
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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 64037075473 เลขใบสั่งซื้อ 61/2564 640315001664 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 เดือน มี.ค. 64 50,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64037178954 เลขใบสั่งซื้อ 62/2564 640315003477 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่นที่ศูนย 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรสิทธิ์กอสราง หจก.พรสิทธิ์กอสราง 40,000.00    หจก.พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุมพื่นที่ 3 40,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ) อ.ขุขันธ กําหนด

จ.ศรีสะเกษ ประจําเดือน มี.ค. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 64037070357 เลขใบสั่งซื้อ 63/2564 640314099994 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมปรับ 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ภารดรกอสราง หจก.ภารดรกอสราง 2,000.00         หจก.ภารดรกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 ปรุงภูมิทัศนนทาสีระบบจราจรและซอม 2,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ระบบประปาที่ชํารุดบริเวณหนาและหลัง กําหนด

สํานักงาน อบจ.ศรีสะเกษ

4 64037051448 เลขใบสั่งซื้อ 64/2564 64037051448 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 93,110.00         93,110.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 93,110.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 93,110.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64037081413 เลขใบสั่งจาง 65/2564 640314068077 จางโฆษณาปรชาสัมพันธ โครงการเทศกาล 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเพอรเฟค ปริ้น รานเพอรเฟค ปริ้น 200,000.00      รานเพอรเฟค ปริ้น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 ดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผาไท 200,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

6 64037121864 เลขใบสั่งซื้อ 112/2564 640314102606 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 55,100.00         55,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 55,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

7 64037122063 เลขใบสั่งซื้อ 113/2564 640314102606 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 55,100.00         55,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 55,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 64037121962 เลขใบสั่งซื้อ 116/2564 640314102720 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 93,670.00         93,670.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 93,670.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 93,670.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64037122145 เลขใบสั่งซื้อ 117/2564 64037122145 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 46,835.00         46,835.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 46,835.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 46,835.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64037074175 เลขใบสั่งจาง 155/2564 640314061745 จางติดตั้งเครือขายแบบสาย LAN เพื่อปรับปรุง 44,140.00         44,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจเอส คอมพิวเตอรแอนด เซอรวิส เจเอส คอมพิวเตอรแอนด เซอรวิส 44,140.00       เจเอส คอมพิวเตอรแอนด เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ม.ีค.2564 อินเตอรเน็ตภายในสํานักการคลัง 44,140.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 64037027036 เลขใบสั่งซื้อ 10/2564 640314023445 จัดซื้อพัดลมติดผนัง สําหรับใชในการปฏิบัติ 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 45,000.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ม.ีค.2564 งานองสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 45,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 64037088283 เลขใบสั่งซื้อ 21/2564 640314076570 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 99,860.00         99,860.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 99,860.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ม.ีค.2564 99,860.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64037037480 เลขใบสั่งจาง 87/2564 640314033171 จางซอมแซมเครื่องโปรเจ็คเตอร 4,500.00           4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 4,500.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ม.ีค.2564 รหัส 449-58-0053 4,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 64037202941 เลขใบสั่งจาง 88/2564 640314170322 จางซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 25,252.00         25,252.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 25,252.00       บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ม.ีค.2564 และเครื่องตัดหญาแบบรถเข็นของสํานักปลัด 25,252.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 2 ม.ีค.2564 และเครื่องตัดหญาแบบรถเข็นของสํานักปลัด 25,252.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

อบจ. กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

15 64037171189 เลขใบสั่งซื้อ 118/2564 640314144088 จัดซื้อวัสดุน้ํามันหลอลื่น 98,119.00         98,119.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 98,119.00       บริษัท ซีวิเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ม.ีค.2564 98,119.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 64037050831 เลขใบสั่งซื้อ 65/2564 640314043883 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติ 4,990.00           4,990.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4,990.00         หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ม.ีค.2564 งานเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 4,990.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64037140925 เลขใบสั่งซื้อ 66/2564 640314122287 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 33,360.00         33,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคิมเฮงฮวด รานคิมเฮงฮวด 33,360.00       รานคิมเฮงฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ม.ีค.2564 33,360.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64037091400 เลขใบสั่งจาง 66/2564 640314076490 จางทําแอนิเมชั่น (Animation) ตามโครงการ 250,000.00       250,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายนัตพล  บุระคํา นายนัตพล  บุระคํา 250,000.00      นายนัตพล  บุระคํา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ม.ีค.2564 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 250,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

19 64037158253 เลขใบสั่งซื้อ 67/2564 640314136810 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 90,000.00         90,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 90,000.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ม.ีค.2564 90,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 64037207527 เลขใบสั่งซื้อ 68/2564 640314187574 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ 17,000.00         17,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 17,000.00       หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ม.ีค.2564 เอกสารระดับ ศูนยบริการ แบบที่ 1 17,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

Canon DR-F 120 กําหนด

21 64037205418 เลขใบสั่งซื้อ 22/2564 640314171949 จัดซื้อไมไผเพื่อใชในโครการเทศกาล 18,000.00         18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายประดิษฐ คันศร นายประดิษฐ คันศร 18,000.00       นายประดิษฐ คันศร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ีค.2564 ดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 18,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

22 64037192702 เลขใบสั่งจาง 67/2564 640314161196 จางเหมารถตูเพื่อรวมงานแถลงขาวและ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายพิพัฒนพงศ  เงินจันทร นายพิพัฒนพงศ  เงินจันทร 10,000.00       นายพิพัฒนพงศ  เงินจันทร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ีค.2564 ประชัมพันธการจัดงานดอกลําดวนบาน 10,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 4 ม.ีค.2564 ประชัมพันธการจัดงานดอกลําดวนบาน 10,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณี สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

ในวันที่ 5 มี.ค.64 ที่ กทม.
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23 64037175622 เลขใบสั่งซื้อ 119/2564 640314171949 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,300.00         54,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลียม หจก.ธงชัยปโตเลียม 54,300.00       หจก.ธงชัยปโตเลียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ีค.2564 54,300.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 64037106560 เลขใบสั่งซื้อ 3/2564 640302000495 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 296,000.00       296,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 296,000.00      หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ีค.2564 งาน สังกัดสํานักการคลัง 296,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25   64037232965 เลขใบสั่งซื้อ 69/2564 640314196848 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 43,350.00         43,350.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 43,350.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ีค.2564 43,350.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 64037254534 เลขใบสั่งซื้อ 120/2564 640314213795 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,300.00         54,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลียม หจก.ธงชัยปโตเลียม 54,300.00       หจก.ธงชัยปโตเลียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ม.ีค.2564 54,300.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 64037254620 เลขใบสั่งซื้อ 122/2564 640314213858 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,300.00         54,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลียม หจก.ธงชัยปโตเลียม 54,300.00       หจก.ธงชัยปโตเลียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ม.ีค.2564 54,300.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 64037195170 เลขใบสั่งซื้อ 11/2564 640314164516 จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจนปดชนิดเครือขาย 48,000.00         48,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 48,000.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มี.ค.2564 สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสถานีขนสง 48,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ผูโดยสารอําเภอกันทรลัษณ กําหนด

29 64037254701 เลขใบสั่งซื้อ 124/2564 640314213922 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 74,925.00         74,925.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลียม หจก.ธงชัยปโตเลียม 74,925.00       หจก.ธงชัยปโตเลียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มี.ค.2564 74,925.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 64037150985 เลขใบสั่งซื้อ 125/2564 640301003496 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ รายการเทปวัดระยะ 8,400.00           8,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพุฒิพัฒน รานพุฒิพัฒน 8,400.00         รานพุฒิพัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มี.ค.2564 ทาง 8,400.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดกําหนด
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31 64037215283 เลขใบสั่งซื้อ 126/2564 640301003721 จัดซื้อรถเข็น 2 ลอ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพุฒิพัฒน รานพุฒิพัฒน 6,000.00         รานพุฒิพัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มี.ค.2564 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 64037207432 เลขใบสั่งซื้อ 23/2564 640314173709 จัดซื้อกระเปาเอกสารโครงการอบรมเชิง 19,000.00         19,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส พี กอปป รานเอส พี กอปป 19,000.00       รานเอส พี กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2564 ปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 19,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ. กําหนด

33 64037219965 เลขใบสั่งซื้อ 24/2564 640314184257 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอบรมเชิง 25,000.00         25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส พี กอปป รานเอส พี กอปป 25,000.00       รานเอส พี กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2564 ปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 25,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ. กําหนด

34 64037208541 เลขใบสั่งจาง 69/2564 640314174531 จางถายเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบ 32,000.00         32,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส พี กอปป รานเอส พี กอปป 32,000.00       รานเอส พี กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 32,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ. กําหนด

35 64037210962 เลขใบสั่งจาง 70/2564 640314176485 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร รหัส อบจ. ศก. 17,500.00         17,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 17,500.00       หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2564 488-60-0055 17,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 64037390079 เลขใบสั่งจาง 81/2564 640314327388 จางตกแตงฉากประกอบการแสดง 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายนัยนา  นีระเสน นายนัยนา  นีระเสน 100,000.00      นายนัยนา  นีระเสน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2564 100,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64037233118 เลขใบสั่งจาง 68/2564 640314196708 จางแสง เสียง โครงการเทศกาลดอกลําดวน 490,000.00       490,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สตาร ไลท แอนด ซาวด จํากัด บริษัท สตาร ไลท แอนด ซาวด จํากัด 490,000.00      บริษัท สตาร ไลท แอนด ซาวด จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ 490,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 กําหนด

38 64037234946 เลขใบสั่งจาง 71/2564 640314216967 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาเยอ 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวีระยุทธ  พุทธเสน นายวีระยุทธ  พุทธเสน 80,000.00       นายวีระยุทธ  พุทธเสน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 80,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 80,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564
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39 64037258954 เลขใบสั่งจาง 73/2564 640314217418 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาสวย/กูย 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักดิ์  นรดี นายทนงศักดิ์  นรดี 80,000.00       นายทนงศักดิ์  นรดี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 80,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564

40 6403759201 เลขใบสั่งจาง 74/2564 640314217653 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาเขมร 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสนม  เบ็ญมาตร นายสนม  เบ็ญมาตร 80,000.00       นายสนม  เบ็ญมาตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 80,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564

41 64037248537 เลขใบสั่งจาง 75/2564 640314209073 จางแตงตัวผูแสดง ตามโครงการเทศกาล 370,000.00-       370,000.00-    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ออรแกนไนท ไลซ แอนด โชว ออรแกนไนท ไลซ แอนด โชว 370,000.00-      ออรแกนไนท ไลซ แอนด โชว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 370,000.00-              ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

42 6403725989 เลขใบสั่งจาง 76/2564 640314217840 จางเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสิริชัย  แรงรอบ นายสิริชัย  แรงรอบ 10,000.00       นายสิริชัย  แรงรอบ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 10,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564

43 64037260194 เลขใบสั่งจาง 77/2564 640314218564 จางตกแตงสถานที่ ตามโครงการเทศกาล 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 100,000.00      รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 100,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2564 กําหนด

44 64037277849 เลขใบสั่งจาง 78/2564 640314234518 จางเหมาบริการมา เพื่อใช 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายปรีชา  ฉุนกลา นายปรีชา  ฉุนกลา 100,000.00      นายปรีชา  ฉุนกลา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 100,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564

45 64037306307 เลขใบสั่งจาง 79/2564 640314257505 จางจัดนิทรรศการศิลปะ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชัยวัฒน  ศรีแกว นายชัยวัฒน  ศรีแกว 20,000.00       นายชัยวัฒน  ศรีแกว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 20,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 12 มี.ค.2564 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวน 20,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2564
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46 64037254962 เลขใบสั่งซื้อ 127/2564 640314214099 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,500.00         55,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,500.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 55,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 64037255544 เลขใบสั่งซื้อ 128/2564 640314214694 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,482.50         17,482.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 17,482.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 มี.ค.2564 17,482.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 64037283071 เลขใบสั่งซื้อ 12/2564 640314237792 จัดซื้อวัสดุกอสราง สําหรับสถานีขนสงผูโดยสาร 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานทรัพยศิริ รานทรัพยศิริ 30,000.00       รานทรัพยศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2564 อําเภอกันทรลักษ 30,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 64037460358 เลขใบสั่งซื้อ 73/2564 640314388798 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000.00         19,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทไพรัชการเกษตร จํากัด บริษัทไพรัชการเกษตร จํากัด 19,000.00       บริษัทไพรัชการเกษตร จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2564 19,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

50 64037363070 เลขใบสั่งซื้อ 129/2564 640314304896 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,500.00         55,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,500.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2564 55,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

51 64037367643 เลขใบสั่งซื้อ 130/2564 640314307741 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,232.50         45,232.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 45,232.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2564 45,232.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 64037431822 เลขใบสั่งจาง 156/2564 640314360954 จางซอมรถยนต หายเลขทะเบียน 3,377.99           3,377.99        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัด บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัด 3,377.99         บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2564 กข 8453 ศรีสะเกษ รหัสคุรุภัณฑ 3,377.99                 ตรงตามเงื่อนไขที่

001-49-0003 กําหนด

53 64037371774 เลขใบสั่งซื้อ 131/2564 640314311160 จัดซ้ือวัสดุอะไหลรถบรรทุกน้ํา รหัส อบจ.ศก 14,100.00         14,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล  ชูชื่น นางวิไล  ชูชื่น 14,100.00       นางวิไล  ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 มี.ค.2564 006-34-0007 รหัส อบจ.ศก 006-47-0011 14,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 16 มี.ค.2564 006-34-0007 รหัส อบจ.ศก 006-47-0011 14,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และรถบรรทุกบริการ รหัส อบจ.ศก กําหนด

002-34-0024
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54 64037327589 เลขใบสั่งซื้อ 17/2564 640314278126 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นิธิศทรัพยรุงเรือง นิธิศทรัพยรุงเรือง 3,600.00         นิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มี.ค.2564 3,600.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

55 64037357882 เลขใบสั่งซื้อ 132/2564 640314299533 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 99,000.00         99,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 99,000.00       หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มี.ค.2564 ประเภทหินคลุก 99,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 64037369104 เลขใบสั่งจาง 10/2564 640314309235 จางถายเอกสารพรอเขาเลมมือ แนวทาง 5,500.00           5,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 5,500.00         รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มี.ค.2564 การเปดเผยขอูลสาธารณะขององคกรปกครอง 5,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนทองถ่ิน เพื่อยกระดับผลการประเมิน กําหนด

ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

57 64037352745 เลขใบสั่งซื้อ 18/2564 640314297728 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 58,600.00         58,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 58,600.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มี.ค.2564 58,600.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

58 64027261802 เลขที่สัญญา 1/2564 640322026237 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,436,200.00     1,702,321.74  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บีอีซี เอ็นเจียนีร่ิง แอนดคอนสตรัค

ชั้น
หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษ
ไทยนต

1,142,000.00   หจก. กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส 2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล 
กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนฯ 1,178,000.00   1,142,000.00           และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) บานตายู หมูที่ 7 - (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด สัตตนาคศรีนิล หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุง

อรุณ
1,286,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานขนาด หมูที่ 5 ตําบลสระเยาว - บานกระหวัน 4.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะ

เกษ
1,380,000.00   ครบถวนและ

หมูที่ 2 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ 5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี
เปนผูเสนอราคา

จังหวัดศรีสะเกษ 6.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 ต่ําสุด

7.หางหุนสวนจํากัด 
ประกิตลักษณกอสราง8.หางหุนสวนจํากัด ชนมี
ชัย 19949.บริษัท ทุมมณีกอสราง 
จํากัด10.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

11.หจก.ธนาประสงค

12.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวล
อปเมนท จํากัด13.บริษัท ไทคูน ดีเวลอป13.บริษัท ไทคูน ดีเวลอป
เมนท จํากัด14.หางหุนสวนจํากัด พา
ทิศคอนสตรัคชั่น
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15.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย

16.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เท
รดดิ้ง
17.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

18.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุง
อรุณ

19.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

20.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

21.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

22.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

23.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

59 64037470043 เลขใบสั่งจาง 71/2564 640314392689 จางซอมรถขุดไฮดรอลิก รหัส อบจ.ศก 33,812.00         33,812.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 33,812.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 มี.ค.2564 018-51-0006 33,812.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดกําหนด

60 64037538981 เลขใบสั่งจาง 93/2564 640314448819 จางทําปายประกาศ เรื่อง จัดใหมีตลาดนัด 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 12,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 มี.ค.2564 ชายแดนเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 12,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ถือปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแนว กําหนด

ทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019

61 64037468153 เลขใบสั่งซื้อ 133/2564 640314391111 จัดซ้ือวัสดุอะไหลรถบรรทุกน้ํา รหัส อบจ.ศก 12,165.90         12,165.90      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 12,165.90       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 มี.ค.2564 006-27-0006 รถเกรดเดอร รหัส อบจ.ศก 12,165.90               ตรงตามเงื่อนไขที่

015-36-0004 รถบรรทุกเททาย รหัส กําหนด

อบจ.ศก 017-32-0003 และรถฟารมแทรกเตอร

รหัส อบจ.ศก 019-26-0003

62 64037411322 เลขใบสั่งซื้อ 19/2564 640314366690 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 27,800.00         27,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส 27,800.00       รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 มี.ค.2564 ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 12,165.90               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

63 64037593862 เลขใบสั่งจาง 84/2564 640314490030 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 21,501.65         21,501.65      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด 21,501.65       บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 มี.ค.2564 นข 2942 ศรีสะเกษ 21,501.65               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 22 มี.ค.2564 นข 2942 ศรีสะเกษ 21,501.65               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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64 64037476183 เลขใบสั่งซื้อ 134/2564 640314397820 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,900.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 มี.ค.2564 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

65 64037479862 เลขใบสั่งซื้อ 135/2564 640314397820 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 46,665.00         46,665.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 46,665.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 มี.ค.2564 46,665.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

66 64037419579 เลขใบสั่งซื้อ 13/2564 640314364645 จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 44,000.00         44,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 44,000.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มี.ค.2564 สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสถานีขนสง 44,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ กําหนด

67 64037461417 เลขใบสั่งซื้อ 76/2564 640314387864 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 18,640.00         18,640.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส รานตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส 18,640.00       รานตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มี.ค.2564 18,640.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

68 64037449263 เลขใบสั่งจาง 157/2564 640314376751 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 2,900.00           2,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธีรวัฒนออโตแอร รานธีรวัฒนออโตแอร 2,900.00         รานธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มี.ค.2564 กข 7028 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 2,900.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

001-48-00004 กําหนด

69 64037543878 เลขใบสั่งซื้อ 20/2564 640314452642 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 51,470.00         51,470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 51,470.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มี.ค.2564 51,470.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

70 64037429097 เลขใบสั่งซื้อ 138/2564 640301008864 จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 51,900.00         51,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษกิจเจริญไทย ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 49,900.00       ศรีสะเกษกิจเจริญไทย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มี.ค.2564 เกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน 49,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

71 64037493914 เลขใบสั่งซื้อ 139/2564 640314422079 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 487,585.09       487,585.09    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. 484,000.00      หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มี.ค.2564 ประเภทยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัว 484,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 24 มี.ค.2564 ประเภทยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัว 484,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

เกรด CRS-2 บรรจุ BULK กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

72 64037513743 เลขใบสั่งซื้อ 140/2564 640314496643 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 36,652.50         36,652.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 36,652.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มี.ค.2564 36,652.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 64037599792 เลขใบสั่งซื้อ 142/2564 640314495121 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 54,300.00         54,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,300.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 มี.ค.2564 54,300.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

74 64037532246 เลขใบสั่งซื้อ 45/2564 640314451362 จัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 5,000.00           5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 5,000.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 สังกัดสํานักการคลัง 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

75 64037599536 เลขใบสั่งซื้อ 26/2564 640314495057 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน  1 รายการ 497.55             497.55          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจริญกิจพาณิชย รานเจริญกิจพาณิชย 497.55            รานเจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

76 64037607292 เลขใบสั่งซื้อ 143/2564 640314501005 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 53,500.00         53,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 53,500.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 53,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

77 64037609816 เลขใบสั่งซื้อ 144/2564 640314501005 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 53,500.00         53,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 53,500.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 53,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

78 64037609969 เลขใบสั่งซื้อ 145/2564 640314502862 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 45,475.00         45,475.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 45,475.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 45,475.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

79 64017563600 เลขที่สัญญา 2/2564 640322029736 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 9,960,000.00     9,951,589.04  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท ภัทราภรณคอนกรีต (1999) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะ

เกษ
8,340,000.00   หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง 8,450,000.00   8,340,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เท

รดดิ้ง
8,473,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานกลวย หมูที่ 8 ตําบลสระเยาว 4.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จํากัด หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสง
อุบล

9,751,000.00   ครบถวนและ

อําเภอศรีรัตนะ - บานซําสะโหมง หมูที่ 7 5.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล 
กอสราง

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง
9,800,000.00   เปนผูเสนอราคา

ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
6.หางหุนสวนจํากัด กาญจนดิษฐการโยธา

ต่ําสุด
7.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

8.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

9.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

10.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคชั่น

11.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์

12.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ12.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

13.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

14.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

15.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

16.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

17.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด ไพศาลเมือง
ทอง
19.หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยการ
โยธา
20.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพย

ทวี
21.หางหุนสวนจํากัด เอพ.ีมาสเตอร

แปลน
22.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสง
อุบล
23.หางหุนสวนจํากัด สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

24.หางหุนสวนจํากัด นวรรณ

25.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรี
กอสราง
26.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

28.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที28.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที

29.บริษัท ส.การโยธา 
1993 จํากัด30.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

31.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

33.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

34.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

35.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

36.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

37.หางหุนสวนจํากัด ณัฐพลกอสราง

38.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

39.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

40.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

41.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

80 64017562239 640322029893 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 9,984,500.00     9,984,638.79  
1.บริษัท ภัทราภรณคอนกรีต (1999) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

8,548,000.00   หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง80 64017562239 เลขที่สัญญา 3/2564 640322029893 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 9,984,500.00     9,984,638.79  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท ภัทราภรณคอนกรีต (1999) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

8,548,000.00   หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

9,784,000.00   8,548,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จํากัด หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

9,800,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานสําโรงระวี หมูที่ 15 ตําบลศรีแกว - 4.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จํากัด
ครบถวนและ

บานสลับ หมูที่ 6 ตําบลสระเยาว 5.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง
เปนผูเสนอราคา

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
6.หางหุนสวนจํากัด กาญจนดิษฐการโยธา

ต่ําสุด
7.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

8.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

9.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอน
สตรัคชั่น10.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
11.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

12.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น
 จํากัด
13.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

14.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

15.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด เซงฮวดโพนทอง

17.หางหุนสวนจํากัด ไพศาลเมืองทอง



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

18.หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยการ
โยธา

19.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพย

ทวี

20.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

22.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

23.หางหุนสวนจํากัด สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

24.หางหุนสวนจํากัด ฮุนกี่พืชผลพาณิชย

25.หางหุนสวนจํากัด นวรรณ

26.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

27.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

29.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที29.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที

30.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

32.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

33.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง
34.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

35.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

37.หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคชั่น

38.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

39.หางหุนสวนจํากัด ณัฐพลกอสราง

40.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

41.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

42.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

43.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

81 64017565693 เลขที่สัญญา 4/2564 640322028669 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,690,200.00     6,696,999.49  วิธีประกวดราคา

1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรี
กอสราง 5,017,499.00   

หจก.อุบลมนตรีกอสราง
เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

5,358,000.00   5,017,499.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding) 3.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จํากัด หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไท

ยนต
6,288,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานนากันตม หมูที่ 14 ตําบลสังเม็ก - 4.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล
6,556,000.00   ครบถวนและ

ถนนทางหลวงหมายเลข 24 อําเภอกันทรลักษ
5.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

6,556,200.00   เปนผูเสนอราคา

จังหวัดศรีสะเกษ
6.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น
8.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคชั่น

9.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

10.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

11.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

12.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

13.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง13.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

16.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

17.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

18.หางหุนสวนจํากัด สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

19.หางหุนสวนจํากัด ฮุนกี่พืชผลพาณิชย

20.หางหุนสวนจํากัด นวรรณ

21.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

22.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

24.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที

25.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

28.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง
29.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา29.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

30.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

31.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง
32.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

33.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

34.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

35.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

36.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

82 64017566091 เลขที่สัญญา 5/2564 640322028617 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,505,400.00     6,420,389.85  วิธีประกวดราคา

1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

5,766,000.00   
หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

6,035,000.00   5,766,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จํากัด หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

6,291,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานดอนเรือ หมูที่ 7 ตําบลเมืองคง
4.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

6,291,600.00   ครบถวนและ

อําเภอราษีไศล - บานคลีกลิ้ง หมูที่ 1
5.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

เปนผูเสนอราคา

ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
6.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

ต่ําสุดตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
6.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น
8.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคชั่น

9.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

10.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

11.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

12.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

13.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

16.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

17.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

18.หางหุนสวนจํากัด สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

19.หางหุนสวนจํากัด ฮุนกี่พืชผลพาณิชย

20.หางหุนสวนจํากัด นวรรณ

21.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

22.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

24.หางหุนสวนจํากัด พ.ีที.ที

25.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

28.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง
29.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

30.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

31.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง
32.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

33.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

34.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

35.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

36.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต36.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

83 64017563052 เลขที่สัญญา 6/2564 640322032414 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 9,999,700.00     9,999,253.18  วิธีประกวดราคา

1.บริษัท ภัทราภรณคอนกรีต (1999) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง 8,440,000.00   
หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง 8,450,000.00   8,440,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จํากัด หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

9,013,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานหนองหาง หมูที่ 1 ตําบลหนองหาง
4.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จํากัด หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

9,799,000.00   ครบถวนและ

อําเภออุทุมพรพิสัย - บานอีสรอย หมูที่ 7
5.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

9,800,000.00   เปนผูเสนอราคา

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
6.หางหุนสวนจํากัด กาญจนดิษฐการโยธา

ต่ําสุด
7.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

8.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น
9.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคชั่น

10.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
11.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

12.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

13.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

14.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

15.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง15.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด เซงฮวดโพนทอง



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

17.หางหุนสวนจํากัด ไพศาลเมืองทอง

18.หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยการโยธา

19.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

20.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

22.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

23.หางหุนสวนจํากัด สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

24.หางหุนสวนจํากัด ฮุนกี่พืชผลพาณิชย

25.หางหุนสวนจํากัด นวรรณ

26.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

27.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

29.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

30.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

33.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง
34.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

35.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

37หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคชั่น

38.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

39.หางหุนสวนจํากัด ณัฐพลกอสราง

40หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

41.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

42.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

43.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

84 64037596260 เลขใบสั่งจาง 72/2564 640315012255 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายคมชาญ  จันทรทอง นายคมชาญ  จันทรทอง 54,900.00       นายคมชาญ  จันทรทอง เปนผูมีคุณสมบัติ84 64037596260 เลขใบสั่งจาง 72/2564 640315012255 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายคมชาญ  จันทรทอง นายคมชาญ  จันทรทอง 54,900.00       นายคมชาญ  จันทรทอง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยนายชางโยธา 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

85 64037597173 เลขใบสั่งจาง 73/2564 640315012278 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายเจนวิทย  บรรทะโก นายเจนวิทย  บรรทะโก 54,900.00       นายเจนวิทย  บรรทะโก เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยนายชางสํารวจ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

86 64037598030 เลขใบสั่งจาง 74/2564 640315012298 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวกรรณิการ  เทียมสิงห นางสาวกรรณิการ  เทียมสิงห 54,900.00       นางสาวกรรณิการ  เทียมสิงหเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยนายชางเขียนแบบ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

87 64037598770 เลขใบสั่งจาง 75/2564 640315012324 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายดํารงศักดิ์  อสิพงษ นายดํารงศักดิ์  อสิพงษ 54,900.00       นายดํารงศักดิ์  อสิพงษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

88 64037599616 เลขใบสั่งจาง 76/2564 640315012348 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสมชาย  เสาศิริ นายสมชาย  เสาศิริ 54,900.00       นายสมชาย  เสาศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ88 64037599616 เลขใบสั่งจาง 76/2564 640315012348 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      นายสมชาย  เสาศิริ นายสมชาย  เสาศิริ 54,900.00       นายสมชาย  เสาศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยวิศวกรโยธา 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

89 64037600460 เลขใบสั่งจาง 77/2564 640315012366 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวรติกาญจน มะเส นางสาวรติกาญจน มะเส 54,900.00       นางสาวรติกาญจน มะเส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยนายชางโยธา 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

90 64037601432 เลขใบสั่งจาง 78/2564 640315012395 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณัชชา  ปสบาล นางสาวณัชชา  ปสบาล 54,900.00       นางสาวณัชชา  ปสบาล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2564 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


