
แบบ  สขร.1 

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซ้ือเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 64027019018 เลขใบสั่งซ้ือ 13/2564 631215001310 เครื่องอานบัตรอิเล็กทรอนิกส 4,900.00        4,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน พี.พี.ศรีสะเกษการคา ราน พ.ีพี.ศรีสะเกษการคา 4,900.00    ราน พี.พี.ศรีสะเกษการคา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1ก.พ.2564 4,900.00                    ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64027013163 เลขใบสั่งซ้ือ 12/2564 640214009811 วัสดุเครื่องเขียนอุปกณ ตามโครงการฝก 9,970.00        9,970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 9,970.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองคกร 9,970.00                          ตรงตามเงื่อนไขที่

เทคนิคการเขียนโครงการ กําหนด

3 64027165556 เลขใบสั่งซ้ือ 54/2564 640214138723 หนังสือพิมพ เดอืน กุมภาพันธ 2564 1,820.00        1,820.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอบ รานปน-ปอบ 1,820.00       รานปน-ปอบ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2564 1,820.00                          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64027164472 เลขใบสั่งซ้ือ 78/2564 640215005126 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 61,600.00       61,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสุดารัฎ พันธกลัดสมบูรณ นางสาวสุดารัฎ พันธกลัดสมบูรณ 61,600.00     นางสาวสุดารัฎ พันธกลัดสมบูรณ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2564 สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 61,600.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรสีะเกษอาคารศูนยแสดงและจําหนาย กําหนด

สินคา OTOPงานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับภูมิทัศน สํานักปลัด

(นางสาวสุดารัฎ พันธกลัดสมบูรณ)

5 64027164575 เลขใบสั่งซ้ือ 79/2564 640215005132 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 61,600.00       61,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวยุพิน ภาษี นางสาวยุพิน ภาษี 61,600.00     นางสาวยุพิน ภาษี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2564 สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 61,600.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรสีะเกษอาคารศูนยแสดงและจําหนาย กําหนด

สินคา OTOPงานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับภูมิทัศน สํานักปลัด

(นางสาวยุพิน ภาษ)ี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซ้ือเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

6 64027070797 เลขใบสั่งซ้ือ 15/2564 640214059218 คอมพิวเตอร (43.21.15.00) 49,410.00       49,410.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 49,410.00     หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2564 49,410.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 64027069937 เลขใบสั่งซ้ือ 63/2564 640214059020 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ 28,190.00       28,190.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรวค้ิว หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด 28,190.00     หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2564 (78.18.01.00) ศรีสะเกษ เรวคิ้ว ศรีสะเกษ เรวคิ้ว ศรีสะเกษ ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 64027488414 เลขใบสั่งซ้ือ 152/2564 640214408223 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข7028 1,295.41        1,295.41       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษ บริษัท อีซูซุตังปกศรสีะเกษ 1,295.41       บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2564 ศรสีะเกษ รหัส ครุภัณฑ 001-48-0004 จํากัด จํากัด จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64027070655 เลขใบสั่งซ้ือ 06/2564 640214059091 ซื้อวัสดคุอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติ 14,894.00       14,894.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจรญิเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 14,894.00     พงศเจรญิเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2564 ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 14,894.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

10 64027057317 เลขใบสั่งซ้ือ 56/2564 640214047699 จัดซื้อยางรถยนตและวัสดุอื่นๆของรถยนต 26,550.00       26,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.โคงทองอยู หจก.โคงทองอยู 26,550.00     หจก.โคงทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2564 หมายเลขทะเบียน กค1456 ศรสีะเกษ 26,550.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 005-50-005 กําหนด

11 64027255409 เลขใบสั่งซ้ือ 80/2564 64027255409 จางผลิตและออกแบบวารสารองคการ 98,000.00       98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) มนูญ มุงซู มนูญ มุงซู 98,000.00     มนูญ มุงซู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2564 บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ปที่ 5 ฉบับที่ 98,000.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

61 ประจําเดือน มกราคม 2564 กําหนด

12 64027316019 เลขใบสั่งซ้ือ 94/2564 640214264364 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 51,300.00       51,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 51,300.00     หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2564 51,300.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซ้ือเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

13 64027329010 เลขใบสั่งซ้ือ 95/2564 640214274750 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 43,605.00       43,605.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 43,605.00     หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2564 43,605.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 64027336897 เลขใบสั่งซ้ือ 96/2564 640214281076 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 56,268.00       56,268.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 56,268.00     หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2564 56,268.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 64027123878 เลขใบสั่งซ้ือ64/2564 640214102621 บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 96,021.80 96,021.80 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป 96,021.80 บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.พ.2564 จํากัด จํากัด จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

96,021.80 กําหนด

16 64027138403 เลขใบสั่งซ้ือ 4/2564 640201003000 เครื่องทําน้ําเย็น 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานรําไพพาณิชย รานรําไพพาณิชย 4,500 รานรําไพพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 4,500 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64027143522 เลขใบสั่งซ้ือ 5/2564 64027143522 ถังตมน้ําไฟฟา 8,500 8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานรําไพพาณิชย รานรําไพพาณิชย 8,500 รานรําไพพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 8,500 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64027143091 เลขใบสั่งซ้ือ 7/2564 640214120430 วัสดุการเกษตร 34,925 34,925 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรุณพรการเกษตร พิรุณพรการเกษตร 34,925 พิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 34,925 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64027357521 เลขใบสั่งซ้ือ 8/2564 640214299233 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และเคร่ืองพิมพ 27,000 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน ณัฐพล ไฮเทค ราน ณัฐพล ไฮเทค 27,000 ราน ณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสถานีขนสง 27,000 ตรงตามเงื่อนไขที่

ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ กําหนด

20 64027180157 เลขใบสั่งซ้ือ57/2564 640214161477 วัสดุสํานักงาน 99,086.00       99,086.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 99,086.00     จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 99,086.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

 



21 64027315881 เลขใบสั่งซ้ือ81/2564 640214264255 จางซอมแซมปายทําเนียบผูบริหารองคการ 7,000.00        7,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปาชญสกรีน จํากัด บริษัท ปาชญสกรีน จํากัด 7,000.00       บริษัท ปาชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ เลขรหัสพัสดุ 7,000.00                          ตรงตามเงื่อนไขที่

287-46-0002 กําหนด

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซ้ือเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

22 64027202360 เลขใบสั่งซ้ือ  7/2564 640214173629 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,000.00        3,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,000.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2564 3,000.00                          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 64027210069 เลขใบสั่งซ้ือ 8/2564 640214175329 จางซอมครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศของ 11,500.00       11,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 11,500.00     บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2564 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหาร 11,500.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

24    64027196241 เลขใบสั่งซ้ือ 58/2564 640214165364 วัสดุคอมพิวเตอร 99,450 99,450 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,450 หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2564 99,450 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64027404144 เลขใบสั่งซ้ือ 97/2564 640214337530 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 52,700.00       52,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 52,700.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2564 52,700.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 64027231418 เลขใบสั่งซ้ือ 83/2564 640214194116 จัดจางซอมแซมระบบควบคุมไฟฟาเคร่ือง 15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทรัพยทวี อินเตอร กรุป ทรัพยทวี อินเตอร กรุป 15,000 ทรัพยทวี อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2564 สูบน้ําบอพักน้ําเสีย ศูนยการจัดการขยะ 15,000 ตรงตามเงื่อนไขที่

มูลฝอยรวม กลุมที่ 3(เทศบาลตําบล กําหนด

เมืองขุขันธ)

27 64027262758 เลขใบสั่งซ้ือ 84/2564 640214227281 จางซอมแซมหองน้ําชาย-หญิง อาคารศูนย 87,920 87,920 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 87,920 หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2564 OTOPองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 87,920 ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ037-50-0008 กําหนด

28 64027407721 เลขใบสั่งซ้ือ 98/2564 640214339996 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 53,700 53,700 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 53,700 หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ



 ลว. 10 ก.พ.2564 = 53,700 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซ้ือเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

29 64027409325 เลขใบสั่งซ้ือ 99/2564 640214344516 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 29,803.50       29,803.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 29,803.50     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2564 29,803.50                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 64027308173 เลขใบสั่งซ้ือ 99/2564 640214306087 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ 39,515 39,515 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูช่ืน นางวิไล ชูช่ืน 39,515 นางวิไล ชูช่ืน

 ลว. 10 ก.พ.2564 (78.18.01.00) 39,515 เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 64027366629 เลขใบสั่งซ้ือ 66/2564 640214306247 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ 98,654       98,654      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส 98,654      บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2564 (78.18.01.00) กรุป จํากัด กรุป จํากัด กรุป จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

98,654                       กําหนด

32 64027227927 เลขใบสั่งซ้ือ 100/2564 640214190754 วัสดุสํานักงาน(สํานักการชาง) 58,890.00       58,890.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 58,890.00     จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2564 58,890.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 64027228972 เลขใบสั่งซ้ือ 102/2564 64027228972 วัสดุคอมพิวเตอ(สํานักการชาง) 99,950 99,950 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,950 หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2564 99,950 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 64027277936 เลขใบสั่งซ้ือ 44/2564 640214232295 น้ําเดิมเพ่ือใชในการปฏิบัติงานสังกัด 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 4,800 รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 15 ก.พ.2564 สํานักการคลัง 4,800 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 64027276697 เลขใบสั่งซ้ือ 85/2564 640214234996 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 43,500.00       43,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 43,500.00     เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ



 ลว. 15 ก.พ.2564 43,500.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 64027477860 เลขใบสั่งซ้ือ 67/2564 640214399335 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ 99,636.00 99,636.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูช่ืน นางวิไล ชูช่ืน 99,636.00 นางวิไล ชูช่ืน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2564 (78.18.01.00) 99,636.00 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จางผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

37 64027477716 เลขใบสั่งซ้ือ 103/2564 640214399203 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ 20,500.00       20,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 20,500.00     หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2564 (78.18.01.00) 20,500.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64027281711 เลขใบสั่งซ้ือ 104/2564 640214235381 วัสดุงานบาน งานครวั(สํานักการชาง) 29,200.00       29,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 29,200.00     จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.พ.2564 29,200.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 64027315751 เลขใบสั่งซ้ือ 18/2564 640214277092 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดาํ 5,200.00        5,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 5,200.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.พ.2564 5,200.00                          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

40 64027481442 เลขใบสั่งซ้ือ 105/2564 640214402400 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 29,538.00       29,538.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 29,538.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.พ.2564 29,538.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64027317232 เลขใบสั่งซ้ือ 17/2564 640202000729 คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ(43.21.15 34,000.00       34,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 34,000.00     หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2564 (43.21.15.07) 34,000.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

42 64027481732 เลขใบสั่งซ้ือ 106/2564 640214402662 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 29,538.00       54,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 54,700.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2564 54,700.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 64027481950 เลขใบสั่งซ้ือ 107/2564 640214402834 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 46,495.00       46,495.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 46,495.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2564 46,495.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่



กําหนด

44 64027346491 เลขใบสั่งซ้ือ 62/2564 640214289365 ซอมเครื่องปรับอากาศชนิดทําน้ําเย็น 19,780.00   19,780.00  วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) P.K.เอ็นจิเนียริ่ง P.K.เอ็นจิเนียริ่ง 19,780.00  P.K.เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.พ.2564 ระบายความรอนดวยอากาศ รหัส อบจ.ศก 19,780.00                  ตรงตามเงื่อนไขที่

420-53-0049 กําหนด

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จางผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

45 64027351968 เลขใบสั่งซ้ือ 69/2564 640214294360 ติดตั้งระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตแบบแลน 83,980.00       83,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอร เอส เจ คอม ปริ้นเตอร 83,980.00     เอส เจ คอม ปริ้นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.พ.2564 ภายในสํานักงานสํานักการชาง องคการ เซอรวิส เซอรวิส เซอรวิส ตรงตามเงื่อนไขที่

บริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด

46 64027482045 เลขใบสั่งซ้ือ 108/2564 640214402904 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 54,700.00       54,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 54,700.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.พ.2564 54,700.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 64027482124 เลขใบสั่งซ้ือ 109/2564 640214402970 น้ํามันเช้ือเพลิง(15.10.15.06) 54,700.00       54,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 54,700.00     หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.พ.2564 54,700.00                         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 64027488486 เลขใบสั่งซ้ือ 153/2564 640214408235 เดินสายแลนเพ่ือปรับปรุงระบบอินเตอร- 44,140.00       44,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจเอส คอมพิวเตอร แอนด เจเอส คอมพิวเตอร แอนด 44,140.00     เจเอส คอมพิวเตอร แอนด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.พ.2564 เน็ตภายในสํานักการคลัง เซอรวิส เซอรวิส เซอรวิส ตรงตามเงื่อนไขที่

44,140.00                         กําหนด

49 64027488522 เลขใบสั่งซ้ือ 154/2564 640214408248 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กง4190 9,468.43        9,468.43       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วี เอส เคออโต บริษัท วี เอส เคออโต 9,468.43       บริษัท วี เอส เคออโต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2564 ศรสีะเกษ รหัสครุภัณฑ001-55-0007 โมบิล จํากัด โมบิล จํากัด โมบิล จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

9,468.43                          กําหนด

50 64027488541 เลขใบสั่งซ้ือ 155/2564 640214408268 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 7028 10,827.33       10,827.33      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรสีะเกษ บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษ 10,827.33     บริษัทอีซูซุตังปกศรสีะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2564 ศรสีะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-48-0004 จํากัด จํากัด จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

10,827.33                         กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จางผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

51 64027404212 เลขใบสั่งซ้ือ 09/2564 64027404212 วัสดุการเกษตร 34,925.00 34,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรณุพรการเกษตร พิรุณพรการเกษตร 34,925.00 พิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23ก.พ.2564 34,925.00 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 64027405553 เลขใบสั่งซ้ือ 15/2564 640214339974 น้ําดื่ม(50.20.23.01) 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นิธิศทรัพยรุงเรือง นิธิศทรัพยรุงเรอืง 3,600.00 นิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23ก.พ.2564 3,600.00 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 64037025067 เลขใบสั่งซ้ือ 19/2564 64037025067 น้ําดื่ม(50.20.23.01) 1,348.20 1,348.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 1,348.20 เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23ก.พ.2564 1,348.20 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


