลัง กําหนด

28 66027321422 ใบสั่งซื้อ 01/2566 660214261560 ซื้อวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชในการ 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจรญิเครื่องเขียน จงเจรญิเครื่องเขียน 10,000.00       จงเจรญิเครื่องเขียน เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 ปฏิบัติงานของสถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหม . 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

29 66027282176 ใบสั่งซื้อ 34/2566 660214244716 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการ 98,600.00       98,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 98,600.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 ปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองคการบริ . 98,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

หารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ

30 66027326741 ใบสั่งซื้อ 136/2566 660214269003 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 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

31 66027334720 ใบสั่งซื้อ 137/2566 660214272882 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,925.00       47,925.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 47,925.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 47,925.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 66027337496 ใบสั่งซื้อ 138/2566 660214274085 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,490.00       13,490.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 13,490.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 13,490.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 66027351319 ใบสั่งซื้อ 139/2566 660214308045 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 66027385810 ใบสั่งซื้อ 140/2566 660214310963 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 66027395273 ใบสั่งซื้อ 141/2566 660214318459 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 66027405239 ใบสั่งซื้อ 142/2566 660214325529 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00       69,225.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 . 69,225.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 66027289713 ใบสั่งซื้อ 143/2566 660214234504 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอม 402,000.00     402,796.77     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ดีซีเค มิกซ การโยธา ดีซีเค มิกซ การโยธา 401,800.00      ดีซีเค มิกซ การโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.พ.2566 บํารุงทางหลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย . 401,800.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 กําหนด

บรรจุ BULK
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38 66037049451 ใบสั่งซื้อ 36/2566 660314045207 ซื้อวัสดุอุปกรณฝกอบรม เพื่อใชใน 42,280.00       42,280.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พี.เอส.อะไหล พี.เอส.อะไหล 42,280.00       พี.เอส.อะไหล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2566 โครงการอบรมสงเสริมการซอมเครื่องยนต . 42,280.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

เล็กใหกับประชาชนภายในจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2566

39 66027301940 ใบสั่งซื้อ 37/2566 660214260606 ซื้อน้ําดื่ม 26,000.00       26,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 26,000.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2566 . 26,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

40 66027534802 ใบสั่งจาง 86/2566 660314007772 จางเชาเครื่องยนตพรอมอะไหล 18,000.00       18,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พี.เอส.อะไหล พี.เอส.อะไหล 18,000.00       พี.เอส.อะไหล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2566 สําหรับฝกอบรม . 18,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 66027370336 ใบสั่งจาง 85/2566 660214346791 จางซอมแซมซุมปรับปรุงซุมเฉลิม 70,000.00       70,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 70,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2566 พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว . 70,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กําหนด

รหัสครุภัณฑ 553-63-0001

42 66027331267 ใบสั่งซื้อ 010/2566 660214272635 ซื้อวัสดุสํานักงานของโรงพยาบาล 17,625.00       17,625.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) SPAP SERVICE SPAP SERVICE 17,625.00       SPAP SERVICE เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 สงเสริมสุขภาพตําบลบานโจดมวง . 17,625.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 66027554822 ใบสั่งจาง 87/2566 660214443809 จางอัดเสียงบรรยายการแสดง 75,000.00       75,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวทองใบ ศรีนันท นางสาวทองใบ ศรีนันท 75,000.00       นางสาวทองใบ ศรีนันท เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 อารยธรรมแหงศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร . 75,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ตอนรอยบรรพชน เพื่อใชในโครงการ กําหนด

เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสาน

ประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ

ประจําป2566
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44 66027540850 ใบสั่งจาง 88/2566 660214432314 จางบันทึกเสียงบรรยายเสียง การแสดง 100,000.00     100,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัด บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัด 100,000.00      บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 อารยธรรมแหงศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร . 100,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตอนรอยบรรพชน กําหนด

45 66027516482 ใบสั่งจาง 90/2566 660214446825 จางตกแตงสถานที่งานแถลงขาว 40,000.00       40,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานทรัพยถาวรพานิชย รานทรัพยถาวรพานิชย 40,000.00       รานทรัพยถาวรพานิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 เพื่อใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวน . 40,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2566

46 66037046356 ใบสั่งจาง 91/2566 660314038262 จางเหมาแตงหนา พรอมแตงตัว 35,000.00       35,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายกฤษฎา พวงพิมพ นายกฤษฎา พวงพิมพ 35,000.00       นายกฤษฎา พวงพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 นักแสดง เพื่อใชประกอบการแถลงขาว . 35,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน กําหนด

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ

ประจําป 2566

47 66027326753 ใบสั่งซื้อ 144/2566 660214267942 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 195,000.00     195,007.50     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ดีซีเค มิกซ การโยธา ดีซีเค มิกซ การโยธา 195,000.00      ดีซีเค มิกซ การโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 ทางหลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย . 195,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

สําเร็จรูป บรรจุถุง 20 กิโลกรัม กําหนด

48 66027377864 ใบสั่งซื้อ 145/2566 660214308515 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 147,300.00     147,300.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.สิทธิยนต หจก.สิทธิยนต 147,300.00      หจก.สิทธิยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2566 สําหรับชุดเจาะบอบาดาล . 147,300.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 66027377994 ใบสั่งซื้อ 14/2566 660214306387 ซื้อน้ําดื่ม 3,350.00        3,350.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,350.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.พ.2566 . 3,350.00           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

50 66017213989 สัญญาซื้อขาย 1/2566 660201006252 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสง 1,540,000.00   1,540,310.49       วิธีประกาศเชิญชวน 1.หจก. ธนวันต สตีลเวิรค 1.บริษัทซุปเปอรคูลอินเตอรเนชั่นแนล1,490,000.00 บริษัทซุปเปอรคูลอินเตอรเนชั่นแนลเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2566 อาทิตยเพ่ือการเกษตร (แบบเคลื่อนที่)  (e-bidding) 2.หจก.ธรรมาธิปไตย๙ 1,490,000.00 และขอเสนอทาง

3.บริษัท แมสเทค ลิ้งค จํากัด เทคนิคถูกตอง

4.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด ครบถวนและ

5.บริษัท เอเจนเทค จํากัด เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท สตรีม อาคเิทคเทอรัล แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ต่ําสุด

7.บริษัทซุปเปอรคูลอินเตอรเนชั่นแนล

8.หจก.ไฮโดรแมชส (ประเทศไทย) จํากัด

9.บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอรต้ี เซอรวิส จํากัด

10.หจก.ไท ไท การเกษต

11.บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด

12.บริษัท ชนะ เอสเตท จํากัด

13.บริษัท ทวนิันท อกริ แอนด คอนสทรัคท อีควิปเมนท จํากัด

14.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

15.หจก.โรงงานอัดปองวนฮวด

16.หจก.กําแพงใหญกอสราง

17.หจก.ลาภิศกอสราง

18.หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง

19.หจก.อิสานแลนดสเคปดีไซน

20.หจก.ทาทรายปนัดดา

21.หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998

22.หจก.บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัด

23.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

24.หจก.พ.ีโอ.ที มารเก็ตติ้ง

25.หจก.คูณดี เอ็นเตอรไพรส

26.หจก.วฒันกิจเลิงนกทา (1993)

27.บริษัท พนาธรีะชัย ซัพพลาย จํากัด

28.หจก.ทักษรวมวิศวกรรม



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.หจก.จิระประภากอสราง

30.บริษัท พศุตม เอ็นเตอรไพรส จํากัด

51 66027530990 ใบสั่งจาง 11/2566 660214435663 จางทําตรายางสําหรับผูบริหาร 4,200.00        4,200.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รุงอักษร รุงอักษร 4,200.00         รุงอักษร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2566 . 4,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 66027423728 ใบสั่งจาง 11/2566 660214357555 จางทําตรายาง เพื่อใชในการปฏิบัติ 16,510.00       16,510.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รุงอักษร รุงอักษร 16,510.00       รุงอักษร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2566 งานของสํานักคลัง . 16,510.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 66027416612 ใบสั่งซื้อ 011/2566 660214339168 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,560.00        6,560.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานตูเสบียง 1 รานตูเสบียง 1 6,560.00         รานตูเสบียง 1 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2566 . 6,560.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

54 65127331961 สัญญาจาง 102/2566 660222018989 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 3,000,000.00   2,994,399.85       วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.อธิษฐ 2009 2,950,000.00     หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2566 ระหวางตําบล สายทางบานราษฎรพัฒนา  (e-bidding) 2.หจก.อธิษฐ 2009 2.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,745,238.00     2,590,000.00       และขอเสนอทาง

หมูที่ 5 ตําบลนํ้าออม - เขตตําบลเวยีงเหนือ 3.หจก.มงคล (9898) 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,994,200.00     เทคนิคถูกตอง

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.ศิริศรพาณิชย 2011 4.หจก.เพียรสราง 2,595,000.00     ครบถวนและ

5.หจก.บุรีรัมย เจ.เอส. กอสราง 5.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 2,993,000.00     เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด 6.หจก.ทาทรายปนัดดา 2,994,000.00     ต่ําสุด

7.หจก.บุรีรัมยวิษณุวงศ 7.หจก.เรืองโรจน23 2,590,000.00     

8.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 8.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด2,994,000.00   

9.หจก.ศิริไพศาลสุรินทรกอสราง 9.หจก.อํานาจเจริญ กรุป 2,660,000.00   

10หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 10.บริษัท เอโซโก จํากัด 2,900,000.00   

11.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 11.หจก.ส.รุงเรืองทรัพยกอสราง 2,597,000.00   

12.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

13.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

14.หจก.สินรวมชัย

15.หจก.สมชายรุงเรือง

16.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

17.หจก.ลาภิศกอสราง

18.หจก.เพียรสราง

19.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

20.หจก.พงษภักดกีอสราง

21.หจก.ทาทรายปนัดดา

22.หจก.เรืองโรจน23

23.หจก.ณชัยรุงเรือง

24.หจก.พงษพรมชา

25.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

26.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

27.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

28.หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน

29.หจก.พรกิตติยโสธร

30.หจก.อํานาจเจริญ กรุป

31.บริษัท เอโซโก จํากัด

32.หจก.วจิิตรรุงโรจนกอสราง 1995

33.หจก.แกวฟารวมกิจ

34.หจก.พัณกมล กอสราง

35.หจก.จิระประภากอสราง

36.หจก.ส.รุงเรืองทรัพยกอสราง
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

55 66027452297 ใบสั่งซื้อ 39/2566 660214390997 ซื้อวัสดุไฟฟา เพื่อใชในสํานักงาน 72,867.00       72,867.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด รานตูเสบียง 1 72,867.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2566 ศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบล . 72,867.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และอาคาร กําหนด

พลศึกษาวีสมหมายซึ่งอยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ

56 66027510421 ใบสั่งซื้อ 40/2566 660214407940 ซื้อวัสดุสํานักงาน 100,000.00     100,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจรญิเครื่องเขียน จงเจรญิเครื่องเขียน 100,000.00      จงเจรญิเครื่องเขียน เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2566 . 100,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 66027538198 ใบสั่งจาง 87/2566 660214433985 จางซอมแซมรถยนตหมายเลข 7,111.22        7,111.22        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทโตโยตาศรสีะเกษ บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ 7,111.22         บริษัทโตโยตาศรสีะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2566 ทะเบียน นข 4991 ศรีสะเกษ (1993)ผูจําหนายโตโยตา จํากัด (1993)ผูจําหนายโตโยตา จํากัด . 7,111.22           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 001-60-0010 กําหนด

58 66027477337 ใบสั่งซื้อ 149/2566 660214403013 ซื้อวัสดุกอสราง 3,300.00        3,300.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 3,110.00         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.พ.2566 . 3,110.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 66027592397 ใบสั่งซื้อ 17/2566 660214403013 ซื้อผาตุงขิด เพ่ือใชในโครงการเทศ 35,000.00       35,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) พรสวรรค สังฆภัณฑ พรสวรรค สังฆภัณฑ 35,000.00       พรสวรรค สังฆภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ก.พ.2566 กาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี . 35,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผา ประจําป 2566 กําหนด

60 66037038107 ใบสั่งจาง 101/2566 660314031377 จางโฆษณาประชาสัมพันธ โครงการเทศ 150,000.00     150,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเพอรเฟคปริ้น รานเพอรเฟคปริ้น 150,000.00      รานเพอรเฟคปริ้น เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 27 ก.พ.2566 กาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี . 150,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผา ประจําป 2566 กําหนด


