
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 63127057800 เลขใบสั่งซื้อ 24/2564 631215001310 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่นที่ศูนย 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรสิทธิ์กอสราง หจก.พรสิทธิ์กอสราง 40,000.00    หจก.พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุมพื่นที่ 3 40,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ) อ.ขุขันธ กําหนด

จ.ศรีสะเกษ ประจําเดือน ธ.ค. 2563

2 63127246177 เลขใบสั่งซื้อ 25/2564 631214186436 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ธันวาคม 2563 800.00             800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 800.00        รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 800.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 63127244664 เลขใบสั่งซื้อ 26/2564 631215009508 จัดซื้อน้ํามันหลอลื่น เดือน ธ.ค. 2563 70,000.00         70,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 70,000.00    หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 70,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 63127042011 เลขใบสั่งซื้อ 27/2564 631214031782 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 20,000.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 63127045675 เลขใบสั่งซื้อ 28/2564 631214034302 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,180.00           6,180.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 6,180.00      รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 6,180.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 63127061278 เลขใบสั่งซื้อ 29/2564 631214045990 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติ 9,990.00           9,990.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพิรุณพรการกษตร รานพิรุณพรการกษตร 9,990.00      รานพิรุณพรการกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 งานเมืองใหมชองสะงํา อ.ภูสิงห 9,990.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จ.ศรีสะเกษ กําหนด

7 63127002795 เลขใบสั่งจาง 59/2564 631215000122 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติ 77,000.00         77,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชัยวัฒน  จันทรหอม นายชัยวัฒน  จันทรหอม 77,000.00       นายชัยวัฒน  จันทรหอม เปนผูมีคุณสมบัติ7 63127002795 เลขใบสั่งจาง 59/2564 631215000122 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติ 77,000.00         77,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชัยวัฒน  จันทรหอม นายชัยวัฒน  จันทรหอม 77,000.00       นายชัยวัฒน  จันทรหอม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 หนาที่ประจําเมืองใหมชองสะงํา 77,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

จ.ศรีสะเกษ 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

8 63127093449 เลขใบสั่งจาง 60/2564 631215002099 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติ 77,000.00         77,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายตรีวิทย  เลิศศรี นายตรีวิทย  เลิศศรี 77,000.00       นายตรีวิทย  เลิศศรี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 หนาที่ประจําเมืองใหมชองสะงํา 77,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 63127234143 เลขใบสั่งจาง 61/2564 631214177917 จางครูอัตราจาง ดรงเรียนสายธารวิทยา 36,600.00         36,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายภูวดล  ชาบุญเรือง นายภูวดล  ชาบุญเรือง 36,600.00       นายภูวดล  ชาบุญเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2563 36,600.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 63127237444 เลขใบสั่งจาง 60/2564 631214183683 จางทําปายไวนิลกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 12,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ธ.ค.2563 คลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม 12,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

เด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาราชฯ กําหนด

11 63127057228 เลขใบสั่งจาง 61/2564 631214043730 จางถายทอดสดพรอมรับสัญญาจากโทรทัศน 84,000.00         84,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชวงวิทย  อุดมธนากรกุล นายชวงวิทย  อุดมธนากรกุล 84,000.00       นายชวงวิทย  อุดมธนากรกุล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ธ.ค.2563 รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เพ่ือใช 84,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ในงานเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ กําหนด

พระบรมชนกาธิเบศรฯ ในวันที่ 5 ธ.ค. 63

12 63127048878 เลขใบสั่งซื้อ 12/2564 631214058026 จัดซ้ือกระดานนับคะแนน เพ่ือใชในการเลือก 1,150,000.00     861,350.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 861,350.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ธ.ค.2563 ตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายกอบจ. 861,350.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 63127336211 เลขใบสั่งจาง 27/2564 631214256410 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสมถวิล  แหวงนวงษ นายสมถวิล  แหวงนวงษ 12,000.00       นายสมถวิล  แหวงนวงษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 12,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอปรางคกู

14 63127227514 เลขใบสั่งจาง 28/2564 631214195789 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 24,000.00         24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักดิ์  ทองเกิด นายทนงศักดิ์  ทองเกิด 24,000.00       นายทนงศักดิ์  ทองเกิด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 24,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอขุขันธเลือกตั้งอําเภอขุขันธ



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 63127247966 เลขใบสั่งจาง 29/2564 631214195789 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 18,000.00         18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายภาสิทธิ์  สําราญจิตร นายภาสิทธิ์  สําราญจิตร 18,000.00       นายภาสิทธิ์  สําราญจิตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 18,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภออุทุมพรพิสัย

16 63127121420 เลขใบสั่งซื้อ 6/2564 631214092029 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานนิธิศทรัพยรุงเรือง รานนิธิศทรัพยรุงเรือง 3,600.00         รานนิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2563 3,600.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 63127123562 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 631214094484 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 52,930.00         52,930.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานนิธิศทรัพยรุงเรือง รานจงเจริญเครื่องเขียน 52,930.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2563 52,930.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 63127129367 เลขใบสั่งซื้อ 31/2564 631214098640 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,670.00         10,670.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 10,670.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2563 10,670.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 63127372432 เลขใบสั่งจาง 31/2564 640114009633 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายยุรนัน  แกวคํา นายยุรนัน  แกวคํา 15,000.00       นายยุรนัน  แกวคํา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 15,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอกันทรารมย

20 63127171952 เลขใบสั่งซื้อ 13/2564 631214131870 จัดซื้อกระดานนับคะแนน(เพิ่มเติม) เพื่อใชในการเลือก 176,015.00       176,015.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 176,015.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 ตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายกอบจ. 176,015.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 63127202541 เลขใบสั่งซื้อ 14/2564 631214173515 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเลือกตั้ง 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ไมตรีจิตเซ็นเตอร หจก. ไมตรีจิตเซ็นเตอร 20,000.00       หจก. ไมตรีจิตเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 สมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ. ศูนยประสาน 20,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

งานการเลือกตั้งประจําอําเภอกันทรารมย 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

22 63127255244 เลขใบสั่งซื้อ 15/2564 631214194169 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเลือกตั้ง 14,000.00         14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน โฟโตแอนดคอมพ ราน โฟโตแอนดคอมพ 14,000.00       ราน โฟโตแอนดคอมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 สมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ. ศูนยประสาน 14,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

งานการเลือกตั้งประจําอําเภอปรางคกู กําหนด

23 63127222648 เลขใบสั่งจาง 32/2564 631214179214 จางถายเอกสารสื่อ Mind Map ประกอบ 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ 28,000.00       ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 การอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิก 28,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ กําหนด

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

24   63127288833 เลขใบสั่งจาง 33/2564 63124219035 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 27,000.00         27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย 15,000.00       นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 27,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอกันรลักษ

25 63127228956 เลขใบสั่งจาง 36/2564 63124219035 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวพิมพชญาดา  คํานึง นางสาวพิมพชญาดา  คํานึง 9,000.00         นางสาวพิมพชญาดา  คํานึง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอไพรบึง

26 63127230584 เลขใบสั่งจาง 38/2564 63121418331 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสมพร  สีเสน นายสมพร  สีเสน 15,000.00       นายสมพร  สีเสน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 15,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอราษีไศล

27 63127231502 เลขใบสั่งจาง 39/2564 631214246168 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 3,000.00           3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสมจิตร  ทวีสาร นางสมจิตร  ทวีสาร 3,000.00         นางสมจิตร  ทวีสาร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 3,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้งอําเภอบึงบูรพ



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

28 63127229888 เลขใบสั่งจาง 35/2564 631214198571 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกลาณรงค  อินทา นายกลาณรงค  อินทา 9,000.00         นายกลาณรงค  อินทา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอวังหิน

29 63127232344 เลขใบสั่งจาง 40/2564 631214216236 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายพิบูลย  สาสังข นายพิบูลย  สาสังข 6,000.00         นายพิบูลย  สาสังข เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอศิลาลาด

30 63127232972 เลขใบสั่งจาง 41/2564 631214204015 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางแพงศรี  ชาติมนตรี นางแพงศรี  ชาติมนตรี 6,000.00         นางแพงศรี  ชาติมนตรี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอยางชุมนอย

31 63127230378 เลขใบสั่งจาง 42/2564 631214207780 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ส.อ.ชวลิต  ประทุมวัน ส.อ.ชวลิต  ประทุมวัน 9,000.00         ส.อ.ชวลิต  ประทุมวัน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอหวยทับทัน

32 63127230684 เลขใบสั่งจาง 43/2564 631214208182 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวสันต  หีบแกว นายวสันต  หีบแกว 6,000.00         นายวสันต  หีบแกว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

33 63127241982 เลขใบสั่งจาง 44/2564 631214205741 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมงคล  ศรีสุข นายมงคล  ศรีสุข 6,000.00         นายมงคล  ศรีสุข เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอเมืองจันทร



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

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

34 63127180314 เลขใบสั่งจาง 52/2564 631214148222 จางซอมรถยนตสวนกลาง ที่ใชปฏิบัติงาน 21,270.00         21,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล  ชูชื่น นางวิไล  ชูชื่น 21,270.00       นางวิไล  ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 สํานักการชาง 21,270.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 63127194721 เลขใบสั่งจาง 53/2564 631214169661 จางซอมรถยนตสวนกลาง ที่ใชปฏิบัติงาน 5,150.00           5,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ 5,150.00         หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 สํานักการชาง 5,150.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 63127205215 เลขใบสั่งจาง 62/2564 631214163691 จางผลิตและออกแบบวารสารองคการบริหาร 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมนู  มุงชู นายมนู  มุงชู 98,000.00       นายมนู  มุงชู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ธ.ค.2563 สวนจังหวัดศรีสะเกษ ปที่ 5 ฉบับที่ 59 98,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําเดือน พ.ย. 2563 กําหนด

37 63127278498 เลขใบสั่งซื้อ 2/2564 631214255194 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตลับหมึก 28,500.00         28,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค 28,500.00       หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เปนผูมีคุณสมบัติ37 63127278498 เลขใบสั่งซื้อ 2/2564 631214255194 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตลับหมึก 28,500.00         28,500.00      หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค 28,500.00       หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 28,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 63127209701 เลขใบสั่งซื้อ 16/2564 631214166671 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานโชคเวนิช รานโชคเวนิช 9,000.00         รานโชคเวนิช เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอศรีรัตนะ กําหนด

39 63127252400 เลขใบสั่งซื้อ 17/2564 631214191119 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 9,000.00         รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอเบญจลักษ กําหนด

40 63127277087 เลขใบสั่งซื้อ 18/2564 631214392000 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 20,000.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 20,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอขุขันธ กําหนด

41 63127265149 เลขใบสั่งซื้อ 23/2564 631214234978 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 14,000.00         14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเพิ่มทรัพย รานเพิ่มทรัพย 14,000.00       รานเพิ่มทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 14,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 14,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด



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

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

42 63127305100 เลขใบสั่งซื้อ 24/2564 631214275187 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานตนตระกูลการเกษตร รานตนตระกูลการเกษตร 9,000.00         รานตนตระกูลการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอหวยทับทัน กําหนด

43 63127305205 เลขใบสั่งซื้อ 26/2564 631214275187 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเพิ่มทรัพย รานเพิ่มทรัพย 9,000.00         รานเพิ่มทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอเมืองจันทร กําหนด

44 63127305153 เลขใบสั่งซื้อ 25/2564 631214246232 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 9,000.00         รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กําหนด

45 63127467265 เลขใบสั่งซื้อ 30/2564 631214387981 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานป.แปว รานป.แปว 9,000.00         รานป.แปว เปนผูมีคุณสมบัติ45 63127467265 เลขใบสั่งซื้อ 30/2564 631214387981 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 9,000.00           9,000.00        รานป.แปว รานป.แปว 9,000.00         รานป.แปว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอยางชุมนอย กําหนด

46 63127310101 เลขใบสั่งซื้อ 31/2564 631214245967 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 14,000.00         14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเพิ่มทรัพย รานเพิ่มทรัพย 14,000.00       รานเพิ่มทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 14,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอเมืองศรีสะเกษ กําหนด

47 63127311783 เลขใบสั่งซื้อ 32/2564 631214357740 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 14,000.00         14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานโอปอล กอปปปร้ิน รานโอปอล กอปปปร้ิน 14,000.00       รานโอปอล กอปปปร้ิน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ธ.ค.2563 และนาย อบจ. ศูนยประสารงานการเลือกตั้ง 14,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําอําเภอกันทรารมย กําหนด

48 63127271809 เลขใบสั่งซื้อ 03/2564 631214357740 จัดซื้อวัสดุรับรอง สําหรับโครงการรณรงค 24,945.00         24,945.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 24,945.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2563 เมาไมขับในชวงเทศกาลปใหม ประจําป พ.ศ.2564 24,945.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 63127270074 เลขใบสั่งจาง 50/2564 631214208978 จางจัดสถานที่และเชาเครื่องเสียงโครงการ 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูล นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูล 9,000.00         นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 15 ธ.ค.2563 อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําที่ กําหนด

เลือกตั้ง อําเภอเมืองจันทร



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

50 63127421789 เลขใบสั่งจาง 51/2564 631214323393 จางจัดทําปายประกาศผลคะแนนสมาชิก อบจ. 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 200,000.00      บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2563 และนายก อบจ.(ปายตั้งที่ อบจ. จํานวน 2 ปาย) 200,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

พรอมติดตั้ง กําหนด

51 63127422232 เลขใบสั่งจาง 52/2564 631214323564 จางจัดทําปายประกาศผลคะแนนสมาชิก อบจ. 108,000.00       107,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 107,800.00      บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ธ.ค.2563 (ปายตั้งที่อําเภอ 22 อําเภอ จํานวน 22 ปาย) 107,800.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

พรอมติดตั้ง กําหนด

52 63127274324 เลขใบสั่งซื้อ 33/2564 63127274324 จัดซื้อวัสดุอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 27,600.00         27,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 27,600.00       หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2563 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 27,600.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

53 63127255203 เลขใบสั่งซื้อ 34/2564 63127255203 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 42,320.00         42,320.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 42,320.00       หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2563 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 42,320.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

54 63127315097 เลขใบสั่งซื้อ 37/2564 63127255203 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 990,000.00       990,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ 990,000.00      บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2563 จํานวน 1,100 เครื่อง เพื่อใชในการเลือกตั้ง อิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัดอิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัดตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. 990,000.00              กําหนด

55 63127295819 เลขใบสั่งซื้อ 32/2564 631214225720 จัดซื้อใบมีดตัดหญารหัสครุภัณฑ 3,920.00           3,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) รานฮั่วฮวดยนตกลการ รานฮั่วฮวดยนตกลการ 3,920.00         รานฮั่วฮวดยนตกลการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 442-59-0011,442-59-0012,442-59-0013 3,920.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

และ442-60-0017 กําหนด

56 63127368455 เลขใบสั่งจาง 98/2564 631214306951 จางจัดสถานที่รับรายงานผลเลือกตั้ง 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักดิ์  ทองเกิด นายทนงศักดิ์  ทองเกิด 2,000.00         นายทนงศักดิ์  ทองเกิด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 (วันรัยจายวัสดุฯ, วันรายงานผล) เพื่อใชในการ 2,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ กําหนด

นายก อบจ. ศูนยประสานงานเลือกตั้ง

ประจําอําเภอขุขันธ
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/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

57 63127360971 เลขใบสั่งจาง 99/2564 631214309164 จางเชาเครื่องขยายเสียง (วันรัยจายวัสดุฯ, 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักดิ์  ทองเกิด นายทนงศักดิ์  ทองเกิด 4,000.00         นายทนงศักดิ์  ทองเกิด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 วันรายงานผล) เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอขุขันธ

58 63127372901 เลขใบส่ังจาง 100/2564 631214310109 จางเชาเครื่องสํารองไฟ (วันเลือกตั้ง) 5,000.00           5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักดิ์  ทองเกิด นายทนงศักดิ์  ทองเกิด 5,000.00         นายทนงศักดิ์  ทองเกิด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอขุขันธ

59 63127394860 เลขใบส่ังจาง 101/2564 631214311289 จางเชาเต็นท หนวยละ 3 หลังๆ 1,000.- บาท 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน เอ เอ็น พี ราน เอ เอ็น พี 6,000.00         ราน เอ เอ็น พี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 จํานวน 2 หนวย เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนดสมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอขุขันธ

60 63127376039 เลขใบส่ังจาง 102/2564 631214313875 จางเชาเครื่องประมวลผลและเครื่องปริ๊นเตอร 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน เอ เอ็น พี ราน เอ เอ็น พี 6,000.00         ราน เอ เอ็น พี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอขุขันธ

61 63127349419 เลขใบส่ังจาง 112/2564 631214432180 จางเชาเครื่องประมวลผลและเครื่องปริ๊นเตอร 1,500.00           1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกลาณรงค  อินทา นายกลาณรงค  อินทา 1,500.00         นายกลาณรงค  อินทา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 1,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอวังหิน

62 63127349116 เลขใบส่ังจาง 113/2564 631214432671 จางเชาเครื่องสํารองไฟ (วันเลือกตั้ง) 5,000.00           5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกลาณรงค  อินทา นายกลาณรงค  อินทา 5,000.00         นายกลาณรงค  อินทา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอวังหิน
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63 63127347437 เลขใบสั่งจาง 114/2564 631214429205 จางเชาเครื่องขยายเสียง (วันรัยจายวัสดุฯ, 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกลาณรงค  อินทา นายกลาณรงค  อินทา 4,000.00         นายกลาณรงค  อินทา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 วันรายงานผล) เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอวังหิน

64 63127364905 เลขใบส่ังจาง 117/2564 631214432366 จางเชาเครื่องสํารองไฟ (วันเลือกตั้ง) 5,000.00           5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสมจิตร  ใยมุง นางสมจิตร  ใยมุง 5,000.00         นางสมจิตร  ใยมุง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอหวยทับทัน

65 63127364937 เลขใบส่ังจาง 118/2564 631214432822 จางเชาเต็นท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายไมตรี  บริหาร นายไมตรี  บริหาร 9,000.00         นายไมตรี  บริหาร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอหวยทับทัน กําหนดศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอหวยทับทัน กําหนด

66 63127364802 เลขใบส่ังจาง 119/2564 631214432895 จางเชาเครื่องประมวลผลและเครื่องปริ๊นเตอร 1,500.00           1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายการัณยภาส  ขันทะวี นายการัณยภาส  ขันทะวี 1,500.00         นายการัณยภาส  ขันทะวี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 1,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกต้ังประจําอําเภอหวยทับทัน

67 63127365140 เลขใบสั่งจาง 124/2564 631214294454 จางจัดสถานที่รับรายงานผลเลือกตั้ง 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมงคล  ศรีสุข นายมงคล  ศรีสุข 2,000.00         นายมงคล  ศรีสุข เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 (วันรัยจายวัสดุฯ, วันรายงานผล) เพื่อใชในการ 2,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ กําหนด

นายก อบจ. ศูนยประสานงานเลือกตั้ง

ประจําอําเภอเมืองจันทร

68 63127364324 เลขใบสั่งจาง 125/2564 631214314863 จางเชาเครื่องขยายเสียง (วันรัยจายวัสดุฯ, 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมงคล  ศรีสุข นายมงคล  ศรีสุข 4,000.00         นายมงคล  ศรีสุข เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 วันรายงานผล) เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอเมืองจันทร



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

69 63127365164 เลขใบส่ังจาง 126/2564 631214290738 จางเชาเครื่องสํารองไฟ (วันเลือกตั้ง) 5,000.00           5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมงคล  ศรีสุข นายมงคล  ศรีสุข 5,000.00         นายมงคล  ศรีสุข เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 5,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกต้ังประจําอําเภอเมืองจันทร

70 63127364469 เลขใบส่ังจาง 127/2564 631214322087 จางเชาเครื่องประมวลผลและเครื่องปริ๊นเตอร 1,500.00           1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวยุภาวอี  ทองดวง นางสาวยุภาวอี  ทองดวง 1,500.00         นางสาวยุภาวอี  ทองดวง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 1,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกต้ังประจําอําเภอเมืองจันทร

71 63127336982 เลขใบสั่งจาง 132/2564 631215008133 จางจัดสถานที่รับรายงานผลเลือกตั้ง 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย 2,000.00         นางจีรนันท  อมรเวทยวิทย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 (วันรัยจายวัสดุฯ, วันรายงานผล) เพื่อใชในการ 2,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ กําหนด

นายก อบจ. ศูนยประสานงานเลือกตั้ง

ประจําอําเภอกันทรลักษณ

72 63127509381 เลขใบสั่งจาง 146/2564 631215012597 จางจัดสถานที่รับรายงานผลเลือกตั้ง 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวมณีรัตน  ทุมมา นางสาวมณีรัตน  ทุมมา 2,000.00         นางสาวมณีรัตน  ทุมมา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 (วันรัยจายวัสดุฯ, วันรายงานผล) เพื่อใชในการ 2,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ กําหนด

นายก อบจ. ศูนยประสานงานเลือกตั้ง

ประจําอําเภอศรีรัตนะ

73 63127509464 เลขใบสั่งจาง 147/2564 631215012645 จางเชาเครื่องขยายเสียง (วันรัยจายวัสดุฯ, 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูล นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูล 4,000.00         นายกองกิดากร  ศิโลรัตนกูลเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ธ.ค.2563 วันรายงานผล) เพื่อใชในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. กําหนด

ศูนยประสานงานเลือกตั้งประจําอําเภอศรีรัตนะ

74 63127347836 เลขใบสั่งจาง 07/2564 63127347836 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการเพื่อใชใน 23,600.00         23,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด 23,600.00       บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ธ.ค.2563 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 23,600.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป กําหนดทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป กําหนด

พ.ศ.2564 สําหรับสถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอกันทรลักษ
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/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

75 63127326809 เลขใบสั่งซื้อ 35/2564 631214262717 จัดซื้อน้ําดื่ม 19,000.00         19,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.มูลริเวอรเทรด หจก.มูลริเวอรเทรด 19,000.00       หจก.มูลริเวอรเทรด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ธ.ค.2563 19,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

76 63127356426 เลขใบสั่งซื้อ 39/2564 631214274146 จัดซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้ง(เพิ่มเติม) 16,100.00         16,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ 16,100.00       บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ธ.ค.2563 จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเลือกตั้ง อิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัดอิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา (ประเทศไทย) จํากัดตรงตามเงื่อนไขที่

สมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ. 16,100.00               กําหนด

77 63127463957 เลขใบสั่งซื้อ 8/2564 631214358336 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวัน 20,080.00         20,080.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.แสงเจริญ กม. 7 วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม. 7 วัสดุการศึกษา 20,080.00       หจก.แสงเจริญ กม. 7 วัสดุการศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2563 สถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัด 20,080.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

อบจ.ศรีสะเกษ กําหนด

78 63127521184 เลขใบสั่งซื้อ 36/2564 631214406445 จัดซื้อถวยรางวัล เพื่อใชในโครงการมหกรรม 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) นายปุณยธร ศรีขาว นายปุณยธร ศรีขาว 15,000.00       นายปุณยธร ศรีขาว เปนผูมีคุณสมบัติ78 63127521184 เลขใบสั่งซื้อ 36/2564 631214406445 จัดซื้อถวยรางวัล เพื่อใชในโครงการมหกรรม 15,000.00         15,000.00      นายปุณยธร ศรีขาว นายปุณยธร ศรีขาว 15,000.00       นายปุณยธร ศรีขาว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2563 กีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ 15,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 สนันสนุนงานเทศกาลปใหม กําหนด

และงานสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2564

79 63127415020 เลขใบสั่งจาง 62/2564 631214317802 จางทําโล โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวัน 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด 36,000.00       บริษัท ปราชยสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2563 สถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนสังกัด 36,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

อบจ.ศรีสะเกษ กําหนด

80 63127408973 เลขใบสั่งจาง 64/2564 631214313562 จางทําปายประชาสัมพันธ เพื่อใชในโครงการมหกรรม 16,000.00         16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด บริษัท ปราชยสกรีน จํากัด 16,000.00       บริษัท ปราชยสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2563 กีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ 16,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 สนันสนุนงานเทศกาลปใหม กําหนด

และงานสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2564

81 63127510108 เลขใบสั่งจาง 65/2564 631214402452 จางเหมาเตรียมสนามแขงขัน เพื่อใชในโครงการมหกรรม 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) นายสุดสาคร  สายจันทร นายสุดสาคร  สายจันทร 20,000.00       นายสุดสาคร  สายจันทร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ธ.ค.2563 กีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ 20,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 สนันสนุนงานเทศกาลปใหม กําหนด

และงานสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2564และงานสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2564
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82 63127422426 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 631214323644 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงรถยนต 6,550.00           6,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 6,550.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2563 หมายเลขทะเบียน นข 2942 ศรีสะเกษ 6,550.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 001-53-006 กําหนด

83 63127527218 เลขใบสั่งซื้อ 9/2564 631214430182 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 2 รายการ 1,556.85           1,556.85        วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) พี แอนด พี วอเตอรเทค พี แอนด พี วอเตอรเทค 1,556.85         พี แอนด พี วอเตอรเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ธ.ค.2563 1,556.85                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

84 63127553825 เลขใบสั่งซื้อ 38/2564 631214432617 จัดซื้ออะไหลเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 18,500.00         18,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) รานฮั่วฮวดยนตกลการ รานฮั่วฮวดยนตกลการ 18,500.00       รานฮั่วฮวดยนตกลการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ธ.ค.2563 และเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น 18,500.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


