
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 64057060016 เลขใบสั่งซื้อ 13/2564 640514049762 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 10,000.00         10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ 10,000.00        หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 10,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64057179180 เลขใบสั่งจาง 16/2564 640514148863 จางถายเอกสารและเขาเลมคูมือ  (แผนเสน 1,840.00           1,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พี.กอปป 1,840.00          รานเอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 ทางความกาวหนาในสายอาชีพ) (Career Path) 1,840.00                  ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64057012574 เลขใบสั่งซื้อ 18/2564 640514011162 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการปฏิบัติ 35,280.00         35,280.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 35,280.00        รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 ราชการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 35,280.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64057026383 เลขใบสั่งซื้อ 24/2564 640502000029 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการ 44,000.00         44,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 44,000.00        หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 ปฏิบัติงาน สังกัดกองการเจาหนาที่ 44,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64057224431 เลขใบสั่งซื้อ 89/2564 64057224431 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00        หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 เดือน พ.ค. 2564 50,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 64057259735 เลขใบสั่งซื้อ 90/2564 640514217785 จัดซื้อหนังสือพิมพ 1,845.00           1,845.00          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,845.00          รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 1,845.00                  ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



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 64057120596 เลขใบสั่งซื้อ 93/2564 640515002296 จัดซื้อนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่นที่ศูนย 40,000.00         40,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรสิทธิ์กอสราง หจก.พรสิทธิ์กอสราง 40,000.00        หจก.พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุมพื้นท่ี 3 40,000.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

(เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ) อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ กําหนด

ประจําเดือน พ.ค. 2564

8 64037141634 เลขที่สัญญา 102/2564 640522003565 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 2,800,000.00     2,780,607.12    วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,780,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษไทยนต

2,780,607.00    2,780,000.00            และขอเสนอทาง

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

เทคนิคถูกตอง

สายทางบานแสนแกว หมูท่ี 3 ตําบลหนองหมี -
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

ครบถวนและ

บานสรางป หมูที่ 2 ตําบลสรางป
5..หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

เปนผูเสนอราคา

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 6.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995
ต่ําสุด

7.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

8.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค

9.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

10.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

11.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

12.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

13.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

14.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

15.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

16.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

17.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

18.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

19.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

20.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

21.ห.จ.ก.ธนาประสงค

22.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

23.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

24.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ



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
26.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

9 64057176699 เลขใบสั่งซื้อ 179/2564 640514147153 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 44,793.00         44,793.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 44,793.00        หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2564 44,793.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64057094919 เลขใบสั่งจาง 13/2564 640514079750 จางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 41,200.00         41,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี เซอรวิส เค ทรี เซอรวิส 41,200.00        เค ทรี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2564 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 41,200.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 64037140334 เลขที่สัญญา 103/2564 640522002486 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000.00     4,900,961.52    วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,890,950.00 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด
หจก. อุบลมนตรีกอสราง 4,900,000.00 4,890,950.00

และขอเสนอทาง

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด หจก. กันทรลักษไทยนต 4,900,961.00 เทคนิคถูกตอง

สายทางบานใจดี หมูที่ 1 - บานอังกุล 4.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก. ทาทรายรุงอรุณ 4,900,961.00
ครบถวนและ

หมูที่ 7 - บานสมใจ หมูที่ 9 ตําบลใจดี 5.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด
เปนผูเสนอราคา

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

8.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

9.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

10.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

11.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรี
กอสราง

12.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

13.หางหุนสวนจํากัด มะคา
พัฒนาการ

14.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

15.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

16.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

17.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

18.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

19.รัตธรรม



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
20.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

21.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

22.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

23.ห.จ.ก.ธนาประสงค

24.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

25.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

27.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

29.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

30.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

31.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

33.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

34.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

12   64037354807 เลขที่สัญญา 104/2564 640522007021 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,893,000.00     1,871,252.02    วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,309,000.00 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด

หจก.สุรนิทรอมรวัฒนกอสราง 1,309,800.00 1,309,000.00
และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) สายทางบานทาสวาง (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 1,344,000.00

เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ
4.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง
1,399,000.00

ครบถวนและ

จังหวัดศรีสะเกษ - บานหนองอุด ตําบลไพบูลย
5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,459,650.00        

เปนผูเสนอราคา

อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี
6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน
สตรัคช่ัน

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,550,000.00        
ต่ําสุด

7.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.อ.วิศวกรรมโยธา 1,685,500.00        

8.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,814,000.00        

9.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995

1,850,000.00        

10.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

12.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

13.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018



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
14.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

15.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

16.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

17.หางหุนสวนจํากัด ณิชชนันทน คอนสตรัคชั่น

18.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

19.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

20.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

21.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

22.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

24.ห.จ.ก.ธนาประสงค

25.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

26.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

27.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

13 64037142115 เลขที่สัญญา 105/2564 640522006901 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000.00     5,085,344.54    วิธีประกวดราคา
1.ห.จ.ก.ธนาประสงค หจก.กันทรลักษไทยนต 4,995,000.00 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานบก หมูที่ 13 - อิเล็กทรอนิกส 2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.เพียรสราง 4,999,800.00 4,995,000.00 และขอเสนอทาง

บานเรียม หมูที่ 5 ตําบลหวยเหนือ - เช่ือม (e-bidding)
3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 5,000,000.00
เทคนิคถูกตอง

เขตตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
4.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.ทาทรายรุงอรุณ 5,000,000.00

ครบถวนและ
5.บริษัท วรรณกร รวมคา จํากัด

เปนผูเสนอราคา
6.หางหุนสวนจํากัด สินแสงจันทรนครศรี

ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

9.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

10.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

11.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

12.บริษัท เฉลิมฟาใส จํากัด

13.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

14.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง



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 ศิริศรพาณิชย 2011

16.หางหุนสวนจํากัด เจริญชัยรับเหมา

กอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

19.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

20.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

21.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คชั่น จํากัด

22.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

23.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

24.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

25.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

26.รัตธรรม

27.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

28.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

30.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด เจ็ทดีเวลลอปเมนท

32.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

33.หางหุนสวนจํากัด กันทรารมยวัสดุ 1999

34.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

35.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

36.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

37.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

38.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

39.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

40.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

41.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

43.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

44.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

45.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

14 64057098847 เลขใบสั่งซื้อ 185/2564 640514242995 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 50,000.00         43,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราชมุงคุลการดับเพลิง ราชมุงคุลการดับเพลิง 43,550.00        ราชมุงคุลการดับเพลิง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2564 43,550.00                 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

15 64057099823 เลขใบสั่งซื้อ 186/2564 640514083745 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 93,745.91         93,745.91        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษํท พ.เกียรติณรงคชัย เอ็นจิเนียริง จํากัด บริษํท พ.เกียรติณรงคชัย เอ็นจิเนียริง จํากัด 93,745.91        บริษํท พ.เกียรติณรงคชัย เอ็นจิเนียริง จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2564 93,745.91                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 64037362708 เลขที่สัญญา 106/2564 640522004714 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 1,000,000.00     1,018,610.05    วิธีประกวดราคา
1.พ.วิษณุกอสราง หจก.สิทธิพันธ กอสราง 834,444.00 หจก.สิทธิพันธ กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 โรงเรียนบานเพียนาม ตําบลหนองไผ อิเล็กทรอนิกส 2.หางหุนสวนจํากัด ธนัญญารุงเรือง หจก.ธนัญญารุงเรือง 885,000.00 834,444.00 และขอเสนอทาง

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) 3.ทีคิวเอ็ม รุงเรืองกอสราง หจก.เตียเด็กอู 896,000.00 เทคนิคถูกตอง
4.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.ทีคิวเอ็ม รุงเรืองกอสราง 934,500.00 ครบถวนและ
5.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง บริษัท เอเซียศรีนคร จํากัด 935,000.00           เปนผูเสนอราคา

6.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง หจก.ชางไทยการโยธา2018 947,000.00           ต่ําสุด
7.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

8.บริษัท เอเซียศรีนคร จํากัด

9.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

10.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

11.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

12.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

13.เตียเต็กอู

14.หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง

15.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

16.สิทธิพันธ กอสราง

17.ห.จ.ก.ธนาประสงค

18.บริษัท เอสทีเคการบัญชี จํากัด

19.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

17 64037150462 เลขที่สัญญา 107/2564 640522006263 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,100,000.00     2,087,025.07    วิธีประกวดราคา
1.บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมทที
เรียล จํากัด

1.บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น 
แอนด แมททีเรียล จํากัด

1,269,565.00 1.บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด
 แมททีเรียล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานเลา หมูที่ 7 อิเล็กทรอนิกส 2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 1,288,000.00 1,269,565.00 และขอเสนอทาง

บานเพียนามเหนือ (นอยลําดวน) หมูที่ 9 (e-bidding)
3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง 1,318,888.88
เทคนิคถูกตอง

ตําบลหนองไผ - บานโนนแย หมูที่ 7 4.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 1,398,000.00 ครบถวนและ

ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 1,459,000.00        

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



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
6.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,409,440.00        

7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.ชัยพรกันทรารมย
กอสราง

1,656,000.00        

8.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.ณชัยรุงเรือง 1,725,000.00      
9.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,740,000.00      
10.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.จิระประภากอสราง 1,880,880.00        

11.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง
1995

1,920,000.00        

12.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค หจก.แกวฟารวมกิจ 1,950,000.00        

13.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 2,000,000.00        

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 2,045,000.00        

15.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส

16.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

18.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

20.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด มงคล (9898)

22.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

23.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

24.อุบลมงคลชัยกอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

26.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

27.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

28.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

29.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

30.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

31.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

33.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

34.ทีแอนดเอ็ม 1994

35.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด



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
36.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

37.ห.จ.ก.ธนาประสงค

38.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

39.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

40.หางหุนจํากัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา

41.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

43.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

44.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

45.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

18 64057301073 เลขใบสั่งซื้อ 187/2564 640514250974 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช่ือเพลิงและหลอลื่น 5,630.00           5,630.00          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 5,630.00          หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 5,630.00                  ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64057302288 เลขใบสั่งซื้อ 188/2564 640514250974 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช่ือเพลิงและหลอลื่น 56,300.00         56,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,300.00        หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 56,300.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 64057303426 เลขใบสั่งซื้อ 189/2564 640514252874 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช่ือเพลิงและหลอลื่น 56,300.00         56,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,300.00        หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 56,300.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 64057312358 เลขใบสั่งซื้อ 190/2564 640514260264 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเช่ือเพลิงและหลอลื่น 56,300.00         56,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,300.00        หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 พ.ค.2564 56,300.00                 ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 64057020945 เลขที่สัญญา 108/2564 640522007795 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        510,196.60       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางวัดปาพรหมนิมิต - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

แยกทางหลวงบานสรางบาก หมูที่ 1 กําหนด

ตําบลวังหิน - บานโพนยาง หมูที่ 1

ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน 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

23 64057020526 เลขที่สัญญา 109/2564 640522007819 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        510,196.60       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานดวนใหญ 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 - บานหนองนาโพธิ์ หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน - บานโพธ์ิศรี

หมูที่ 5 ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

24 64057024291 เลขที่สัญญา 110/2564 640522007918 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        501,578.51       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานบาก หมูที่ 3 - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโคกเลาะ (บานโนนชาด) หมูท่ี 8 กําหนด

ตําบลจาน อําเภอเมือง - เขตตําบลพยุห 

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

25 64057024214 เลขที่สัญญา 111/2564 640522007914 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        501,578.51       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานบัวเตย 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 - บานศรีพันเรือ หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลหนองแกว - บานตะดอบ หมูที่ 1

ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

26 64057024114 เลขที่สัญญา 112/2564 640522007907 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        501,578.51       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานขนวน หมูที่ 4 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพนขา - บานเหลายอด หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลจาน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

27 64057028960 เลขที่สัญญา 113/2564 640522008456 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,969.40       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานศรีผไทราษฎร 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 16 (ถนนเลียบหวยเสน) - ฝาย คสล. กําหนด

กรมชลประทาน ตําบลกู อําเภอปรางคกู

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

28 64057028957 เลขที่สัญญา 114/2564 640522008509 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,969.40       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานพิมาย 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลพิมาย - บานขามฆอง กําหนด

(บานฆองนอย) หมูที่ 2 ตําบลพิมายเหนือ

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

29 64057028954 เลขที่สัญญา 115/2564 640522008527 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,969.40       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานผือพัฒนา 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 15 ตําบลกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ - กําหนด

เขตตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร

30 64057019698 เลขที่สัญญา 116/2564 640522007798 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        510,588.18       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกอ หมูที่ 2 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยใต - บานราษีพัฒนา หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลหวยสําราญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

31 64057021140 เลขที่สัญญา 117/2564 640522007822 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        508,741.16       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานสวาย หมูที่ 7 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโสน อําเภอขุขันธ - บานโคกแกว หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลละลม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

32 64057025516 เลขที่สัญญา 118/2564 640522007921 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        507,622.20       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานยางกุด หมูที่ 5 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง – ปาสงวนชุมชน กําหนด

ตําบลทุงสวาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

33 64057025138 เลขที่สัญญา 119/2564 640522007928 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        507,622.20       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองไผ หมูที่ 5 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ - เขตตําบลหญาปลอง 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

34 64057026280 เลขที่สัญญา 120/2564 640522008074 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        505,047.62       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองไผ หมูที่ 5 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ - เขตตําบลหญาปลอง กําหนด

35 64057026520 เลขที่สัญญา 121/2564 640522008113 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        505,072.91       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานสวัสดี หมูที่ 8 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยทับทัน - ฝายตาชี - บานหวยยาง กําหนด

หมูท่ี 13 ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

36 64057027217 เลขที่สัญญา 122/2564 640522008150 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        512,546.75       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางรองกระโพธิ์ 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บานตะเคียน หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน - กําหนด

บานกระโพธิ์ชางหมอ หมูที่ 6 ตําบลดองกําเม็ด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

37 64057028233 เลขที่สัญญา 123/2564 640522007915 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,008.81       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทาง ทางหลวง 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมายเลข 2085 - บานหนองทามใหญ หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

38 64057028656 เลขที่สัญญา 124/2564 640522007919 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,008.81       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองทามนอย 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลคําเนียม - บานหนองกี่ กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลยาง อําเภอกันทรามย 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

39 64057029032 เลขที่สัญญา 125/2564 640522007933 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        511,162.81       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองหัวชาง 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 5 - บานรองน้ําคํา หมูท่ี 10 กําหนด

ตําบลหนองหัวชาง อําเภอกันทรารมย

จังหวัดศรีสะเกษ - บานเปอย ต.โนนกาเล็น

อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

40 64057029023 เลขที่สัญญา 126/2564 640522007931 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,008.81       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองมวง หมูที่ 9 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองหัวชาง - บานหนองทามนอย กําหนด

หมูที่ 4 ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย

จังหวัดศรีสะเกษ

41 64057022094 เลขที่สัญญา 127/2564 640522007897 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        511,338.94       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 499,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระหวัน หมูที่ 5 - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บานทาสวาง หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

42 64057022238 เลขที่สัญญา 128/2564 640522007900 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,137.42       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 499,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดานเหนือ หมูที่ 3 - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลภูผาหมอก - บานโนนเหล่ือม กําหนด

หมูที่ 6 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

43 64057022306 เลขที่สัญญา 129/2564 640522007909 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,128.22       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 499,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทาสวางสามัคค-ี 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลโนนสําราญ - บานตาแทน กําหนด

หมูที่ 3 ตําบลบึงมะลู 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

44 64057022334 เลขที่สัญญา 130/2564 640522007911 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        509,123.62       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 499,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทาสวางสามัคค-ี 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลโนนสําราญ - บานโนนเปอย กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

45 64037371490 เลขที่สัญญา 131/2564 640522010891 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,694,000.00     1,713,784.30    วิธีประกวดราคา
1.หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 1,199,000.00    หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบก หมูที่ 9 อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ณชัยรุงเรือง 1,200,000.00    1,199,000.00            และขอเสนอทาง

ตําบลตระกาจ - บานหนองตระกาศ (e-bidding)
3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด
หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

1,260,000.00    เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 1 ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ
4.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา หจก.เพียรสราง 1,329,000.00    ครบถวนและ

จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,330,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด
1,350,000.00    

7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น พงษภักดีกอสราง 1,550,000.00    

8.พงษภักดีกอสราง หจก.จิระประภากอสราง 1,550,550.00    
9.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,609,000.00    
10.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 1,630,000.00    
11.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 1,650,000.00    
12.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

14.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน

สตรัคซั่นเซอรวิส

16.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

17.หางหุนสวนจํากัด เอพ.ีมาสเตอรแปลน

18.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

20.หางหุนสวนจํากัด มงคล (9898)

21.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

22.อุบลมงคลชัยกอสราง

23.หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
24.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

25.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

26.หางหุนสวนจํากัด ท.ยิ่งเจริญ

27.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด

28.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

29.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

30.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

31.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

32.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

33.ทีแอนดเอ็ม 1994

34.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

35.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

36.ห.จ.ก.ธนาประสงค

37.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

38.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

39.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

40.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

41.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

43.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

44.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

46 64037402429 เลขที่สัญญา 132/2564 640522008590 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,330,000.00     1,365,810.76    วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.บานถุงทองกอสราง(2014)

800,000.00      
หจก.บานถุงทองกอสราง(2014)

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานละลมหนองหาร อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด
หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

861,000.00      800,000.00               และขอเสนอทาง

หมูท่ี 13 ตําบลละลม อําเภอภูสิงห (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด ป.สหพัฒนา กอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

899,000.00      เทคนิคถูกตอง

จังหวัดศรีสะเกษ - เช่ือมเขตอําเภอบัวเชด
4.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

969,000.00      ครบถวนและ

จังหวัดสุรินทร 5.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ณชัยรุงเรือง
1,031,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.จิระประภากอสราง
1,110,100.00    

7.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ธนาประสงค 1,197,000.00    
8.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 1,300,000.00    
9.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง1995

1,300,000.00    



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
10.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส

12.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

13.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

14.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

16.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

17.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

18.อุบลมงคลชัยกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

20.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

21.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

22.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

23.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

25.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

26.หางหุนสวนจํากัด บานถุงทอง กอสราง (2014)

27.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

28.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

29.ทีแอนดเอ็ม 1994

30.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

32.ห.จ.ก.ธนาประสงค

33.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

34.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

35.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

36.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

37.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

38.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
39.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

47 64057026180 เลขที่สัญญา 133/2564 640522008187 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        512,633.83       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 499,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนคอใต 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 18 - บานเหลาเชื่อก หมูที่ 10 กําหนด

ตําบลโนนคอ - เขตตําบลหนองลุง 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

48 64057026406 เลขที่สัญญา 134/2564 640522008242 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        512,633.83       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 499,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโปรง หมูที่ 7 - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บานเหลาเชือก หมูที่ 10 ตําบลโนนคอ กําหนด

อําเภอโนนคูณ - เขตอําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

49 64057026463 เลขที่สัญญา 135/2564 640522008290 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        510,304.18       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 499,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานรมเย็น หมูที่ 17 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

(แยกหนาที่วาการอําเภอโนนคูณ) กําหนด

ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลดอนกลาง

อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

50 64057024786 เลขที่สัญญา 137/2564 640522010045 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        505,479.91       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานดวนนอย หมูที่ 4 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองแคน - บานคูสระนอย หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลไผ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

51 64057028958 เลขที่สัญญา 138/2564 640522009997 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        507,431.09       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานยาง หมูที่ 6 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองแคน - บานเมี่ยง หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลไผ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



52 64057028961 เลขที่สัญญา 139/2564 640522010157 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        507,431.09       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานอุมแสง หมูที่ 7 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดู อําเภอราษีไศล - บานชาดโง กําหนด

หมูที่ 8 ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ

53 64057023824 เลขที่สัญญา 140/2564 640522009988 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,403.84       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานกระต่ํา หมูที่ 10 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขะยูง - บานบุง หมูที่ 12 ตําบลปะอาว กําหนด

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

54 64057023729 เลขที่สัญญา 141/2564 640522010411 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,403.84       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานขะยูง หมูที่ 1 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

เสนหนาสถานีรถไฟ - บานเนียม หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลขะยูง - บานหนองเหล็ก หมูที่ 5

ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

55 64057023902 เลขที่สัญญา 142/2564 640522010415 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,403.84       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานขะยูง หมูที่ 1 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

เสนอนุบาลจอมจิต ตําบลขะยูง - เขตตําบลปะอาว กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

56 64057024017 เลขที่สัญญา 143/2564 640522010418 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,403.84       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองยาง หมูที่ 6 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขะยูง - เขตตําบลโพธ์ิชัย กําหนด

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

57 64057025627 เลขที่สัญญา 144/2564 640522010423 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        508,354.78       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานไผ หมูที่ 7 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - กําหนด

บานปะโดะ หมูที่ 8 ตําบลปราสาท

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

58 64057025545 เลขที่สัญญา 145/2564 640522010429 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00        506,582.50       วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค. 2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานเมืองจันทร หมูที่ 2 - 499,000.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองแคนนอย หมูที่ 4 ตําบลเมืองจันทร - กําหนด

เขตตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

59 64037148817 เลขที่สัญญา 146/2564 640522011893 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000.00     5,001,099.91  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

4,997,000.00   
หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญ

อุทุมพรกอสราง

 ลว. 11 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

5,000,000.00   4,997,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding) 3.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ 5,000,000.00   

สายทางบานทุงหลวง หมูท่ี 10 ตําบลหวยต๊ิกชู - 4.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

บานโอวปงโกว หมูที่ 6 ตําบลไพรพัฒนา 5.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

7.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

9.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

10.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

12.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

13.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

14.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

15.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

16.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

17.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

18.รัตธรรม

19.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

20.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

21.ห.จ.ก.ธนาประสงค

22.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

24.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

25.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

26.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

27.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

29.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

30.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
31.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

60 64057313728 เลขใบส่ังซ้ือ 191/2564 640514261173 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 38,002.50         38,002.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 38,002.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 11 พ.ค.2564 38,002.50           

61 64057208878 เลขใบส่ังซ้ือ 8/2564 640501003301 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหองประชุม พรอมติดต้ัง 196,000.00       196,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทรัพยทวี อินเตอร กรุป ทรัพยทวี อินเตอร กรุป 196,000.00      ทรัพยทวี อินเตอร กรุป

 ลว. 12 พ.ค.2564 196,000.00          

62 64057178685 เลขใบส่ังซ้ือ 25/2564 64051418533 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 52,400.00         52,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 52,400.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด

 ลว. 12 พ.ค.2564  (กองการเจาหนาที)่ 52,400.00           

63 64057179061 เลขใบส่ังซ้ือ 26/2564 640514148781 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 49,972.00         49,972.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 49,972.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน

 ลว. 12 พ.ค.2564 49,972.00           

64 64057162710 เลขใบส่ังซ้ือ 94/2564 640514143160 จัดซ้ือวัสดุอ่ืน(สารสมและคลอรีน) เพ่ือใชในการ 59,400.00         59,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 59,400.00       หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

 ลว. 12 พ.ค.2564 ปฏิบัติงานเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 59,400.00           

จังหวัดศรีสะเกษ

65 64057027653 เลขที่สัญญา 147/2564 640522010413 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       538,271.71    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานนํ้าเกล้ียง 499,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลนํ้าเกล้ียง - บานโนนชมภู

หมูที่ 10 ตําบลคูบ อําเภอนํ้าเกล้ียง

จังหวัดศรีสะเกษ

66 64057020402 เลขที่สัญญา 148/2564 640522010029 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,070.07    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานคูส่ีแจ 499,000.00          

หมูที่ 4 ตําบลดงรัก - เขตตําบลโคกตาล

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

67 64057020693 เลขที่สัญญา 149/2564 640522010195 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,097.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานศาลา 499,000.00          

หมูท่ี 4 ตําบลโคกตาล - ถนนลาดยางหมาย

เลข2341 สายบานโคกตาล - บานไพรพัฒนาตะวันออก

หมูที่ 10 ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห

จังหวัดศรีสะเกษ

68 64057020897 เลขที่สัญญา 150/2564 640522010262 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,074.67    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโอวปงโกว 499,000.00          

หมูที่ 6 ตําบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยาง

บานโอวปงโกว - บานทุงหลวง หมูที่ 10

ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

69 64057020778 เลขที่สัญญา 151/2564 640522010070 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       512,546.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตะเคียน 499,000.00          

ตะวันออก หมูที่ 12 ตําบลตะเคียน - บาน

ชําระกลาง หมูที่ 10 ตําบลหวยเหนือ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

70 64057021081 เลขที่สัญญา 152/2564 640522010224 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       512,546.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเวียน 499,000.00          

หมูที่ 5 ตําบลตะเคียน - บานไลยพัฒนา

หมูท่ี 10 ตําบลจะกง อําเภอขุขีนธ จังหวัดศรีสะเกษ

71 64057021184 เลขที่สัญญา 153/2564 640522010271 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       512,546.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานสะอาง หมูท่ี 12 499,000.00          

ตําบลหวยเหนือ - บานตะเคียนตะวันออก

หมูที่ 12 ตําบลตะเคียนราม อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

72 64057028440 เลขที่สัญญา 154/2564 640522010317 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,244.68    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนนแคน 499,000.00          

หมูที่ 12 - ฝายบานโนนสําโรง หมูที่ 7 -

บานแดงใหญ หมูที่ 9 ตําบลกวยกวาง

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลสําโรงปราสาท

อําเภอปรางค จังหวัดศรีสะเกษ

73   64057024821 เลขที่สัญญา 155/2564 640522010209 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,969.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานดอนเหลือม 499,000.00          

หมูท่ี 3 ตําบลโพธ์ิชัย - บานหนองแวง หมูท่ี 6

ตําบลดู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

74 64057024821 เลขที่สัญญา 155/2564 640522010209 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,969.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานดอนเหลือม 499,000.00          

หมูท่ี 3 ตําบลโพธ์ิชัย - บานหนองแวง หมูท่ี 6

75 64057024940 เลขที่สัญญา 156/2564 640522010272 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,969.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานดอนเหลือม 499,000.00          

หมูท่ี 3 ตําบลโพธ์ิชัย - บานหนองแวง หมูท่ี 6

76 64057028964 เลขที่สัญญา 157/2564 640522010280 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,969.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานไฮ หมูท่ี 7 499,000.00          

ตําบลพิมายเหนือ - บานกระโดน หมูที่ 12

ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอปรางคกู

จังหวัดศรีสะเกษ

77 64057022222 เลขที่สัญญา 158/2564 640522009143 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,072.91    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานขยุง 499,000.00          

หมูที่ 4 - บานศาลากัลพฤกษ หมูที่ 14

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

78 64057022360 เลขที่สัญญา 159/2564 640522009147 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       518,107.22    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานพิงพวยตะวันออก 497,000.00          

หมูที่ 12 ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ -

บานซําสะโหมง หมูที่ 7 ตําบลไพร

อําเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

79 64057029036 เลขที่สัญญา 160/2564 640522009007 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       513,686.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหวย 497,000.00          

หมูที่ 8 ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ -

เขตตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

80 64037353528 เลขที่สัญญา 161/2564 640522011893 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,069,000.00     1,106,207.64  วิธีประกวดราคา 1.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ณชัยรุงเรือง 785,000.00      หจก.ณชัยรุงเรือง

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานแสงเจริญ อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.เพียรสราง

839,165.00      785,000.00          

หมูที่ ๖  ตําบลตระกาจ - บานมหาราช (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 840,000.00      

(วัดปามหาราช) หมูที่ ๑๐  ตําบลจานใหญ 
4.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

855,000.00      

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

855,200.00      
6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.พงษภักดีกอสราง

950,000.00      
7.พงษภักดีกอสราง หจก.แสงรุงอรุณกอสราง(1992)

1,000,000.00   
8.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง1995

1,010,000.00   
9.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992) หจก.สุรินยาขนสงอุบล

1,047,000.00   
10.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ

1,199,000.00   
11.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

12.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

13.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซ่ัน

เซอรวิส

14.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

15.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

17.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

18.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

19.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
20.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

21.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

22.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

23.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

24.อุบลมงคลชัยกอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด ท.ย่ิงเจริญ

26.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

28.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

29.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

30.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

31.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

32.ทีแอนดเอ็ม 1994

33.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

34.ห.จ.ก.ธนาประสงค

35.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

36.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

37.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

38.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร
กอสราง

39.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

40.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมย
กอสราง

41.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

81 64037140560 เลขที่สัญญา 162/2564 640522011893 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,876,000.00     5,857,034.88  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 5,850,000.00   หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

 ลว. 12 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 5,857,000.00   5,850,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด 5,876,000.00   

สายทางบานหนองสะแกสน หมูที่ 5
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

ตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ - บานทาม หมูที่ 7 5.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

ตําบลดู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

9.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

11.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

12.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

16.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

17.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

18.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเข่ืองในกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

20.หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

21.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

22.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

23.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

25.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

26.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

28.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

29.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

30.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

31.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

33.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

34.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

35.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

36.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
37.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

38.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

82 64057028532 เลขที่สัญญา 163/2564 640522009146 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       510,735.64    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเสมอใจ 499,000.00          

หมูที่ 7 ตําบลหนองหวา อําเภอพยุห -

บานอาลัย หมูที่ 7 ตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

83 64057028289 เลขที่สัญญา 164/2564 640522009154 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       507,147.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานคอ หมูท่ี 3 499,000.00          

ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห - เขตตําบลวังหิน

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

84 64057029017 เลขที่สัญญา 165/2564 640522009157 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,603.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองไผ 499,000.00          

หมูท่ี 12 ตําบลพยุห - บานโคกเพ็ก หมูท่ี 9 -

บานโนนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโนนเพ็ก

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

85 64057028602 เลขที่สัญญา 166/2564 640522009163 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       510,735.64    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองคา 499,000.00          

หมูท่ี 1 ตําบลหนองคา อําเภอพยุห - บานอาลัย

หมูที่ 7 ตําบลสุขสัสด์ิ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

86 64057020173 เลขที่สัญญา 167/2564 640522009220 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       515,662.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานขุนหาญใต 499,000.00          

หมูท่ี 9 ตําบลขุนหาญ - หนองเดือ เขตตําบล

โนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

87 64057019887 เลขที่สัญญา 168/2564 640522009239 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       515,662.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานขุนหาญ 499,000.00          

(โนนหมากหึง) หมูที่ 1 ตําบลขุนหาญ -

บานนา หมูท่ี 3 ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ

จ.ศรีสะเกษ

88 64057020441 เลขที่สัญญา 169/2564 640522009289 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       515,662.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 12 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโคกระเวียง 499,000.00          

หมูที่ 3 (หนองตราด) ตําบลขุนหาญ -

เขตตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

89 64057314555 เลขใบส่ังซ้ือ 192/2564 640514262339 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 38,002.50         38,002.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 38,002.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 12 พ.ค.2564 38,002.50           

90 64057020296 เลขที่สัญญา 170/2564 640522010710 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       515,662.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย

 ลว. 13 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานกอแดง 499,000.00          

หมูที่ 4 (แยกโรงสี) ตําบลขุนหาญ - 

หนองกะเม็ด ตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

91 64057316802 เลขใบส่ังซ้ือ 197/2564 640514263758 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 37,597.50         37,597.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 37,597.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 13 พ.ค.2564 37,597.50           

92 64057317328 เลขใบส่ังซ้ือ 198/2564 640514264487 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 55,700.00         55,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 13 พ.ค.2564 55,700.00           



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

93 64057024739 เลขที่สัญญา 171/2564 640522013621 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       505,479.91    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานคูสระนอย 499,000.00          

หมูที่ 7 ตําบลไผ - บานหนองศาลา หมูที่ 8

ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

94 64057022200 เลขที่สัญญา 172/2564 640522013077 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานขนาใหม 499,000.00          

หมูท่ี 7 - บานโนนสําเริง หมูท่ี 9 ตําบลนํ้าออม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

95 64057022289 เลขที่สัญญา 173/2564 640522013082 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตาลอย 499,000.00          

หมูที่ 3 ตําบลจานใหญ - บานแสงเจริญ

หมูที่ 6 ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

96 64057022269 เลขที่สัญญา 174/2564 640522013085 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตาลอย 499,000.00          

หมูท่ี 3 - บานมหาราช หมูท่ี 10 ตําบลจานใหญ -

เขตตําบลนํ้าออม อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

97 64057022378 เลขที่สัญญา 175/2564 640522013091 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานส่ีแยก 499,000.00          

หมูที่ 9 ตําบลจานใหญ - บานแสงเจริญ

หมูที่ 6 ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

98 64057022378 เลขที่สัญญา 175/2564 640522013091 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,123.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานส่ีแยก 499,000.00          

หมูที่ 9 ตําบลจานใหญ - บานแสงเจริญ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

99 64057026586 เลขที่สัญญา 176/2564 640522012949 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       506,582.50    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองแคน 499,000.00          

หมูท่ี 16 - ดปาสุธรรมรังสี ตําบลเมืองจันทร

อําเภอเมืองจันทร จังหัดศรีสะเกษ

100 64037148320 เลขที่สัญญา 177/2564 640522011893 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000.00     5,024,378.86  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ท.ีเจ.เอ็น. เทรดด้ิง 4,990,000.00   หจก.ท.ีเจ.เอ็น. เทรด

ด้ิง

 ลว. 14 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษไทยนต

5,000,000.00   4,990,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding) 3.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 5,000,000.00   

สายทางบานซํา หมูท่ี 7 ตําบลโพธ์ิกระสังข - 4.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

บานกันทรอม หมูที่ 1 ตําบลกันทรอม 5.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคช่ัน

7.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

9.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

10.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

12.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

13.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

14.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

15.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

16.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

17.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

18.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

19.รัตธรรม

20.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

21.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

22.ห.จ.ก.ธนาประสงค

23.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

25.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

30.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

31.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

101 64057026586 เลขที่สัญญา 178/2564 640522012997 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       504,668.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองลุง 499,000.00          

หมูที่ 14 - หนองข้ีหมู ตําบลผักไหม

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เชขตตําบลเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ

จังหวัดสุรินทร

102 64057026586 เลขที่สัญญา 179/2564 640522012970 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       522,818.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค

 ลว. 14 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองแคน 499,000.00          

หมูที่ 16 - สวนธรรมฯ ตําบลเมืองจันทร -

เขตตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

103 64057321514 เลขใบส่ังซ้ือ 199/2564 640514267919 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 55,700.00         55,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 14 พ.ค.2564 55,700.00           

104 64057322693 เลขใบส่ังซ้ือ 200/2564 640514268997 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 55,700.00         55,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 14 พ.ค.2564 55,700.00           

105 64057323966 เลขใบส่ังซ้ือ 201/2564 64054270085 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 55,700.00         55,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 55,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 14 พ.ค.2564 55,700.00           



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

106 64057221740 เลขใบส่ังซ้ือ 18/2564 640514185830 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการ 22,700.00         22,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 22,700.00       เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส

 ลว. 17 พ.ค.2564 ปฏิบัติราชการในสํานักงานเลขานุการ 22,700.00           

องคการบริหารสวนจังหวัด

107 64057229211 เลขใบส่ังจาง 117/2564 640515004255 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานซอมบํารุง 40,355.00         40,355.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสรไกร  รมจันทร นายสรไกร  รมจันทร 40,355.00       นายสรไกร  รมจันทร

 ลว. 17 พ.ค.2564 ทางหลวงทองถ่ิน ประจําชุดลากยาง 40,355.00           

สํานักชาง

108 64057229601 เลขใบส่ังจาง 118/2564 640515004260 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานซอมบํารุง 40,355.00         40,355.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสันติ  โยธิกา นายสันติ  โยธิกา 40,355.00       นายสันติ  โยธิกา

 ลว. 17 พ.ค.2564 ทางหลวงทองถ่ิน ประจําชุดลากยาง 40,355.00           

สํานักชาง

109 64057020628 เลขที่สัญญา 180/2564 640522011483 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,741.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 499,000.00      หจก.ศิรินภา การชาง

 ลว. 17 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตรอย หมูท่ี 5 499,000.00          

ตําบลหนองฉลอง - บานสายเพ็ง หมูที่ 2

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

110 64057020849 เลขที่สัญญา 181/2564 640522011487 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,741.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 499,000.00      หจก.ศิรินภา การชาง

 ลว. 17 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานทุงชัย หมูท่ี 17 499,000.00          

ตําบลปรือใหญ - บานเคาะ หมูที่ 1

ตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

110 64057020992 เลขที่สัญญา 182/2564 640522012007 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       510,588.18    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 499,000.00      หจก.ศิรินภา การชาง

 ลว. 17 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานนิคมซอย 1 499,000.00          

(คลอง 4) หมูที่ 1 ตําบลหนองฉลอง - 

บานตะแบก หมูที่ 8 ตําบลหวยเหนือ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

111 64057021042 เลขที่สัญญา 183/2564 640522012096 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       508,741.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 499,000.00      หจก.ศิรินภา การชาง

 ลว. 17 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานนิคมซอย 4 499,000.00          

(คลอง 4) หมูที่ 4 ตําบลหนองฉลอง - 

เขตตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

112 64057291121 เลขใบส่ังซ้ือ 36/2564 640514248076 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เคร่ืองใชสํานักงาน 99,510.00         99,510.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 99,510.00       รานชัยชนะ

 ลว. 18 พ.ค.2564 อเนกประสงค จํานวน 36 รายการ 99,510.00           

113 64037140425 เลขที่สัญญา 184/2564 640522013157 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,000,000.00     5,900,490.31  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

5,888,120.00   
หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ

 ลว. 18 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

5,900,490.00   5,888,120.00       

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

สายทางบานเสียวเหนือ หมูที่ 12 ตําบลเสียว -
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

บานไผหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลหนองฮาง 5.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

9.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

11.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

12.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

13หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

16.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

17.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

18.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเข่ืองในกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

20.หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

21.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
22.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา

24.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

25.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

26.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

28.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

29.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

30.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

31.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

33.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

34.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

35.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

36.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

37.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

38.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

39.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

114  64057028346 เลขที่สัญญา 185/2564 640522014249 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       512,274.39    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 18 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานคอนกาม 499,000.00          

หมูที่ 4 ตําบลคอนกาม - บานเขวานอย

หมูที่ 8 ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ

115  64057028391 เลขที่สัญญา 186/2564 640522014309 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       510,127.29    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 18 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนน 499,000.00          

หมูท่ี 7 - บานดนนสูง หมูท่ี 8 ตําบลบึงบอน -

บานล้ินฟา หมูที่ 1 ตําบลล้ินฟา อําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

116 64057028486 เลขที่สัญญา 187/2564 640522014318 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       510,127.29    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 18 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานยางชุมนอย 499,000.00          

หมูที่ 3 - บานยางชุมนอย หมูที่ 9

ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

117  64057025262 เลขที่สัญญา 188/2564 640522022928 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       511,333.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

 ลว. 18 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเปอย หมูท่ี 7 - 499,000.00          

บานหนองเม็ก หมูที่ 12 - บานฮองขา

หมูที่ 8 ตําบลหนองอ่ึง อําเภอราษีไศล -

บานเม็ก หมูที่ 7 ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

118  64057020775 เลขที่สัญญา 189/2564 640522014503 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,209.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง

 ลว. 18 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองนกเขียน 499,000.00          

หมูท่ี 3 ตําบลหนองงูเหลือม - บานเสียวเหนือ

หมูที่ 12 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

119  64037141169 เลขที่สัญญา 190/2564 640522013157 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,000,000.00     5,921,824.06  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

5,914,000.00   
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

 ลว. 18 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

5,921,824.00   5,914,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง บริษัท ส.การโยธา จํากัด 5,921,824.00   

สายทางบานเสียวเหนือ หมูที่ 12 ตําบลเสียว -
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

บานไผหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลหนองฮาง 5.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

9.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

11.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

12.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
13.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

14.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

15.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

17.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

18.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเข่ืองในกอสราง

19.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

20.หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

21.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

22.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

23.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

25.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

26.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

28.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

29.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

30.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

32.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

33.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

34.หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคช่ัน

35.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

36.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

37.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

38.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

120 64037142214 เลขที่สัญญา 191/2564 640522018980 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,200,000.00     6,188,826.41  วิธีประกวดราคา

1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษไทยนต

6,183,000.00   
หจก.กันทรลักษไทยนต

 ลว. 18 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

6,188,826.00   6,183,000.00       

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

6,200,000.00   

สายทางบานขะยูง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าออม -
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

บานสังเม็ก หมูที่ 1 ตําบลสังเม็ก 5.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

 9.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

11.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

12.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

14.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

15.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

16.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

18.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

19.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเข่ืองในกอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

21.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

22.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

24.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา

25.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

27.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

29.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

30.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
31.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

33.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

34.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

35.หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคช่ัน

36.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

37.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

38.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

39.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

121 64037558871 เลขที่สัญญา 192/2564 640522019068 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 2,217,000.00     2,315,977.04  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,551,000.00   หจก.กันทรลักษไทยนต

 ลว. 18 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

1,574,000.00   1,551,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

1,588,000.00   

สายทางบานโนนสําราญใต หมูที่ 10 - 4.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,678,000.00   

บานโนนเหลือม หมูท่ี 6 ตําบลโนนสําราญ - 5.บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง 1,880,000.00   

บานดานกลาง หมูที่ 1 ตําบลภูผาหมอก
6.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,940,000.00   

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
7.หางหุนสวนจํากัด  สัมพันธพานิช  กอสราง หจก.ทาทรายปนัดดา 1,986,000.00   
8.หางหุนสวนจํากัด สมาพล พี เค เพชรบูรณ หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 2,167,000.00   
9.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.สุริยาขนสงอุบล

2,190,000.00   
10.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล หจก.ชางไทยการยา2018 2,197,000.00   
11.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992) หจก.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน

2,200,000.00   
12.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

13.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

14.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

15.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

16.หางหุนสวนจํากัด สุภาภรณอุบลกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด วิไล ขนอม เทรดด้ิง

19.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน



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

/เลขท่ีสัญญา งบประมาณ และราคา
20.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

21.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

22.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

23.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

24.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

26.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

27.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

122 64057238239 เลขใบส่ังซ้ือ 202/2564 640514203612 จัดซ้ือวัสดุซอมบํารุงทางหลาวงทองถ่ิน 492,000.00       492,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 489,500.00      รานชัยชนะ

 ลว. 18 พ.ค.2564 ประภเทหินยอย 3/8 น้ิว 489,500.00          

123 64037141154 เลขที่สัญญา 193/2564 640522018971 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,862,000.00     5,959,256.67  วิธีประกวดราคา

1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษไทยนต

3,800,000.00   
หจก.กันทรลักษไทยนต

 ลว. 19 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโพง อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 3,899,000.00   3,800,000.00       

หมูท่ี 7 - บานเขวิก หมูท่ี 8 ตําบลสะเดาใหญ - (e-bidding) 3.หางหุนสวนจํากัด สินรวมชัย หจก.หนองขรีการชาง 4,169,000.00   

บานตาอุดเหนือ หมูที่ 2 ตําบลตาอุด 4.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี หจก.เพียรสราง 4,198,900.00   

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 5.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง
4,500,000.00   

6.บริษัท วรรณกร รวมคา จํากัด หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ 4,767,000.00   
7.หางหุนสวนจํากัด สินแสงจันทรนครศรี หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 5,542,100.00   
8.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 5,744,000.00   
9.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.สมชายรุงเรือง 5,860,000.00   
10.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

11.หางหุนสวนจํากัด เจริญชัยรับเหมากอสราง

12.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

13.บริษัท เฉลิมฟาใส จํากัด

14.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

15.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคช่ัน

16.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคช่ัน

17.บริษัท บุญนําโชคพัฒนา จํากัด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
18.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

19.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

20.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

22.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

23.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

24.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

25.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

27.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

28.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

29.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

30.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

31.บริษัท ชุมราษฎร วิศวกรรม จํากัด

32.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

33.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

34.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

35.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

37.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

38.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

39.หางหุนสวนจํากัด หนองขรีการชาง

40.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

41.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

42.หางหุนสวนจํากัด กันทรารมยวัสดุ 1999

43.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

44.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

45.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

46.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

47.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
48.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

49.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

50.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

51.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

124 64057020829 เลขที่สัญญา 194/2564 640522015384 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,209.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง

 ลว. 19 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองหวา 499,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลหนองหวา - บานโนนไหล

หมูที่ 2 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

125 64057020623 เลขที่สัญญา 195/2564 640522015413 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000.00       509,209.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง

 ลว. 19 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานทาคลอ 499,000.00          

หมูที่ 1 - บานหนองบักโทน หมูที่ 4

ตําบลทาคลอ - เขตตําบลหนองหวา

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

126 64037142979 เลขที่สัญญา 196/2564 640522015760 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000.00     5,959,256.67  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,925,000.00   หจก.ทาทรายรุงอรุณ

 ลว. 19 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.กันทรลักษไทยนต

4,930,000.00   4,925,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding) 3.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 4,930,204.00   

สายทางบานดาน หมูที่ 1 ตําบลดาน 4.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

อําเภอรษีไศล - บานหนองบัวดง หมูที่ 6 5.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด
6.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

จังหวัดศรีสะเกษ
7.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

9.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

10.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

12.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

13.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
14.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

15.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

16.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

17.รัตธรรม

18.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

19.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

20.ห.จ.ก.ธนาประสงค

21.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

22.หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

23.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

25.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

26.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

27.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

28.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

29.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

30.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

31.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

32.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

127 64037140634 เลขที่สัญญา 197/2564 640522016201 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,625,000.00     6,470,836.53  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

6,460,000.00   
หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

 ลว. 19 พ.ค.2564 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง บริษํทส.การโยธา 1993 จํากัด

6,470,386.00   6,460,000.00       

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

6,470,836.00   

บานผือเกา(ผือใหม) หมูท่ี 6 - บานฮอง(รอง)
4.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.สุริยาขนสงอุบล

6,625,000.00   

หมูที่ 2 ตําบลทุงให อําเภอกันทรลักษ 5.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด 6,625,000.00   

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

7.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

9.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
11.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

12.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

14.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

15.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

16.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

18.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

19.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเข่ืองใน

กอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

21.หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

22.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

23.หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

24.บริษัท วาย.พี.ซีแพค จํากัด

25.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา

26.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

27.หางหุนสวนจํากัด พี.ที.ที

28.บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

29.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

30.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

31.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

32.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

33.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

34.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

35.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

36.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

37.หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคช่ัน

38.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

39.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

40.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
41.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

128 6405733744 เลขใบส่ังจาง 14/2564 640514282229 จางผลิตและออกแบบวารสารองคการบิหาร 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) มนูญ มุงชู มนูญ มุงชู 98,000.00       มนูญ มุงชู

 ลว. 19 พ.ค.2564 สวนจังหวัดศรีสะเกษ ปที่ 5 ฉบับที่ 64 98,000.00           

ประจําเดือน เม.ย.2564

129 64057320767 เลขใบส่ังซ้ือ 27/2564 640514267205 จัดซ้ือนํ้าด่ืม 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นิธิศทรัพยรุงเรือง นิธิศทรัพยรุงเรือง 36,000.00       นิธิศทรัพยรุงเรือง

 ลว. 20 พ.ค.2564 36,000.00           

130 64057313557 เลขใบส่ังซ้ือ 96/2564 640514261999 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,140.00         11,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน นิธิศทรัพยรุงเรือง 11,140.00       นิธิศทรัพยรุงเรือง

 ลว. 20 พ.ค.2564 11,140.00           

131 64057379063 เลขใบส่ังจาง 17/2564 640514316845 จางถายเอกสารและเขาเลมวาระการประชุม 5,117.00           5,117.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พี.กอปป 5,117.00         รานเอส.พี.กอปป

 ลว. 21 พ.ค.2564 ดานการบริหารบุคคลขององคการบริหาร 5,117.00             

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือน พ.ค. 2564

132 64057448945 เลขใบส่ังจาง 119/2564 640514378480 จางซอมรถขุดไฮดดรอลิก 69,871.00         69,871.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 69,871.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด

 ลว. 21 พ.ค.2564 รหัส อบจ.ศก. 018-51-0006 69,871.00           

133 64057452704 เลขใบส่ังจาง 120/2564 640514378985 จางซอมรถยนตทะเบียน บค 7521 ศรีสะเกษ 67,731.00         67,731.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 67,731.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด

 ลว. 21 พ.ค.2564 รหัส อบจ.ศก. 002-39-0002 67,731.00           



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

134 64037148799 เลขที่สัญญา 198/2564 640522017185 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,087,000.00     2,163,967.11  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.สินประดิษฐ 1,338,900.00   หจก.สินประดิษฐ

 ลว. 21 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนํ้าเกล้ียง อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

1,478,000.00   1,338,900.00       

หมูที่ 1 ตําบลนํ้าเกล้ียง อําเภอนํ้าเกล้ียง - (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 1,483,000.00   

สะพานหวยขะยูง ตําบลโพธ์ิ อําเภอโนนคูณ 4.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.ณชัยรุงเรือง 1,510,000.00   

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หางหุนสวนจํากัด ป.สหพัฒนา กอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง 1,590,000.00   
6.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผล

สวัสด์ิ
หจก.ประกิตลักษกอสราง

1,779,000.00   
7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.พงษภักดีกอสราง 1,850,000.00   
8.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคช่ัน
หจก.ธนาประสงค

1,878,300.00   
9.พงษภักดีกอสราง หจก.จิระประภากอสราง 1,880,880.00   
10.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

1,900,000.00   
11.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.สุริยาขนสงกอสราง 1,982,000.00   
12.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 2,000,000.00   
13.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

14.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซ่ัน

เซอรวิส

16.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

17.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

18.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

19.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

20.หางหุนสวนจํากัด เฮง เฮง (1999)

21.อุบลมงคลชัยกอสราง

22.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

23.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง 
(1992)
24.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

25.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

26.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

27.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

28.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

29.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
30.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

31.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

33.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

34.ทีแอนดเอ็ม 1994

35.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

36.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

37.ห.จ.ก.ธนาประสงค

38.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

39.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

40.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

41.สินประดิษฐ

42.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

43.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

44.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

45.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

46.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

135 64037373178 เลขที่สัญญา 199/2564 640522017727 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000.00     2,059,861.58  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.สินประดิษฐ 1,359,000.00   หจก.สินประดิษฐ

 ลว. 21 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานละทาย อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

1,370,000.00   1,359,000.00       

หมูที่ 7 ตําบลละทาย - บานหนองแวง (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 1,383,760.00   

หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย 4.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 1,399,000.00   

จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ หจก.ณชัยรุงเรือง 1,443,000.00   
6.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,694,000.00   
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.จิระประภากอสราง 1,880,880.00   

8.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995
1,900,000.00   

9.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,900,000.00   
10.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,915,650.00   
11.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 1,950,000.00   
12.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
13.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซ่ัน

เซอรวิส

14.หางหุนสวนจํากัด เอพี.มาสเตอรแปลน

15.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

17.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

18.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

19..หางหุนสวนจํากัด เฮง เฮง (1999)

20.อุบลมงคลชัยกอสราง

21.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

22.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

23.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

24.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

25.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

26.หางหุนสวนจํากัด ท.ย่ิงเจริญ

27.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

29.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

30.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

31.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

32.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

33.ทีแอนดเอ็ม 1994

34.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

35.ห.จ.ก.ธนาประสงค

36.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

37.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

38.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

39.สินประดิษฐ

40.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

41.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
43.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

44.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

136 64057427494 เลขใบส่ังซ้ือ 206/2564 6405143476525 จัดซ้ือวัสดุอะไหลรถยนตทะเบียน บค 7521 ศรีสะเกษ 11,600.00         11,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 11,600.00       หจก.โควทองอยู

 ลว. 21 พ.ค.2564 (อบจ.ศก.002-39-0002) 11,600.00           

137 64057424552 เลขใบส่ังซ้ือ 207/2564 640514354792 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 21 พ.ค.2564 56,700.00           

138 64057425481 เลขใบส่ังซ้ือ 208/2564 640514355571 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 21 พ.ค.2564 56,700.00           

139 64057372177 เลขใบส่ังซ้ือ 97/2564 640514311169 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือใชในการปรับปรุง 9,900.00           9,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรุณพรการเกษตร พิรุณพรการเกษตร 9,900.00         พิรุณพรการเกษตร

 ลว. 24 พ.ค.2564 ภูมิทัศนภายในบริเวณโดยรอบของเมืองใหม 9,900.00             

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

140 64057244697 เลขที่สัญญา 200/2564 640522020052 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       510,030.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง

 ลว. 24 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนิคมซอย3 499,000.00          

หมูที่ 7 ตําบลหนองฉลอง - บานตาดม

หมูที่ 8 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

141 64057244697 เลขที่สัญญา 201/2564 640522020795 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       521,881.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง

 ลว. 24 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานคอ หมูที่ 3 499,000.00          

ตําบลหนองหาง อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

142 64057257934 เลขที่สัญญา 202/2564 640522020459 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       522,465.35    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง

 ลว. 24 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองกกยูง 499,000.00          

หมูที่ 10 ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ -

เขตอําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

143 64057257902 เลขที่สัญญา 203/2564 640522020440 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       514,028.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง

 ลว. 24 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเด่ือ หมูท่ี 4 499,000.00          

ตําบลผือใหญ - บานผักแวน หมูที่ 6

ตําบลหนองมา อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

144 64057444296 เลขใบส่ังซ้ือ 209/2564 640514379786 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงแลหลอล่ืน 56,100.00         56,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 56,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 24 พ.ค.2564 56,100.00           

145 64057392371 เลขใบส่ังซ้ือ 98/2564 640514329690 จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพ่ือใชในสํานักงาน 37,815.00         37,815.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 37,815.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน

 ลว. 25 พ.ค.2564 องคการบริหารสวนจังหวัด ศูนย OTOP 37,815.00           

และอาคาพลศึกษา

146 64057258222 เลขที่สัญญา 204/2564 640522021522 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       511,161.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 25 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางหลวง 220 - 499,000.00          

บานทางสาย(รองไฮ) หมูท่ี 1 - อางเก็บนํ้าหวยคลา

ตําบลทุงสวาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

147 64057254226 เลขที่สัญญา 205/2564 640522021249 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       512,486.81    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 25 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานละทาย 499,000.00          

หมูที่ 7 ตําบลละทาย - บานหมัด หมูที่ 3

ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

148 64057253740 เลขที่สัญญา 206/2564 640522021304 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       512,486.81    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 25 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอาลัย หมูท่ี 6 499,000.00          

ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย - บานกะวัน

หมูที่ 8 - บานบาก หมูที่ 4 ตําบลตองปด

อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเษ

149 64057456977 เลขใบส่ังซ้ือ 210/2564 640514382083 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงแลหลอล่ืน 37,867.50         37,867.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 37,867.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 25 พ.ค.2564 37,867.50           

150 64057244752 เลขที่สัญญา 207/2564 640522021462 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       523,910.14    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานวังทอง หมูท่ี 12 499,000.00          

ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ -

บานจานบัว หมูที่ 3 ตําบลเส่ืองขาว อําเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

151 64057244752 เลขที่สัญญา 207/2564 640522021462 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       523,910.14    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานวังทอง หมูท่ี 12 499,000.00          

ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ -

152 64037159295 เลขที่สัญญา 208/2564 640522021754 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,666,000.00     4,498,385.43  วิธีประกวดราคา
1.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.เพียรสราง 3,416,000.00   หจก.เพียรสราง

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหวยนํ้าใส อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

3,510,000.00   3,416,000.00       

หมูที่ 8 ตําบลเสาธงชัย - บานตาแทน (e-bidding)
3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.ณชัยรุงเรือง

3,580,000.00   

หมูที่ 3 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ
4.หางหุนสวนจํากัด สุภาภรณอุบลกอสราง หจก.ชางไทยการโยธา2018 3,457,000.00   

จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒน
กอสราง

หจก.สุวีระพาณิชย
3,599,800.00   

6.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.บานทุงทอง กอสราง(2014)
4,000,000.00   

7.หางหุนสวนจํากัด ป.สหพัฒนา กอสราง หจก.จิระประภากอสราง 4,004,400.00   
8.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ หจก.หนองขรีการชาง 4,048,000.00   
9.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,183,000.00   
10.พงษภักดีกอสราง หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 4,190,000.00   



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
11.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน
หจก.แสงรุงกอสราง(1992)

4,200,000.00   
12.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน 4,340,000.00   
13.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,408,000.00   
14.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 4,220,000.00   
15.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค บริษัทชินาภัค คอนกรีต จํากัด 4,444,444.00   
16.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.แกวฟารวมกิจ 4,600,000.00   
17.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

18.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992)

19.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

20.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

21.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

22.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

23.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซ่ัน

เซอรวิส

24.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

26.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

27.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

28.หางหุนสวนจํากัด เฮง เฮง (1999)

29.อุบลมงคลชัยกอสราง

30.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

31.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

32.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

33.สเจริญทรัพยการโยธา1998

34.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

35.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

36.หางหุนสวนจํากัด บานถุงทอง กอสราง 

(2014)

37.หางหุนสวนจํากัด ท.ย่ิงเจริญ

38.หางหุนสวนจํากัด โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน

39.บริษัท ท.ีพี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด

40.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
41.หางหุนสวนจํากัด หนองขรีการชาง

42.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน

43.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

44.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

45.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

46.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

47.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

48.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

49.ทีแอนดเอ็ม 1994

50.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

51.ห.จ.ก.ธนาประสงค

52.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

53.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

54.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

55.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

56.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

57.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

58.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

59.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

209 64057242492 เลขที่สัญญา 209/2564 640522023025 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       509,328.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานล้ินฟา หมูที่ 1 499,000.00          

ตําบลล้ินฟา - บานยางชุมใหญ หมูที่ 1

ตําบลยางชุมใหญ อําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ

210 64057243640 เลขที่สัญญา 210/2564 640522022880 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       529,385.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนแดง 499,000.00          

หมูท่ี 5 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - บานหัวชาง

หมูที่ 1 ตําบลหวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

211 64057246212 เลขที่สัญญา 211/2564 640522023091 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       529,385.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนลาน 499,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - บานหนองผือ

หมูที่ 12 ตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ

212 64057427950 เลขใบส่ังซ้ือ 132/2564 640514371814 จางทําตรายาง 9,310.00           9,310.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 9,310.00         ศรีสะเกษการพิมพ

 ลว. 27 พ.ค.2564 9,310.00             

213 64057458415 เลขใบส่ังซ้ือ 211/2564 640514383081 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงแลหลอล่ืน 57,300.00         57,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 57,300.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม

 ลว. 27 พ.ค.2564 57,300.00           

214 64057249674 เลขที่สัญญา 212/2564 640522023181 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       531,275.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนลาน 499,000.00          

หมูท่ี 1 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - บานหนองเรือ

หมูที่ 13 ตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ

215 64057250554 เลขที่สัญญา 213/2564 640522023328 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       531,275.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 499,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

 ลว. 27 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเปาะ 499,000.00          

หมูที่ 1,2,3 ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ -

บานหวย หมูที่ 3 ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

216 64067001412 เลขใบส่ังซ้ือ 38/2564 640614001434 จัดซ้ือนํ้าด่ืม จํานวน 2 รายการ 1,235.85           1,235.85        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 1,235.85         เจริญกิจพาณิชย

 ลว. 28 พ.ค.2564 1,235.85             



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

217 64067001446 เลขใบส่ังซ้ือ 212/2564 640614001335 จัดซ้ือหินคลุกซอมแซมถนนสายทางบานพนมชัย 99,600.00         99,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 99,600.00       หจก.มณีสุดา

 ลว. 28 พ.ค.2564 หมูที่ 1 ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงห 99,600.00           

จังหวัดศรีสะเกษ

214 64057254508 เลขที่สัญญา 214/2564 640522022167 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       511,161.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองมวง 499,000.00          

หมูที่ 4 - บานหนองนํ้าด่ิง หมูที่ 10

ตําบลดวนใหญ - เขตตําบลบอแกว อําเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ

215 64057257865 เลขที่สัญญา 215/2564 640522022672 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       515,713.31    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานจอย หมูท่ี 13 499,000.00          

ตําบลกุดเสลา - บานตาเครือ หมูที่ 4

ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหัดศรีสะเกษ

216 64057257809 เลขที่สัญญา 216/2564 640522022683 จางโครงการกอสรางและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       565,751.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88

 ลว. 28 พ.ค.2564 โรงเรียนหนองหวาประชาสรรค ต.หนองหวา 499,000.00          

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

217 64057257830 เลขที่สัญญา 217/2564 640522022698 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       524,510.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสําราญเหนือ 499,000.00          

หมูที่ 10 (คุมแขวขาง) - บานดอนเขียว

หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

218 64057359393 เลขที่สัญญา 218/2564 640522022708 โครงการกอสรางร้ัว โรงเรียนผักแพว 500,000.00       510,300.45    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88

 ลว. 28 พ.ค.2564 อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

219 64037149537 เลขที่สัญญา 219/2564 640622000636 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,692,500.00     5,850,772.25  วิธีประกวดราคา
1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จํากัด
หจก.สินรวมชัย 5,680,000.00   หจก.สินรวมชัย

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานไผ หมูที่ 7 อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.สมชัยรุงเรือง 5,690,000.00   5,680,000.00       

ตําบลสวาย - บานตูม หมูที่ 1 ตําบลตูม (e-bidding) 3.หางหุนสวนจํากัด สินรวมชัย

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
4.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

5.บริษัท วรรณกร รวมคา จํากัด

6.หางหุนสวนจํากัด สินแสงจันทรนครศรี

7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011

9.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคช่ัน

10.หางหุนสวนจํากัด เจริญชัยรับเหมากอสราง

11.หางหุนสวนจํากัด ปาริภัทร

12.บริษัท เฉลิมฟาใส จํากัด

13.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

14.หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคช่ัน

15.บริษัท บุญนําโชคพัฒนา จํากัด

16.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

17.หางหุนสวนจํากัด มะคาพัฒนาการ

18.บริษัท มวลมิตรคอนสตรั่คช่ัน จํากัด

19.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ

20.หางหุนสวนจํากัด ช.โชคสกุลการโยธา

21.หางหุนสวนจํากัด รัตนชาติกอสราง

22.หางหุนสวนจํากัด สุขสวัสด์ิดอนอะราง

23.หางหุนสวนจํากัด ทัศนียการชาง

24.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

25.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

26.หางหุนสวนจํากัด นิตยากอสราง2005

27.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

28.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

29.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา
30.บริษัท ชุมราษฎร วิศวกรรม จํากัด

31.หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรคเตอร

32.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

33.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

34.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

35.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

37.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

38.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง

39.หางหุนสวนจํากัด หนองขรีการชาง

40.บริษัท สินเจริญสนม จํากัด

41.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

42.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

43.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

44.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

45.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

46.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

47.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

48.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพร

กอสราง

49.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคช่ัน

220 64057266087 เลขที่สัญญา 220/2564 640622001676 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       529,125.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตะเคียนรามตะกันออก 499,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห -

เขตตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขท่ีสัญญา งบประมาณ และราคา

221 64057253266 เลขที่สัญญา 221/2564 640622001799 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       517,441.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานขาม 499,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด -

บานมะยาง หมูที่ 16 ตําบลหนองแค 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

222 64057253673 เลขที่สัญญา 222/2564 640622002110 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       508,827.07    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานพะวรนอย 499,000.00          

หมูที่ 12 ตําบลจานแสนไชย - ทางหลวง

ชนบท สายหวยทับทัน - ปรางคกู อําเภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

223 64057255006 เลขที่สัญญา 223/2564 640622001865 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       498,831.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเกษตรสมบูรณ 498,000.00          

หมูที่ 9 ตําบลเขิน อําเภอนํ้าเกล้ียง -

เขตตําบลเส่ือขาว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

224 64057255249 เลขที่สัญญา 224/2564 640622002105 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       498,831.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเขิน 498,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลเขิน - บานเกษตรสมบูรณ

หมูที่ 9 ตําบลเขิน อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ

225 64057255513 เลขที่สัญญา 224/2564 640622002108 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000.00       498,831.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง

 ลว. 28 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานลุมภู 498,000.00          

หมูที่ 2 ตําบลนํ้าเกล้ียง - บานหนองสะเต็ง

หมูที่ 1 ตําบลคูบ อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

226 64057460569 เลขใบส่ังซ้ือ 14/2564 640514385661 จัดซ้ือวัสดุเช่ือเพลิงและหลอล่ืน เพ่ือใชในการ 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ 40,000.00       หจก.ธงชัย ทวีสุขศิริ

 ลว. 31 พ.ค.2564 ปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตรและ 40,000.00           

งบประมาณ

227 64057447982 เลขใบส่ังซ้ือ 19/2564 640514385661 จัดซ้ือวัสดุกอสราง สําหรับใชในการปฏิบัติงาน 19,580.00         19,580.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานทรัพยศิริ รานทรัพยศิริ 19,580.00       รานทรัพยศิริ

 ลว. 31 พ.ค.2564 ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 19,580.00           

228 64057348629 เลขที่สัญญา 226/2564 640522023135 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนลูกรัง 499,000.00       499,932.05    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสูง 498,000.00          

หมูท่ี 1,2,3,4,11,14 ตําบลล้ินฟา อําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ

229 64057348807 เลขที่สัญญา 227/2564 640522023406 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,805.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานปาชาติ 498,000.00          

หมูที่ 8 ตําบลโพนยาง - เขตตําบลวังหิน

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

230 64057348114 เลขที่สัญญา 228/2564 640522023465 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,778.18    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดวนใหญ - 498,000.00          

หมูที่ 2 ตําบลดวนใหญ - บานหนองพะตา

(หลักปาย) หมูที่ 7 ตําบลวังหิน อําเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ

231 64057349299 เลขที่สัญญา 229/2564 640522023500 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,805.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโพนยาง 498,000.00          

หมูที่ 1 ตําบลโพนยาง - บานหนองอีแงบ

หมูที่ 4 ตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

232 64057349715 เลขที่สัญญา 230/2564 640522023577 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,805.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองอียา 498,000.00          

หมูท่ี 9 ตําบลธาตุ - บานไทยบวกเตย หมูท่ี 13

ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

233 64057338477 เลขที่สัญญา 231/2564 640522023141 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,157.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนํ้าเกล้ียง 498,000.00          

หมูท่ี 6 ตําบลนํ้าเกล้ียง - เขตอําเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ

234 64057339479 เลขที่สัญญา 232/2564 640522023203 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,249.20    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนคูณ 498,000.00          

หมูที่ 6 ตําบลโนนคูณ - เขตตําบลคอนกาม

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

235 64057340080 เลขที่สัญญา 233/2564 640522023445 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000.00       497,860.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 496,000.00      หจก.ดวินวัฒน

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองสังขตะวันออก 496,000.00          

หมูที่ 11 ตําบลพิงพวย - เช่ือมเขตตําบล

ศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

236 62117389970 เลขที่สัญญา 234/2564 621222009173 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000.00       497,860.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 496,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางโรงเรียนกุดนาแกว 496,000.00          

บานกุดนาแกว หมูที่ 3 ตําบลภูฝาย

อําเภอขุนหาญ - บานระโยง หมูที่ 5 ตําบลกระแซง

อําเภอกันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ

237 64057345011 เลขที่สัญญา 235/2564 640522023765 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000.00       498,569.76    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 497,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม 497,000.00          

(หนองศาลา) หมูท่ี 1 - โรงเรียนกันทรอมวิทยา

ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา

238 64057349105 เลขที่สัญญา 236/2564 640522023642 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000.00       497,860.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 496,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองสังขตะวันออก 496,000.00          

หมูท่ี 11 อําเภอศรีรัตนะ - เขตตําบลไพรบึง

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

239 64057344066 เลขที่สัญญา 237/2564 640522023747 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,583.20    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโคกทุงลอม 498,000.00          

หมูท่ี 8 ตําบลโคกตาล - เช่ือมถนนสายโคกตาล -

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

240 64057344674 เลขที่สัญญา 238/2564 640522023756 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,583.20    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานลุมพุก 498,000.00          

หมูที่ 2 ตําบลโคกตาล อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

241 64057349641 เลขที่สัญญา 239/2564 640522023684 จางโครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000.00       499,614.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต

 ลว. 31 พ.ค.2564 เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดาน หมูท่ี 4 498,000.00          

ตําบลสรางป - บานคูสระนอย หมูที่ 7

ตําบลไผ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


