
แบบ  สขร.1 

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 64017521875 เลขใบสั่งจาง 6/2564 640114419355 จางถายเอกสารและเขาเลมวาระการ 6,500.00          6,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พี.กอปป 6,500.00      รานเอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 ประชุมการกําหนดโครงสรางการแบงสวน 6,500.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

พ.ศ. 2563

2 64017139539 เลขใบสั่งซื้อ 10/2564 640114110269 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา 46,029.00         46,029.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด 46,029.00        บริษัท ซีอารดี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 เคมีคอล จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

46,029.00        กําหนด

3 64017354891 เลขใบสั่งซื้อ 39/2564 640114284604 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือนมกราคม 2564 1,225.00          1,225.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,225.00      รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 64017354891 เลขใบสั่งซื้อ 39/2564 640114284604 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือนมกราคม 2564 1,225.00          1,225.00       รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,225.00      รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 1,225.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64017166305 เลขใบสั่งซื้อ 41/2564 640114133342 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 34,120.00         34,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคิมเฮงฮวด รานคิมเฮงฮวด 34,120.00    รานคิมเฮงฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 34,120.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64017434090 เลขใบสั่งซื้อ 62/2564 640114349388 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 54,945.00         54,945.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 54,945.00    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 54,945.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 64017434164 เลขใบสั่งซื้อ 63/2564 640114349440 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 18,562.50         18,562.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 18,562.50    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 18,562.50        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

7 64017064548 เลขใบสั่งจาง 63/2564 640114054479 จางซอมรถตู หมายเลขทะเบียน 2,312.27          2,312.27       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) สยามนิสสันศรีสะเกษ สยามนิสสันศรีสะเกษ 2,312.27      สยามนิสสันศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 นข 2942 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 2,312.27          ตรงตามเงื่อนไขที่

001-53-0006 (เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง) กําหนด

8 64017434215 เลขใบสั่งซื้อ 64/2564 640114349485 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 92,565.00         92,565.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 92,565.00    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 92,565.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64017020461 เลขใบสั่งจาง 70/2564 640115000783 จางเหมาบริการในลักษณะงานทําความ 19,500.00         19,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายจอม ยกยศ นายจอม ยกยศ 19,500.00    นายจอม ยกยศ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2564 สะอาดอาคาร ที่ศูนยการจัดการขยะมูลฝอยรวม 19,500.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

 กลุมพื้นที่ 3 (เทศบาลตําบลขุขันธ) กําหนด

10 64017049381 เลขใบสั่งจาง 41/2564 640115001533 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติ 26,269.00         26,269.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวรตนพร กลวยนิจ นางสาวรตนพร กลวยนิจ 26,269.00    น.ส.รตนพร กลวยนิจ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2564 ขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 26,269.00        ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 5 ม.ค.2564 ขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 26,269.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

11 64017235109 เลขใบสั่งจาง 75/2564 640114188884 จางผลิตและออกแบบวารสารองคการ 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) มนูญ มุงชู มนูญ มุงชู 98,000.00    มนูญ มุงชู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2564 บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ปที่ 5 98,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ฉบับที่ 60 ประจําเดือน ธันวาคม 2563 กําหนด

12 64017228006 เลขใบสั่งซื้อ 4/2564 640114349440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 63,670.00         63,670.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 63,670.00    หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ม.ค.2564 งาน สังกัดกองแผนและงบประมาณ 63,670.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64017153160 เลขใบสั่งจาง 8/2564 640114127634 จางดูดสิ่งปฏิกูล สําหรับใชในการปฏิบัติ 2,000.00          2,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัชนี โลหะสาร นางรัชนี โลหะสาร 2,000.00      นางรัชนี โลหะสาร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ม.ค.2564 ราชการของสถานีขนสงผูโดยสาร 2,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ กําหนด

14 64017120291 เลขใบสั่งซื้อ 42/2564 640114094448 ซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด A4 39,000.00         39,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 หจก.แสงเจริญ กม.7 39,000.00    หจก.แสงเจริญ กม.7 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ม.ค.2564 วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่

39,000.00        กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

15 64017434278 เลขใบสั่งซื้อ 67/2564 640114349518 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 49,500.00         49,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 49,500.00    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ม.ค.2564 49,500.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 64017436793 เลขใบสั่งซื้อ 68/2564 640114351397 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 49,500.00         49,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 49,500.00    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ม.ค.2564 49,500.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64017128263 เลขใบสั่งซื้อ 43/2564 640115000783 ซื้อวัสดุกีฬาประจําสนามกีฬาระดับจังหวัด 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายปุณยธร ศรีขาว นายปุณยธร ศรีขาว 50,000.00    นายปุณยธร ศรีขาว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ม.ค.2564 ศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 50,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ปงบประมาณ 2564 กําหนด

18 64017436617 เลขใบสั่งซื้อ 69/2564 640114351270 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 33,412.50         33,412.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 33,412.50    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ม.ค.2564 33,412.50        ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 8 ม.ค.2564 33,412.50        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64017584136 เลขใบสั่งจาง 151/2564 640114469580 จางถายเอกสาร สําเนาบัญชีรายชื่อผูมี 24,798.00         24,798.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน เอส.พี.กอปป ราน เอส.พี.กอปป 24,798.00    ราน เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ม.ค.2564 สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ชุดหมายเหตุ 24,798.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ออกเสียงลงคะแนนเลือกั้ง กําหนด

20 64017216720 เลขใบสั่งซื้อ 12/2564 640114171892 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ 88,390.00         88,930.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รายชัยชนะ 88,930.00    รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ม.ค.2564 88,930.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 64017228206 เลขใบสั่งซื้อ 9/2564 640114187685 ซื้อน้ําดื่ม 3,600.00          3,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นิธิศทรัพยรุงเรือง นิธิศทรัพยรุงเรือง 3,600.00      นิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2564 3,600.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 64017248335 เลขใบสั่งซื้อ 1/2564 640114199002 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในการ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจิญเครื่องเขียน จงเจิญเครื่องเขียน 10,000.00    จงเจิญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ม.ค.2564 ปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสารเมืองใม 10,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา อําเภภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

23 64017261580 เลขใบสั่งซื้อ 1/2564 640101005586 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด 27,500.00         27,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) P.K.เอ็นจิเนียริ่ง P.K.เอ็นจิเนียริ่ง 27,500.00    P.K.เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ม.ค.2564 แขวน ขนาด 18000 บีทียู 27,500.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 64017263116 เลขใบสั่งซื้อ 2/2564 640101005621 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด 45,800.00         45,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) P.K.เอ็นจิเนียริ่ง P.K.เอ็นจิเนียริ่ง 45,800.00    P.K.เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ม.ค.2564 แขวน ขนาด 36000 บีทียู 45,800.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64017263378 เลขใบสั่งซื้อ 44/2564 640115000783 ซื้อมิเตอรน้ํา (มาตรวัดน้ํา) พรอมอุปกรณ 54,000.00         54,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) สิงหชัยวัสดุ สิงหชัยวัสดุ 54,000.00    สิงหชัยวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ม.ค.2564 54,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 64017274035 เลขใบสั่งซื้อ 45/2564 640114220117 ซื้อแทนบรรยาย(โพเดียม)ประจําสนาม 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เล่ียงกวงเฟรนิเจอร เล่ียงกวงเฟรนิเจอร 10,000.00    เล่ียงกวงเฟรนิเจอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ม.ค.2564 กีฬาระดับจังหวัดขององคการบริหาร 10,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 15 ม.ค.2564 กีฬาระดับจังหวัดขององคการบริหาร 10,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2564 กําหนด

27 64017278972 เลขใบสั่งจาง 77/2564 640114266342 ซื้อวัสดุซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 477,000.00       477,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี 477,000.00   หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ม.ค.2564 ประเภทยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว 477,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK กําหนด

28 64017216720 เลขใบสั่งซื้อ 2/2564 640114276652 ซื้อวัสดุครุภัณฑจัดซื้อถังขยะ เพื่อใชในการ 97,500.00         97,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชค กรุป จํากัด บริษัท จตุรโชค กรุป จํากัด 97,500.00    บ.จตุรโชค กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2564 ปฏิบัติงานของเมืองใหมชองสะงําและสถานีขนสง 97,500.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา อ.ภูสิงห

กําหนด

29 64017411803 เลขใบสั่งซื้อ 13/2564 640114332499 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 31 รายการ 89,632.00         89,632.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 89,632.00    หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2564 89,632.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 64017377440 เลขใบสั่งซื้อ 46/2564 640114309736 ซื้อเครื่องดูดฝุน ประจําสนามกีฬาระดับ 13,000.00         13,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บ.สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บ.สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 13,000.00    บ.สหไฟฟาศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2564 จังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัด 13,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2564 กําหนด
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/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

31 64017363660 เลขใบสั่งซื้อ 47/2564 640114297115 ซื้อวัสดุการเกษตร 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรุณพรการเกษตร พิรุณพรการเกษตร 15,000.00    พิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2564 15,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 64017401393 เลขใบสั่งซื้อ 5/2564 640114321854 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 40,532.00         40,532.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 40,532.00    หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ม.ค.2564 สังกัดกองแผนและงบประมาณ จํานวน 40,532.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

34 รายการ กําหนด

33 64017954903 เลขใบสั่งซื้อ 48/2564 640114284006 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคของ 6,000.00          6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท มาลีทิพย จํากัด บริษัท มาลีทิพย จํากัด 6,000.00      บริษัท มาลีทิพย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ม.ค.2564 ขาราชการและเจาหนาที่ท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน 6,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ราชการ ณ สถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา

และเมืองใหมชองสะงํา กําหนด

34 64017497440 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 640114400756 ถายเอกสารพรอมเขาเลม รายงานผลการติดตาม 23,200.00         23,200.00      หนอย กอปป หนอย กอปป 23,200.00    หนอย กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ34 64017497440 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 640114400756 ถายเอกสารพรอมเขาเลม รายงานผลการติดตาม 23,200.00         23,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หนอย กอปป หนอย กอปป 23,200.00    หนอย กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ม.ค.2564 และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 23,200.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

35 64017584126 เลขใบสั่งจาง 152/2564 640114469582 จางวางระบบเครือขายสายแลน 44,140.00         44,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจเอส คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิสเจเอส คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส 44,140.00    เจเอส คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ม.ค.2564 เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายในสํานัก แอนด เซอรวิส ตรงตามเงื่อนไขที่

การคลัง 44,140.00        กําหนด

36 64017447306 เลขใบสั่งซื้อ 3/2564 640101009399 ซื้อโตะพรอมเกาอี้ปฏิบัติงาน 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานรําไพพาณิชย รานรําไพพาณิชย 12,000.00    รานรําไพพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2564 12,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64017469294 เลขใบสั่งซื้อ 87/2564 640114378138 ซื้อวัสดุซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 99,000.00         99,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 99,000.00    หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2564 ประเภทหินยอย 3/8 นิ้ว 99,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64017512753 เลขใบสั่งซื้อ 4/2564 640114411845 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับสถานีขนสง 20,750.00         20,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเขริญเซ็นเตอร พงศเขริญเซ็นเตอร 20,750.00    พงศเขริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 20,750.00        ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 26 ม.ค.2564 ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 20,750.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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39 64017514194 เลขใบสั่งซื้อ 5/2564 640114413016 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการ 49,525.00         49,525.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 49,525.00    พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 ปฏิบัติราชการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 49,525.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

40 64017480611 เลขใบสั่งซื้อ 10/2564 640114389320 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 10,000.00    จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 สังกัดกองแผนและงบประมาณ จํานวน 10,000.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

34 รายการ กําหนด

41 64017492918 เลขใบสั่งซื้อ 11/2564 640114395903 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 2,600.00          2,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน พี.พี.ศรีสะเกษการคา ราน พี.พี.ศรีสะเกษการคา 2,600.00      ราน พี.พี.ศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง การคา ตรงตามเงื่อนไขที่

2,600.00          กําหนด

42 64017518826 เลขใบสั่งซื้อ 50/2564 540114417330 ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมปรับปรุงระบบ 8,978.00          8,978.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ภารดรกอสราง หจก.ภารดรกอสราง 8,978.00      หจก.ภารดรกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 สูบน้ําและทอสงน้ําที่ชํารุด ทําใหไมสามารถใขงาน 8,978.00          ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 26 ม.ค.2564 สูบน้ําและทอสงน้ําที่ชํารุด ทําใหไมสามารถใขงาน 8,978.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ไดในการรดน้ําบํารุงตนไมสวนสมุนไพรภายในศูนย กําหนด

สงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและสวนสมุนไพร

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหสามารถใชงานไดดังเดิม

43 64027031047 เลขใบสั่งจาง 752564 640214026098 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 84,473.29         84,473.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บ.วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด บ.วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 84,473.00    บ.วีเอสเค ออโตโมบิล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2564 กค 1456 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ เลขที่ จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

005-50-005 84,473.00        กําหนด

44 64017517958 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 640114415684 จางซอมคอมพิวเตอร และเครื่องปริ้นเตอร 18,060.00         18,060.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน พี.พี. ศรีสะเกษ ราน พี.พี. ศรีสะเกษ 18,060.00    ราน พี.พี. ศรีสะเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ม.ค.2564 กองการเจาหนาที่ 18,060.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 64027015095 เลขใบสั่งซื้อ 14/2564 640214011225 ซื้อน้ําดื่ม จํานวน 3 รายการ 2,033.00          2,033.00       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 2,033.00      เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ม.ค.2564 2,033.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 64017568974 เลขใบสั่งซื้อ 60/2564 640114457558 จางซอมรถเจาะบาดาล รหัส 99,300.00         99,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูช่ืน นางวิไล ชูช่ืน 99,300.00    นางวิไล ชูช่ืน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ม.ค.2564 อบจ.ศก.039-61-0001 99,300.00        ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 27 ม.ค.2564 อบจ.ศก.039-61-0001 99,300.00        ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


