
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 64047340110 เลขใบสั่งจาง 09/2564 640415007370 จางเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวศิวาพร  นิลวันดี นางสาวศิวาพร  นิลวันดี 54,900.00       นางสาวศิวาพร  นิลวันดี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

นางสาวศิวาพร  นิลวันดี กําหนด

2 64047341160 เลขใบสั่งจาง 10/2564 640415007403 จางเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายพีระฉัตร  ทันตา นายพีระฉัตร  ทันตา 54,900.00       นายพีระฉัตร  ทันตา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

นายพีระฉัตร  ทันตา กําหนด

3 64047341376 เลขใบสั่งจาง 11/2564 640415007498 จางเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน 54,900.00       นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน เปนผูมีคุณสมบัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 64047341376 เลขใบสั่งจาง 11/2564 640415007498 จางเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน 54,900.00       นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

นางสาวณัฐกฤตา  รัตโน กําหนด

4 64047093769 เลขใบสั่งจาง 12/2564 640414076539 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนพัฒนา 2,310.00           2,310.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 2,310.00         รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 2,310.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2566) กําหนด

5 64047287999 เลขใบสั่งซื้อ 77/2564 640414244635 ซื้อหนังสือพิมพ 1,590.00           1,590.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,590.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 1,590.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 64047292824 เลขใบสั่งซื้อ 78/2564 640415006400 ซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นเดือน เม.ย.64 60,000.00         60,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 60,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 60,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 64047106185 เลขใบสั่งซื้อ 78/2564 640415002481 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนที่ศูนยการจัด 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรสิทธิ์กอสราง หจก.พรสิทธิ์กอสราง 4,000.00         หจก.พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 การขยะมูลฝอยรวม กลุมท่ี 3(เทศบาลตําบล 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 1 เม.ย. 2564 การขยะมูลฝอยรวม กลุมท่ี 3(เทศบาลตําบล 4,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

เมืองขุขันธ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ ประจําเดือน กําหนด

ม.ค.64



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 64047158879 เลขใบสั่งจาง 79/2564 640415002481 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติขอมูล 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายณัฐวัฒน เบาทอง นายณัฐวัฒน เบาทอง 54,900.00       นายณัฐวัฒน เบาทอง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สารสนเทศ งานบันทึกขอมูล สํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64047162355 เลขใบสั่งจาง 80/2564 64047162355 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานเทคนิค 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายจิณณวัตร ปญญาคม นายจิณณวัตร ปญญาคม 54,900.00       นายจิณณวัตร ปญญาคม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ไฟฟา สํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64047162485 เลขใบสั่งจาง 81/2564 640415008976 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวรตนพร  กลวยนิจ นางสาวรตนพร  กลวยนิจ 54,900.00       นางสาวรตนพร  กลวยนิจ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูลสํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 64047162546 เลขใบสั่งจาง 82/2564 640415008976 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานพาหนะ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายโชคชัย ศิลาโชติ นายโชคชัย ศิลาโชติ 54,900.00       นายโชคชัย ศิลาโชติ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 งานซอมบํารุงยานพาหนะ สํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 64047162585 เลขใบสั่งจาง 83/2564 640415008961 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสํารวจ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชลธี  โมทะจิตร นายชลธี  โมทะจิตร 54,900.00       นายชลธี  โมทะจิตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ออกแบบ สํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64047162625 เลขใบสั่งจาง 84/2564 640415008600 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสุวิจักข  คําพุฒ นายสุวิจักข  คําพุฒ 54,900.00       นายสุวิจักข  คําพุฒ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล สํานักชาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 64047162686 เลขใบสั่งจาง 85/2564 640415008598 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานอาคาร 48,000.00         48,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวนิส  หีบแกว นายวนิส  หีบแกว 48,000.00       นายวนิส  หีบแกว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สถานที่ ดูแลตนไม สํานักชาง 48,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 64047162747 เลขใบสั่งจาง 86/2564 64041762747 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานทําความสะอาด 48,000.00         48,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวดรุณี  ศรีมวง นางสาวดรุณี  ศรีมวง 48,000.00       นางสาวดรุณี  ศรีมวง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 อาคารสํานักงานสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 48,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 1 เม.ย. 2564 อาคารสํานักงานสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 48,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง 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

16 64047162838 เลขใบสั่งจาง 87/2564 6404150008595 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานอาคาร 48,000.00         48,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวรวัฒน  โภคะสุนทรางกูล นายวรวัฒน  โภคะสุนทรางกูล 48,000.00       นายวรวัฒน  โภคะสุนทรางกูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สถานที่ ดูแลตนไม สํานักชาง 48,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64047162888 เลขใบสั่งจาง 88/2564 640415008593 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานซอม 54,000.00         54,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายประพล  นนทะสอน นายประพล  นนทะสอน 54,000.00       นายประพล  นนทะสอน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 บํารุงทางหลวงทองถ่ิน ประจําชุดลาดยาง 54,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

18 64047320549 เลขใบสั่งจาง 89/2564 640414258528 จางเหมาบริการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวกรวิการ วนาลีโกศล นางสาวกรวิการ วนาลีโกศล 54,900.00       นางสาวกรวิการ วนาลีโกศล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64047319996 เลขใบสั่งจาง 91/2564 640414258209 จางเหมาบริการ กองการศึกษา ศาสนาและ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวชวิศา เศรษฐบุตร นางสาวชวิศา เศรษฐบุตร 54,900.00       นางสาวชวิศา เศรษฐบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 วัฒนธรรม 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 64047315716 เลขใบสั่งจาง 92/2564 640414255605 จางเหมาบริการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายประพันธ จันใด นายประพันธ จันใด 45,000.00       นายประพันธ จันใด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 SSK PARK 45,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 64047309188 เลขใบสั่งจาง 93/2564 640414257172 จางเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางบุญชู  ทรจักร นางบุญชู  ทรจักร 45,000.00       นางบุญชู  ทรจักร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 SSK PARK 45,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 64047320369 เลขใบสั่งจาง 94/2564 640414258378 จางเหมาบริการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายจิณณณัฏฐี บัวกาบ นายจิณณณัฏฐี บัวกาบ 54,900.00       นายจิณณณัฏฐี บัวกาบ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 SSK PARK 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 64047263285 เลขใบสั่งจาง 95/2564 64047263285 จางเหมาบริการ กองการศึกษา ศาสนาและ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายศุภโชค  พันธุโอสถ นายศุภโชค  พันธุโอสถ 54,900.00       นายศุภโชค  พันธุโอสถ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 วัฒนธรรม 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 1 เม.ย. 2564 วัฒนธรรม 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

24 64047264446 เลขใบสั่งจาง 100/2564 640415006532 จางเหมาเจาหนาที่ประสานงาน ประจํา 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณิชาภา ดวนใหญ นางสาวณิชาภา ดวนใหญ 54,900.00       นางสาวณิชาภา ดวนใหญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สนามกีฬาระดับจังหวัด(อาคารวีสมหมาย) 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64047311308 เลขใบสั่งจาง 101/2564 64047311308 จางเหมาเจาหนาที่ประสานงาน ประจํา 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง 54,900.00       นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สนามกีฬาระดับจังหวัด(โรงฝกกีฬาเอนกประสงค) 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26   64047352821 เลขใบสั่งจาง 103/2564 640415007699 จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล งานเทค 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวศศิวิมล  เลยหยุด นางสาวศศิวิมล  เลยหยุด 54,900.00       นางสาวศศิวิมล  เลยหยุด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 โนโลยีสารสนเทศ งานรับ-สง เอกสารทาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ไปรษณีย สํานักปลัดอบจ. กําหนด

27 64047352999 เลขใบสั่งจาง 104/2564 640415008131 จางเหมางานบันทึกขอมูล งานเลขานุการ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวเกศรินทร โอวัฒนานวคุณ นางสาวเกศรินทร โอวัฒนานวคุณ 54,900.00       นางสาวเกศรินทร โอวัฒนานวคุณ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักปลัด กําหนด

28 64047353268 เลขใบสั่งจาง 105/2564 640415007705 จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล งานเทค 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวรพจน  ศรีวัง นายวรพจน  ศรีวัง 54,900.00       นายวรพจน  ศรีวัง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 โนโลยีสารสนเทศ งานรับ-สง เอกสารทาง 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ไปรษณีย สํานักปลัดอบจ. กําหนด

29 64047353444 เลขใบสั่งจาง 106/2564 640415007685 จางเหมาบริการงานดานการประชาสัมพันธ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายศตวรรษ บุตรจําปาวงค นายศตวรรษ บุตรจําปาวงค 54,900.00       นายศตวรรษ บุตรจําปาวงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ของหนวยงาน การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ของหนวยงาน การเผยแพรขอมูลขาวสาร กําหนด

ของหนวยงานผานระบบตางๆของหนวยงาน

สํานักปลัด

30 64047319522 เลขใบสั่งจาง 108/2564 640415006734 จางเหมาบริการงานธุรการ งานบันทึกขอมูล 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาววิภาพร  ปองเศรา นางสาววิภาพร  ปองเศรา 54,900.00       นางสาววิภาพร  ปองเศรา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายสวัสดิการสังคม 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

31 64047320160 เลขใบสั่งจาง 109/2564 640415006748 จางเหมาบริการงานเลขานุการ ฝายสวัสดิการ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวลลิตภัตร ดาราศาสตร นางสาวลลิตภัตร ดาราศาสตร 54,900.00       นางสาวลลิตภัตร ดาราศาสตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 สังคม 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 64047354982 เลขใบสั่งจาง 110/2564 640415007612 จางเหมาบริการงานเลขานุการ งานบันทึก 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวดาราวรรณ  แซอึ้ง นางสาวดาราวรรณ  แซอึ้ง 54,900.00       นางสาวดาราวรรณ  แซอึ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ขอมูล ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตางๆ สํานักปลัด กําหนด

33 64047344753 เลขใบสั่งจาง 111/2564 640415007292 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสรัญญา  มณีนิล นางสรัญญา  มณีนิล 54,900.00       นางสรัญญา  มณีนิล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย. 2564 ปฏิบัติที่ประจําเมืองใหมชองสะงํา และ 54,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหมชองสะงํา กําหนด

34 64047108431 เลขใบสั่งซื้อ 149/2564 64047108431 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,100.00         54,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 เม.ย. 2564 54,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 64047109559 เลขใบสั่งซื้อ 150/2564 640414089732 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,100.00         54,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 เม.ย. 2564 54,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 64047108842 เลขใบสั่งซื้อ 151/2564 640414089097 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,517.50         36,517.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 36,517.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 เม.ย. 2564 36,517.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 64047073154 เลขใบสั่งจาง 14/2564 640414060277 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการรณรงค 24,400.00         24,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทปราชญสกรีน จํากัด บริษัทปราชญสกรีน จํากัด 24,400.00       บริษัทปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย. 2564 เมาไมขับในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2564 24,400.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ กําหนด

35 64047106306 เลขใบสั่งซื้อ 17/2564 640414088147 จัดซื้อวัสดุรับรอง เพื่อใชในโครงการรณรงค 24,475.00         24,475.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพงศเจริญเซ็นเตอร รานพงศเจริญเซ็นเตอร 24,475.00       รานพงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย. 2564 เมาไมขับในชวงเทศกาลสงกรานต 24,475.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 5 เม.ย. 2564 เมาไมขับในชวงเทศกาลสงกรานต 24,475.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 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

36 64047130333 เลขใบสั่งจาง 113/2564 640414107441 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 1456 2,579.77           2,579.77        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วีเอสิลเค ออโตโมบิล จํากัด บริษัท วีเอสิลเค ออโตโมบิล จํากัด 2,579.77         บริษัท วีเอสิลเค ออโตโมบิล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย. 2564 ศรีสะเกษ 2,579.77                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64047277307 เลขใบสั่งจาง 114/2564 640414238809 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน บล 299 ศรีสะเกษ 1,381.64           1,381.64        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัด บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัด 1,381.64         บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย. 2564 รหัสครุภัณฑ 002-61-0035 1,381.64                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64047147534 เลขใบสั่งจาง 9/2564 640414121238 จางซอมคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 1,500.00           1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 1,500.00         รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย. 2564 ราชการภายในสํานักงานเลขานุการอบจ. 1,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 64047107078 เลขใบสั่งจาง 10/2564 640414087512 จางทําเอกสาร เพื่อรายงานการติดตาม 2,616.00           2,616.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 2,616.00         รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย. 2564 ประเมินผลการควบคุมภายในฯ 2,616.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 7 เม.ย. 2564 ประเมินผลการควบคุมภายในฯ 2,616.00                 

กําหนด

40 64047082271 เลขใบสั่งซื้อ 11/2564 640414077567 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 โครงการ 80,432.00         80,432.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา 80,432.00       หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย. 2564 80,432.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64047088072 เลขใบสั่งซื้อ 12/2564 640414072912 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 10,800.00         10,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 10,800.00       รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย. 2564 งานในหนาที่และภารกิจของสํานักงานเลขา 10,800.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

นุการอบจ. กําหนด

42 64047392818 เลขใบสั่งจาง 14/2564 640414312395 จางถายเอกสารและเขาเลมแผนอัตรากําลัง 2,620.00           2,620.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 2,620.00         รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย. 2564 3 ป อบจ.ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2,620.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

พ.ศ.2564 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) กําหนด

พ.ศ.2564

43 64047160582 เลขใบสั่งซื้อ 153/2564 640414341414 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 11,361.00         11,361.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 11,361.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย. 2564 11,361.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 8 เม.ย. 2564 11,361.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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44 64047160626 เลขใบสั่งซื้อ 154/2564 640414341640 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 54,100.00         54,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย. 2564 54,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 64047409972 เลขใบสั่งซื้อ 1/2564 640414341640 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ 70,700.00         70,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 70,700.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 เม.ย. 2564 ปฏิบัติงาน สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 70,700.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 64047079532 เลขที่สัญญา 7/2564 640422011086 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานคอแดง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลขุนหาญ - เขตตําบลโพธิ์กระสังข กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

47 64047079762 เลขที่สัญญา 8/2564 640422011087 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโคกพยอม 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

48 64047079812 เลขที่สัญญา 9/2564 640422011088 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานจะเนียว 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลกระหวัน - บานโนนสูง กําหนด

หมูที่ 1 ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ

49 64047079848 เลขที่สัญญา 10/2564 640422011089 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดูตะวันออก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลขุนหาญ - (ลําหวยจันทร) กําหนด

เขตตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ



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

50 64047082413 เลขที่สัญญา 11/2564 640422011230 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอ หมูที่ 7 - 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ถนนลาดยาง ศก.4045 ตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

51 64047082501 เลขที่สัญญา 12/2564 640422011246 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดงสูง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 15 ตําบลหนองหญาลาด - กําหนด

บานแสงเจริญ หมูที่ 6 ตําบลตระกาจ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

52 64047082553 เลขที่สัญญา 13/2564 640422011257 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโดนเอาวใต 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลรุง - เขตตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

53 64047082602 เลขที่สัญญา 14/2564 640422011264 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโตนดตะวันตก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

(แยกบานหนองคงคา) หมูท่ี 11 ตําบลขนุน - กําหนด

บานโนนศิริ หมูที่ 7 ตําบลบึงมะลู

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

54 64047082629 เลขที่สัญญา 15/2564 640422011273 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานทุงยาว หมูที่ 4 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย - บานแจงแมง หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

55 64047082687 เลขที่สัญญา 16/2564 640422011277 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานนาโพธิ์ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลชํา - เขต อบต.รุง กําหนดหมูที่ 3 ตําบลชํา - เขต อบต.รุง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

56 64047082747 เลขที่สัญญา 17/2564 640422011285 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนสมบูรณ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลขนุน - บานทาสวาง หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

57 64047082720 เลขที่สัญญา 18/2564 640422011289 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานสังเม็ก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลสังเม็ก - บานโนนใหญเหนือ กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลเมือง อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

58 64047082782 เลขที่สัญญา 19/2564 640422011293 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,403.84    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ58 64047082782 เลขที่สัญญา 19/2564 640422011293 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,403.84    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานคอ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 8 ตําบลหัวชาง - บานโนนแดง หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลแขม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

59 64047082811 เลขที่สัญญา 20/2564 640422011302 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,403.84    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนน 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย - กําหนด

เขตตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

60 64047082836 เลขที่สัญญา 21/2564 640422011311 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,403.84    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานสําโรงนอย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย - กําหนด

บานโพธ์ิฮัง หมูที่ 9 ตําบลหนองอึ่ง

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



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

61 64047084076 เลขที่สัญญา 22/2564 640422011467 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,446.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกระเต็ล 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

บานสนิท หมูที่ 8 ตําบลสวาท อําเภอปรางคกู

จังหวัดศรีสะเกษ

62 64047084079 เลขที่สัญญา 23/2564 640422011472 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,446.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอเลา 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 2 - บานพะเนา หมูท่ี 9 ตําบลปราสาท กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เขตตําบลกระออม อําเภอสําโรง จังหวัดสุรินทร

63 64047084091 เลขที่สัญญา 24/2564 640422011475 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,471.38    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานนาทุง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลผักไหม - คลองอีสานเขียว กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เขตอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

64 64047084099 เลขที่สัญญา 25/2564 640422011478 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,471.38    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานบุยาว 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 - บานโนนสําโรง หมูที่ 7 - กําหนด

บานกลวยกวาง หมูที่ 1 ตําบลกลวยกวาง

อําเภอหัวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

65 64047084106 เลขที่สัญญา 26/2564 640422011481 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,471.38    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานปราสาท 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 1 - บานกอเลา หมูท่ี 2 ตําบลปราสาท กําหนด

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลหนองไฮ

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



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

66 64047084114 เลขที่สัญญา 27/2564 640422011485 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,471.38    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานไพรพยอม 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

บานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

67 64047084118 เลขที่สัญญา 28/2564 640422011499 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,471.38    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานฟาผา 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลจานแสนไชย - บานหนองแข กําหนด

หมูที่ 11 ตําบลกลวยกวาง เภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

68 64047084156 เลขที่สัญญา 29/2564 640422011504 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,446.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหวา หมูที่ 6 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

เขตตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร

จังหวัดศรีสะเกษ

69 64047084158 เลขที่สัญญา 30/2564 640422011506 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,446.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานไฮนอย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

เขตอําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

70 64047224960 เลขใบสั่งจาง 96/2564 64041484055 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 1,850.00           1,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธีรวัฒนออโตแอร รานธีรวัฒนออโตแอร 1,850.00         รานธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 นข 2942 ศรีสะเกษ 1,850.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

71 64047426761 เลขใบสั่งซื้อ 155/2564 640414335573 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,910.50         21,910.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 21,910.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 21,910.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดกําหนด



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 64047200588 เลขใบสั่งซื้อ 156/2564 640414298963 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมบํารุงทางหลวง 478,500.00       478,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 478,500.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 เม.ย. 2564 ทองถ่ิน ประเภทหินคลุก 478,500.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 64047079921 เลขที่สัญญา 31/2564 64047079921 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดูตะวันออก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลขุนหาญ - (วัดปาอุดมทรัพย) กําหนด

เขตตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

74 64047079954 เลขที่สัญญา 32/2564 640422014649 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,001.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานตาจวน 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญเขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

75 64047079977 เลขที่สัญญา 33/2564 640422014666 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโพธ์ิกระสังข 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ - กําหนด

บานสะเดานอย หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

77 64047080007 เลขที่สัญญา 34/2564 640422014681 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,221.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองคู 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

78 64047080855 เลขที่สัญญา 35/2564 640422013233 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,532.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานซํามวง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลชํา อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานซําตาโตง หมูที่ 9 ตําบลพราน อําเภอขุนหาญบานซําตาโตง หมูที่ 9 ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ



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 64047081006 เลขที่สัญญา 37/2564 640422013257 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานรุง หมูท่ี 1 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลรุง - เขตตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

80 64047081083 เลขที่สัญญา 38/2564 640422013261 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,532.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานรุง หมูที่ 1 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลรุง - บานนาโพธิ์ หมูที่ 1 ตําบลชํา กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

81 64047081152 เลขที่สัญญา 39/2564 640422013267 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองโปรงใหญ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลรุง - เขตตําบลบึงมะลู กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

82 64047081236 เลขที่สัญญา 40/2564 640422013426 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหวยตาเสก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานสันติสุข หมูที่ 13 ตําบลบักดอง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

83 64047081299 เลขที่สัญญา 41/2564 640422013474 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหวยตาเสก 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานสันติสุข หมูที่ 13 ตําบลบักดอง

84 64047081365 เลขที่สัญญา 42/2564 640422013527 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางแยกถนนลาดยาง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมายเลข 4054 - น้ําตกหวยวังใหญ กําหนด

บานกอ หมูที่ 7 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษบานกอ หมูที่ 7 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ



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 64047081426 เลขที่สัญญา 43/2564 640422013559 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,532.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางแยกถนนลาดยาง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมายเลข 4054 - วัดถ่ําพระใหญ บานสามเสา กําหนด

หมูที่ 2 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

86 64047081478 เลขที่สัญญา 44/2564 640422013598 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางแยกถนนลาดยาง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมายเลข 2335 - บานหวยตาเสก หมูที่ 10 กําหนด

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

87 64047050485 เลขที่สัญญา 45/2564 640422013648 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,308.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอก 497,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอก 497,000.00              

หมูที่ 11 ตําบลกระแซง - บานซําตาวัน กําหนด

หมูที่ 17 ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

88 64047081707 เลขที่สัญญา 46/2564 640422013771 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,514.61    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานจํานรรจ 497,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

เขตตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

89 64047081949 เลขที่สัญญา 47/2564 640422013934 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000.00       505,324.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนจิก 497,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลกระแซง - ทางหลวงหมาย กําหนด

เลข 24 - บานขอนแกน หมูที่ 11 ตําบลตระกาจ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

90 64047077841 เลขที่สัญญา 48/2564 640422013102 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,435.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนทราย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนทราย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 (หาดบานแกง) - แมน้ํามูล ตําบลคูซอด กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

91 64047077897 เลขที่สัญญา 49/2564 640422013149 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,435.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนแย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7  ตําบลหญาปลอง - เขตตําบลน้ําคํา กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

92 64047084240 เลขที่สัญญา 50/2564 640422013168 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,511.25    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานเปอย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 6 ตําบลคูซอด อําเภอเมือง - เช่ือมเขต กําหนด

ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ

93   64047078723 เลขที่สัญญา 51/2564 640422013199 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,435.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโพธิ์ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโพธิ์ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบล๙ อําเภอเมือง - เชื่อมเขต กําหนด

ตําบลบอแกว อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

94   64047078802 เลขที่สัญญา 52/2564 640422013215 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,511.25    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองเขากรรม 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 - บานหนองหวา หมูที่ 1 ตําบลบอแกว กําหนด

อําเภอเมือง - เช่ือมเขตตําบลดู อําเภอกันทรารมย

จังหวัดศรีสะเกษ

95   64047078929 เลขที่สัญญา 53/2564 640422013229 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,435.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองคํา 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 - บานหัวนา หมูที่ 10 ตําบลน้ําคํา กําหนด

(รอบเขตแนวปา) - เขตตําบลคูซอด อําเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

 



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

96 64047079011 เลขที่สัญญา 54/2564 640422013256 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,435.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานอีหล่ําใหม 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง - กําหนด

เขตตําบลบอแกว อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

97   64047079095 เลขที่สัญญา 55/2564 640422013273 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       502,511.25    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานเอก หมูที่ 5 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหญาปลอง - บานหนองโน หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

98   64047079167 เลขที่สัญญา 56/2564 640422013289 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,456.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางถนนทางหลวง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

แผนดินหมายเลข 4041 - บานหนองแวง กําหนดแผนดินหมายเลข 4041 - บานหนองแวง กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลคูซอด อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

99 64047079267 เลขที่สัญญา 57/2564 640422013298 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,456.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานแดง หมูท่ี 3 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลคูซอด อําเภอเมือง - บานซํา หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

100  64047080046 เลขที่สัญญา 58/2564 640422012600 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,456.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางเขตถนนทางหลวง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

แผนดินหมายเลข 2373 - บานดงเปอย กําหนด

หมูที่ 4 (กุดหวาย) ตําบลคูซอด อําเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

101  64047080076 เลขที่สัญญา 59/2564 640422012776 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,456.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางเขตถนนทางหลวง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

แผนดินหมายเลข 2373 - ถนนเลียบหนองนํ้า กําหนด

กุดเดอะ หมูที่ 1,2,4,7,8 ตําบลคูซอดกุดเดอะ หมูที่ 1,2,4,7,8 ตําบลคูซอด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

102 64047078940 เลขที่สัญญา 60/2564 640422013820 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอก หมูที่ 13 - 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง - บานฮองสามัคคึ หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

103 64047079019 เลขที่สัญญา 61/2564 640422013922 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานคอก หมูที่ 1 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไพรบึง - บานปุดเนียม หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

104  64047079064 เลขที่สัญญา 62/2564 640422013996 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานชําแระ 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 - บานตาติ่ง หมูที่ 6 ตําบลสําโรงพลัน กําหนด

อําเภอไพรบึง - ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธอําเภอไพรบึง - ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

105  64047079115 เลขที่สัญญา 63/2564 640422014056 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,619.14    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดองดึง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 6 - บานโตรย หมูท่ี 2 - บานสรางใหญ กําหนด

หมูที่ 8 ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

106  64047079169 เลขที่สัญญา 64/2564 640422014117 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดินแดง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 - โรงเรียนหนองอารีพิทยา ตําบลดินแดง กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

107  64047079284 เลขที่สัญญา 65/2564 640422014196 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานตาติ่ง หมูที 6 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน - เขตตําบลไพรบึง กําหนดตําบลสําโรงพลัน - เขตตําบลไพรบึง กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ



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

108 64047079412 เลขที่สัญญา 66/2564 640422014241 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานสะเดานอย 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

109 64047079486 เลขที่สัญญา 67/2564 640422014289 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานสําโรงธรรม 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 13 - บานตาติ่ง หมูที่ 6 ตําบลสําโรงพลัน กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

110 64047079554 เลขที่สัญญา 68/2564 640422014335 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหัวชาง 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 19 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหัวชาง 499,000.00              

หมูที่ 5 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

111 64047079625 เลขที่สัญญา 69/2564 640422014382 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,619.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานฮองสามัคคี 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

112 64047252210 ใบสั่งซื้อ 13/2564 640414222557 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 โครงการ 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา 40,000.00       หจก.แสงเจริญ กม.7วัสดุการศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 40,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

113 64047428551 ใบสั่งซื้อ 157/2564 640414336812 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 54,100.00         54,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 54,100.00               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

114 64047431404 ใบสั่งซื้อ 158/2564 640414339082 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 54,100.00         54,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 54,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 54,100.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

115 64047385391 ใบสั่งซื้อ 160/2564 640414305533 จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อใชในการจัดทําระบบ 258,000.00       258,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 258,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย. 2564 ประปา 258,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

116 64047226452 ใบสั่งซื้อ 6/2564 64047226452 จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบเข็ม 220,000.00       220,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด 220,000.00      บริษัท กิจวิสัย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 220,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

117 64047227313 ใบสั่งซื้อ 7/2564 640414298491 จัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 34,000.00         34,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด 34,000.00       บริษัท กิจวิสัย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ117 64047227313 ใบสั่งซื้อ 7/2564 640414298491 จัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 34,000.00         34,000.00      บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด 34,000.00       บริษัท กิจวิสัย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 34,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

118 64047227800 ใบสั่งซื้อ 8/2564 640414298232 จัดซื้อลอวัดระยะทาง 6,500.00           6,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด 6,500.00         บริษัท กิจวิสัย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 6,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

119 64047243496 ใบสั่งจาง 11/2564 640414198219 จางทําเอกสารคําแถลงนโยบายนายกอบจ. 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 6,000.00         ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 6,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ กําหนด

120 64047415295 ใบสั่งซื้อ 12/2564 640414334895 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 5,270.00           5,270.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 5,270.00         หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 5,270.00                 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

121 64047244947 ใบสั่งจาง 12/2564 640414231648 จางซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 3,500.00           3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 3,500.00         บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 เพื่อใชในการปฏิบัติราชการภายในหอง 3,500.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

รับรองประธานสภา อบจ. กําหนด

123 64047244626 ใบสั่งซื้อ 21/2564 640414199075 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานนิธิศทรัพยรุงเรือง รานนิธิศทรัพยรุงเรือง 3,600.00         รานนิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 3,600.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

124 64047275197 ใบสั่งจาง 121/2564 64047275197 จางซอมแซมระบบน้ําพุ บอเลี้ยงปลา 33,900.00         33,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทรัพย อินเตอร กรุป ทรัพย อินเตอร กรุป 33,900.00       ทรัพย อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 บริเวณดาหนา อาคารสํานักงาน อบจ.ศรีสะเกษ 33,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

125 64047262585 ใบสั่งจาง 123/2564 640414245907 จางซอมแซมเครื่องเสียงหองประชุมชั้น(2) 24,000.00         24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทรัพย อินเตอร กรุป ทรัพย อินเตอร กรุป 24,000.00       ทรัพย อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 24,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ505-58-011 กําหนด

126  64047267505 ใบสั่งจาง 124/2564 640414266997 จางซอมแซมเครื่องมัลติฟงกชั่น 23,070.27         23,070.27      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 23,070.27       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 รหัสครุภัณฑ 417-57-0013 23,070.27               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

127 64047432891 ใบสั่งซื้อ 161/2564 64047432891 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 37,327.50         37,327.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 37,327.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 37,327.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

128 64047434184 ใบสั่งซื้อ 162/2564 640414341065 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 14,931.00         14,931.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 14,931.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 14,931.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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129 64047274016 ใบสั่งจาง 163/2564 640414222559 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ที่ใชในราชการ 32,175.00         32,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) P.K.เอ็นจิเนียริ่ง P.K.เอ็นจิเนียริ่ง 32,175.00       P.K.เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย. 2564 สํานักคลัง 32,175.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

130 64047082181 เลขที่สัญญา 70/2564 640422016972 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานนารังการใต หมูที่ 15 - 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนคูณ หมูที่ 14 ตําบลกุดเสลา กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

131 64047082360 เลขที่สัญญา 71/2564 640422017079 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานโนนคูณ หมูที่ 14 - 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บึงระนาม - บานกุดเสลา หมูที่ 3 ตําบลกุดเสลา กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

132 64047083426 เลขที่สัญญา 72/2564 640422017152 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       507,532.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานสามแยก หมูที่ 11 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกุดเสลา - บานโนนเรือ หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

133 64047083470 เลขที่สัญญา 73/2564 640422017191 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       507,532.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานสามแยก หมูที่ 11 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ - บานคําสะอาด กําหนด

หมูที่ 8 ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

134 64047083569 เลขที่สัญญา 74/2564 640422017213 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานหนองขวาง หมูที่ 10 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

(บานคําเตย) - บานกุดเสลา หมูที่ 3 ตําบลกุดเสลา กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
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135 64047083614 เลขที่สัญญา 75/2564 640422017065 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       505,334.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 ตําบลสายทางบานหนองขวาง หมูที่ 10 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

(บานคําเตย) ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลนาเกษม 

อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

136 64047325118 ใบสั่งซื้อ 85/2564 640414262249 จัดซ้ือวัสดุธงชาต,ิธงตราสัญลักษณและเสาธง 42,000.00         42,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 42,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 42,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

137 64047325967 ใบสั่งซื้อ 86/2564 640414284172 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 88,489.00         88,489.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด 88,489.00       บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย. 2564 88,489.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

138 64047299892 ใบสั่งซื้อ 87/2564 640414243693 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 34,000.00         34,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปล่ืมจิตร ผามาน และแอร รานปลื่มจิตร ผามาน และแอร 34,000.00       รานปลื่มจิตร ผามาน และแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 เม.ย. 2564 34,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

139 64047383430 ใบสั่งซื้อ 163/2564 640414306893 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 493,460.03       493,460.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 491,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 เม.ย. 2564 ประเภทยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง 491,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

เกรด CMs-2h บรรจุ BULK กําหนด

140 64047300379 ใบสั่งซื้อ 14/2564 640402000375 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการ 25,900.00         25,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 25,900.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 เม.ย. 2564 ปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการอบจ. 25,900.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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141 64037140493 เลขที่สัญญา 76/2564 64042219557 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 3,610,000.00     3,577,009.72  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

3,572,000.00   
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 เม.ย.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

3,577,009.00   3,572,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์ เทคนิคถูกตอง

สายทางบานหนองเวียง หมูที่ 9 ตําบลทุงไชย -
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น ครบถวนและ

บานหลักปาย หมูที่ 8 ตําบลหนองหาง 5.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995
เปนผูเสนอราคา

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
6.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค

8.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

9.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

10.อุบลมงคลชัยกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา

2018
12.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง 

(1992)(1992)
13.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

14.หางหุนสวนจํากัด โพธ์ิศิริกอสราง

15.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

16.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

17.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

18.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

19.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

20.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

22.ห.จ.ก.ธนาประสงค

23.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

24.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

26.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

27.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

142 64047456680 ใบสั่งจาง 15/2564 640414358264 จางถายเอกสารและเขาเลมวาระการประชุม 9,469.00           9,469.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 9,469.00         รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ



 ลว. 26 เม.ย. 2564 ดานการบริหารงานบุคคลของ อบจ.ศรีสะเกษ 9,469.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

เดือนเมษายน พ.ศ.2564 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

143 64047371728 ใบสั่งซื้อ 15/2564 640414296004 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 18,000.00         18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 18,000.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 เพื่อใชในการปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการ 18,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

144 64047371728 ใบสั่งซื้อ 15/2564 640414296004 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 18,000.00         18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 18,000.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 เพื่อใชในการปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการ 18,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

145 64047355075 ใบสั่งซื้อ 32/2564 640414283972 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 66,600.00         66,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 66,600.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 66,600.00               ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 26 เม.ย. 2564 66,600.00               

กําหนด

146 64047202986 เลขที่สัญญา 77/2564 640422023024 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,285.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 - กําหนด

บานหนองกิโล หมูที่ 2 ตําบลหนองครก

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

147 64047197589 เลขที่สัญญา 78/2564 640422023071 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,543.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานแข หมูที่ 1 ตําบลแข - องคการบริหารสวน กําหนด

ตําบลแข อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

148 64047197628 เลขที่สัญญา 79/2564 640422023092 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,045.12    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานแทรง  หมูที่ 1 ตําบลหวยสําราญ - กําหนด

บานภูมิศาลา หมูที่ 4 ตําบลโคกเพชรบานภูมิศาลา หมูที่ 4 ตําบลโคกเพชร

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

149 64047197672 เลขที่สัญญา 80/2564 640422023114 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,543.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานอะลาง หมูที่ 5 ตําบลแข - ศูนยพัฒนา กําหนด

เด็กเล็กบานอะลาง อําเภอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

150 64047197162 เลขที่สัญญา 81/2564 640422021482 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,543.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองหวา หมูที่ 5 ตําบลหัวชาง - กําหนด

สามแยกหนาโรงเรียนบานเหง่ียงกะจะ

บานกะจะ หมูที่ 7 ตําบลโคกหลาม

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

151 64047197275 เลขที่สัญญา 82/2564 640422021594 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,285.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ทางหลวงหมายเลข 226 ศรีสะเกษ - กําหนด

สุรินทร - บานเพียนาม หมูที่ 3 ตําบลหนองไผ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

152 64047197300 เลขที่สัญญา 83/2564 640422021731 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,898.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลเสื่องขาว กําหนด

อําเภอศรีรัตนะ - บานเกษตรสมบูรณ

หมูที่ 9 ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง

จังหวัดศรีสะเกษ

153 64047197330 เลขที่สัญญา 84/2564 640422021816 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,898.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานสลับ หมูที่ 6 ตําบลสระเยาว - บานเสื่องขาว กําหนด

หมูที่ 1 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

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

154 64047198722 เลขที่สัญญา 85/2564 640422021444 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,285.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 - กําหนด

บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

155 64047197649 เลขที่สัญญา 86/2564 640422021639 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,285.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก - กําหนด

แยกถนนทางเขาศูนยกํากีดขะมูลฝอย

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

156 64047198841 เลขที่สัญญา 87/2564 640422021454 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,543.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              

บานมะหลัด หมูที่ 6,7,8 9 ตําบลแต - กําหนด

บานปะอาว หมูที่ 1 ตําบลปะอาว

อําเภออุทุมพรสิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

157 64047198864 เลขที่สัญญา 88/2564 640422021764 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,947.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 499,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานแสนแกว หมูที่ 3 ตําบลหนองหมี - กําหนด

บานหนองคูไซ หมูที่ 1 บานสรางป

หมูที่ 2 ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

158 64037401869 เลขที่สัญญา 89/2564 640422023515 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 920,000.00       928,297.18    วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

629,000.00  
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 เม.ย. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานบก หมูที่ 13 อิเล็กทรอนิกส
2หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

631,000.00  629,000.00         และขอเสนอทาง

ตําบลหวยเหนือ - บานแดง หมูที่ 1 (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

710,000.00  เทคนิคถูกตอง

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
หจก.จิระประภากอสราง

880,880.00  ครบถวนและ
5.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.วิจิตรรุงโรจน1995

900,000.00  เปนผูเสนอราคา
6.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง6.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

ต่ําสุด

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.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

8.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

9.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน

สตรัคซั่นเซอรวิส

10.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา

2018

12.อุบลมงคลชัยกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

14.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

15.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

16.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

17.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

18.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

19.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง19.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

20.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

21.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

22.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

23.ห.จ.ก.ธนาประสงค

24.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

25.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

26.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

27.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

30.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมย

กอสราง

159 64047406245 ใบสั่งจาง 12/2564 640414321404 จางทําปาย เพื่อใชติดตั้งภายในกองยุทธ 3,350.00           3,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 3,350.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 เม.ย. 2564 ศาสตรและงบประมาณ 3,350.00                 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

160  64047424557 ใบสั่งซื้อ 17/2564 640414333995 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 1,280.00           1,280.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 1,280.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 เม.ย. 2564 งานในหนาที่และภารกิจขงสํานักงานเลขา 1,280.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

นุการองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

161 64017563956 เลขที่สัญญา 90/2564 640522003021 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 998,500.00       999,687.35    วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

998,000.00  
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 เม.ย. 2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
หจก.กันทรลักษไทยนต

998,500.00  998,000.00         และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น เทคนิคถูกตอง

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองไฮ
4.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

ครบถวนและ

หมูที่ 1 ตําบลหนองไฮ - บานนาสูง หมูที่ 3
5.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

เปนผูเสนอราคา

ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
6.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

ต่ําสุด

จังหวัดศรีสะเกษ
7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

8.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

9.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

10.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

11.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

12.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

13.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

14.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

15.ห.จ.ก.ธนาประสงค

16.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

17.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

20.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

162 64047082890 ใบสั่งซื้อ 6/2564 640401006427 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 342,000.00       342,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 342,000.00      บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 342,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

จํานวน 6 เครื่องเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ กําหนด

ภายในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

163 64047426408 ใบสั่งซื้อ 88/2564 640414336358 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานมาลีธารทิพย รานมาลีธารทิพย 9,000.00         รานมาลีธารทิพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 ของขาราชการและเจาหนาที่ที่เดินทางไป 9,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงาน ณ สถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหม กําหนด

ชองสะงํา

164 64047198255 เลขที่สัญญา 91/2564 640422022511 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,950.82    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานทาโพธ์ิ หมูที่ 2 ตําบลเมืองคง - บานหวาน กําหนด

หมูที่ 1 ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

165 64047198210 เลขที่สัญญา 92/2564 640422022456 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,947.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานดอนเรือ(บานบากเรือ) หมูที่ 7 ตําบลเมืองคง กําหนด

อําเภอราษีไศล - บานคลีกลิ้ง หมูที่ 1 ตําบลคลีกล้ิง

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

166 64047198607 เลขที่สัญญา 93/2564 640422026339 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,314.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานทุงสวาง หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ - กําหนด

บานหนองหิน หมูที่ 2 ตําบลสวนกลวย

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

167 64047198902 เลขที่สัญญา 94/2564 640422026452 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,314.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนสําราญ หมูท่ี 1 ตําบลโนนสําราญ - บานนาขนวน กําหนดบานโนนสําราญ หมูท่ี 1 ตําบลโนนสําราญ - บานนาขนวน กําหนด

หมูที่ 5 ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

168 64047198983 เลขที่สัญญา 95/2564 640422026523 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,045.12    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานภูมิศาลา หมูที่ 1 ตําบลโคกเพชร - กําหนด

บานประปุน หมูที่ 7 ตําบลหัวเสือ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

169 64027139994 เลขที่สัญญา 96/2564 640522002559 โครงการปรับปรุงซอมแซมลานจอดรถ 2,200,000.00     2,201,646.59  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ชางไทยการโยธา 2018

1,887,000.00   
หจก.ชางไทยการโยธา 2018

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 และของจอดรถสถานีขนสงผูโดยสาร อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง
1,888,000.00   1,887,000.00           และขอเสนอทาง

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
หจก.สินรวมชัย

2,091,000.00   เทคนิคถูกตอง
4.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

ครบถวนและ
5.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

เปนผูเสนอราคา
6.หางหุนสวนจํากัด สินรวมชัย

ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

8.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

9.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

10.บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด

11.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

12.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

13.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

14.ห.จ.ก.ธนาประสงค

15.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

170 64047199288 เลขที่สัญญา 97/2564 640422022488 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,314.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกระแซง หมูที่ 1,2 ตําบลกระแซง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ  - บานกุดนาแกว หมูที่ 3

ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

171 64047199282 เลขที่สัญญา 98/2564 640422022538 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       500,861.42    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานคอก หมูที่ 1 ตําบลไพรบึง - บานดินแดง กําหนด

หมูที่ 5 ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

172 64047199290 เลขที่สัญญา 99/2564 640422022581 โครงการงานอํานวยความปลอดภัยจุดเสี่ยง 500,000.00       501,314.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด 499,000.00      บริษัท ธรรมาอนันต (ทีเอ็มเอ) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 โดยติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ Solar Cell 499,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกุดเสลา หมูที่ 3 ตําบลกุดเสลา กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

173 64047402533 ใบสั่งซื้อ 173/2564 64047402533 จัดซื้อหมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้ง 225,000.00       225,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ ท.ีพ.ีเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ศรีสะเกษ ที.พ.ีเอ็นจิเนียริ่ง 225,000.00      หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 เม.ย. 2564 225,000.00              ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดกําหนด

174 64037402775 เลขที่สัญญา 100/2564 640422032569 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อม 1,000,000.00     853,802.92    วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.สมชายรุงเรือง

419,000.00      
หจก.สมชายรุงเรือง

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 เม.ย. 2564 ระหวางตําบล สายทางบานโนนสมบูรณ อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์
หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา

459,000.00      419,000.00              และขอเสนอทาง

หมูที่ 10 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมนอย (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ใจประเสริฐกอสราง

493,000.00      เทคนิคถูกตอง

จังหวัดศรีสะเกษ  เขตอําเภอเข่ืองใน
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

518,888.00      ครบถวนและ

จังหวัดอุบลราชธานี
5.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

590,000.00      เปนผูเสนอราคา
6.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

599,000.00      ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

640,320.00      
8.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง หจก.ณชัยรุงเรือง

674,000.00      
9.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน

สตรัคซั่นเซอรวิส
หจก.ประกิตลักษกอสราง 794,000.00      

10.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน หจก.ธนาประสงค 800,000.00      
11.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา

2018

12.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

13.หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

14.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท 14.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท 

(1998)



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.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง 

(1992)

16.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

17.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

18.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

19.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

20.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

21.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

22บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

23.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

25.ห.จ.ก.ธนาประสงค

26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

28.หางหุนจํากัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา

29.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

30.ใจประเสริฐกอสราง

31.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

33.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

34.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมย

กอสราง



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

175 64037142557 เลขที่สัญญา 101/2564 640522005552 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000.00     4,925,610.02  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.กันทรลักไทยนต

4,920,000.00   
หจก.กันทรลักไทยนต

เปนผูมีคุณสมบัติ

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

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

4,925,610.00   4,920,000.00           และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

เทคนิคถูกตอง

สายทางหลวงแผนดินหมายเลข221 -
4.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

ครบถวนและ

บานศรีเจริญ หมูที่ 10 ตําบลหนองหญาลาด -
5.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

บานศรีอุดม  หมูที่ 8 ตําบลจานใหญ
6.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒน

กอสราง ต่ําสุด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
7.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทร

กอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

9.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

10.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผล

สวัสดิ์

11.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

12.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด12.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

13.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

14.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

15.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

16.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

17.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

18.รัตธรรม

19.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

20.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณ

กอสราง

21.ห.จ.ก.ธนาประสงค

22.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา

2018

23.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

25.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา



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.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

30.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

31.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง


