
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 64067002647 เลขใบสั่งจาง 12/2564 640614010903 จางซอมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใชในการ 3,500.00           3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 3,500.00         บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 ปฏิบัติราชการภายในสํานักงานเลขานุการ 3,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

2 64067160723 เลขใบสั่งซื้อ102/2564 64061431087 ซื้อหนังสือพิมพ เดือน มิถุนายน 2564 2,115.00           2,115.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน -ปอป รานปน -ปอป 2,115.00         รานปน -ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 2,115.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64067144073 เลขใบสั่งซื้อ101/2564 640615002453 ซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นเดือน ม.ิย .64 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64067080157 เลขใบสั่งซื้อ103/2564 640614066284 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 70,190.00         70,190.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 70,190.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 70,190.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64067124148 เลขใบสั่งซื้อ104/2564 640615002119 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนที่ศูนยการจัด 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรสิทธิ์กอสราง หจก.พรสิทธิ์กอสราง 50,000.00       หจก.พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 การขยะมูลฝอยรวม กลุมพื้นที่ 3 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ) อําเภอขุขันธ กําหนด

6 64067008979 เลขใบสั่งซื้อ133/2564 640615000245 จางเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตามภาร 30,800.00         30,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสนอง  เสนาะ นายสนอง  เสนาะ 30,800.00       นายสนอง  เสนาะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 กิจถายโอนสนามกีฬาระดับจังหวัด 30,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(อาคารพลศึกษาวีสมหมาย) สํานักปลัดฯ กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัด (นายสนอง เสนาะ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  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 64057257913 เลขที่สัญญา 240/2564 640622000787 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       520,908.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติยาการ หจก.ธนโชติยาการ 499,000.00      หจก.ธนโชติยาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโดด 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 13 ตําบลโนนคอ - บานหนองกุง กําหนด

หมูที่ 1 - บานสนามชัย หมูที่ 12 ตําบลหนองกุง

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

8 64057256004 เลขที่สัญญา 241/2564 640622000949 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       512,093.58    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองซําไฮ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี 6 ตําบลดาน อําเภอราษีไศล - บานโนนสมบูรณ กําหนด

หมูที่ 2 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ

9 64057256004 เลขที่สัญญา 242/2564 640622000949 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       512,093.58    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโนนสูง 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 - บานปลาขาว หมูที่ 2,11 กําหนด

ตําบลหนองแค - ทางหลวงสายอําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ - อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

10 64057255727 เลขที่สัญญา 243/2564 640622000922 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       535,639.13    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานแต หมูที่ 3 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกุง - บานดจดจิก หมูที่ 7 ตําบลโจดมวง กําหนด

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

11 64057255514 เลขที่สัญญา 244/2564 640622000887 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       512,669.14    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานเชือก หมูที่ 1 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลจิกสังขทอง อําเภอราษีไศล - บานแสงแต กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลถุง อําเภอศิลาลาด

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

12 64067057156 เลขใบสั่งซื้อ15/2564 640614048490 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน สังกัด 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจพี วอเตอร เจพี วอเตอร 6,000.00         เจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64067035637 เลขใบสั่งจาง 18/2564 64061029479 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 7,500.00           7,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส 7,500.00         รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 ครุภัณฑ 420-53-0090 7,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 64057256134 เลขที่สัญญา 245/2564 640622001760 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       515,132.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองบัวหลน 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลโจดมวง อําเภอศิลสลาด กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลคูเมือง

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

15 64057255833 เลขที่สัญญา 246/2564 640622001711 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       515,132.92    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานทับสวย 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - กําหนด

บานหนองแหว หมูที่ 11 ตําบลดาน

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

16 64057356233 เลขที่สัญญา 247/2564 640622001730 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000.00       411,444.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นต หจก.พันเปอรเซ็นต 399,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานทับสวย 399,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - กําหนด

17 64057244937 เลขที่สัญญา 248/2564 640622001692 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       509,372.90    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองครก - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ปากชอง หมูที่ 9 - ทางหลวงแผนดิน 294 กําหนด

ตําบลหนองครก 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

18 64057244834 เลขที่สัญญา 249/2564 640622001606 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       509,372.90    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานสรางเรือง 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลหญาปลอง - บานหนองโน กําหนด

หมูที่ 3 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

19 64057253306 เลขที่สัญญา 250/2564 640622002302 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       513,221.87    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหญาปลองเหนือ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลหญาปลอง - บานน้ําคํา กําหนด

หมูที่ 6 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

20 64057251828 เลขที่สัญญา 251/2564 640622002181 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       511,070.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโนนเจริญ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลซํา - ทางหลวงแผนดิน221 กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

21 64057252172 เลขที่สัญญา 252/2564 640622002262 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       510,030.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานบุตาฮี 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลหวยสําราญ - บานกอ หมูท่ี 2 กําหนด

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

22 64057252172 เลขที่สัญญา 252/2564 640622002262 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       510,030.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานบุตาฮี 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลหวยสําราญ - บานกอ หมูท่ี 2 กําหนด

23 64057257923 เลขที่สัญญา 253/2564 640622061646 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       509,320.72    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานสรางบาก 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลวังหิน -วัดปาพรหมนิมิตร - กําหนด

(หวยคลา) เขตตําบลโพนยาง 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

24 64067097007 เลขใบส่ังจาง 164/2564 64061479620 จางทําตรายาง เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ 32,130.00         32,130.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานรุงอักษร รานรุงอักษร 32,130.00       รานรุงอักษร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มิ.ย.2564 ภายในสํานักคลัง 32,130.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64067096153 เลขใบสั่งซื้อ19/2564 640614078861 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 7,800.00           7,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 7,800.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มิ.ย.2564 ในหนาที่และภารกิจของสํานักงานเลขานุการ 7,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

26 64067163242 เลขใบสั่งซื้อ105/2564 640614132229 ซื้อวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 99,650.00         99,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,650.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มิ.ย.2564 99,650.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 64067116407 เลขใบสั่งซื้อ219/2564 640614096891 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 494,000.00       494,993.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 489,500.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มิ.ย.2564 ถนนประเภทปกติประจําป 2564 ประเภท 489,500.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หินยอย 3/8 นิ้ว กําหนด

28 64067204660 เลขใบสั่งซื้อ 52/2564 64067204660 ซื้อกระเปาใสเอกสาร เพ่ือใชในโครงการประชุม 13,940.00         13,940.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 13,940.00       รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มิ.ย.2564 เชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผังบัญชี การบันทึก 13,940.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

บัญชีหนวยงานภายใตสังกัดโดยใช Excel กําหนด

การโอนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหหนวยงานภายใตสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ

29 64067430775 เลขใบส่ังจาง 17/2564 640614352835 จางจัดทําวารสารประชาสัมพันธองคการ 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายมนูญ  มุงชู นายมนูญ  มุงชู 98,000.00       นายมนูญ  มุงชู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มิ.ย.2564 บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 98,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 64067345603 เลขใบส่ังจาง 165/2564 640614283699 จางทําเอกสารเพ่ือใชในโครงการประชุม 30,960.00         30,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอ.พ.ีกอปป รานเอ.พ.ีกอปป 30,960.00       รานเอ.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มิ.ย.2564 การวิเคราะหผังบัญชี การบันทึกบัญชีหนวยงาน 30,960.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ภายใตสังกัด ดดยใช Excel การโอนทรัพยสินของ กําหนด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ



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

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

31 64057357199 เลขที่สัญญา 254/2564 640622003929 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 335,000.00       335,940.50    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด 335,000.00      บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มิ.ย.2564 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานสรางบาก 335,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลวังหิน -วัดปาพรหมนิมิตร - กําหนด

32 64057253968 เลขที่สัญญา 255/2564 640622006334 ซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง 500,000.00       504,236.20    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มิ.ย.2564 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

In - Place Recycling) สายทางบานหองเปอย กําหนด

หมูที่ 8 - บานหนองจะมะ หมูที่ 10

ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

33 64017562321 เลขที่สัญญา 256/2564 640322029736 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทอ 871,000.00       874,440.96    วิธีประกวดราคา

1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

696,000.00      
หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มิ.ย.2564 ระบายน้ํามีบอพักพรอมฝาปด คสล.โรงเรียน อิเล็กทรอนิกส
2.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

789,000.00      696,000.00          และขอเสนอทาง

นมโพธิ์วิทยา หมูที่ 5 ตําบลขุนหาญ (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ศรีสะเกษเสรีกอสราง 796,000.00      เทคนิคถูกตอง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018 หจก.ศรีนครชัยกรุป 799,900.00      ครบถวนและ
5.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.ลาภิศกอสราง 819,000.00      เปนผูเสนอราคา

6.หจก.ลาภิศกอสราง ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

8.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

9.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

10.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

11.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

12.หางหุนสวนจํากัดศรีสะเกษเสรีกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

14.หางหุนสวนจํากัด ศรีนครชัยกรุป

34 64067159964 เลขใบส่ังจาง 10/2564 640614130875 จางพิมพแบบพิมพใบเสร็จรับเงินคาบริการ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 20,000.00       ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มิ.ย.2564 สถานีขนสง(ตั๋วฉีก) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 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

35 64067299807 เลขใบสั่งซื้อ 16/2564 640614246431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 85,370.00         85,370.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 85,370.00       หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มิ.ย.2564 สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 85,370.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 64067273048 เลขใบสั่งซื้อ 17/2564 640614223159 จัดซอน้ําดื่ม เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,900.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2564 สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 3,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64067361022 เลขใบสั่งจาง 157/2564 640614302546 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 รายการ 3,850.00           3,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น 3,850.00         หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2564 3,850.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64037352989 เลขที่สัญญา 257/2564 640622008792 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 2,000,000.00     2,045,479.30  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา

1,199,000.00   
หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2564 ตําบลสายทางบานสะพุงนอย หมูที่ 4 อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
หจก.ที แอนด เอ็ม 1994

1,350,440.00   1,199,000.00       และขอเสนอทาง

ตําบลศรีแกว - บานหนองโบสถ หมูที่ 9 (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.ลาภิศกอสราง

1,370,000.00   เทคนิคถูกตอง

ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ 4.หจก.ลาภิศกอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง
1,480,000.00   ครบถวนและ

จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก. ณชัยรุงเรือง

1,512,000.00   เปนผูเสนอราคา
6.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.เพียรสราว

1,860,000.00   ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น
หจก.จิระประภากอสราง

1,888,888.00   
8.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง1995

1,900,000.00   
9.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,940,000.00   
10หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค หจก.แสงรุงกอสราง(1992 )

1,950,000.00   
11.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992) หจก.แกวฟารวมกิจ

1,950,000.00   
12.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,960,000.00   
13.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

14.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

16.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส
17.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร



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
19.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

20.หางหุนสวนจํากัด มงคล (9898)

21.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

22.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

23.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

24.อุบลมงคลชัยกอสราง

25.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

26.สเจริญทรัพยการโยธา1998

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

36.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

37.ห.จ.ก.ธนาประสงค

38.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

39.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

40.หางหุนจํากัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา

41.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

42.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง

43.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

44.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

45.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

46.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

47.บริษัท เจพีแอล อินเตอรกรุป 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

39 64037355724 เลขที่สัญญา 258/2564 640622008729 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 1,774,000.00     1,790,793.20  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา

1,039,000.00   
หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา

เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองรัง หมูที่ 4 อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล 

จํากัด 1,065,354.00   1,039,000.00       และขอเสนอทาง

ตําบลพยุห อําเภอพยุห - บานหางวาว (e-bidding)
3.บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล 

จํากัด
หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994

1,147,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 4 ตําบลทุม อําเภอเมือง
4.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

1,188,000.00   ครบถวนและ

จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด ป.สหพัฒนา กอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,187,000.00   เปนผูเสนอราคา
6.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ณชัยรุงเรือง

1,270,000.00   ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

1,280,000.00   
8.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

1,419,200.00   
9.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ป.สหพัฒนากอสราง

1,430,000.00   
10.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

1,645,529.00   
11.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

1,650,000.00   
12.หางหุนสวนจํากัด เค.เจ.เจ หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 1,685,000.00   
13.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992) หจก.แกวฟารวมกิจ 1,700,000.00   
14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,738,000.00   
15.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ

17.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส
18.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

19.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

21.หางหุนสวนจํากัด มงคล (9898)

22.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

23.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

24.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

25.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

26.อุบลมงคลชัยกอสราง

27.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

28.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

29.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

30.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
31.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

32.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

33.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

34.ทีแอนดเอ็ม 1994

35.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

36.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

37.ห.จ.ก.ธนาประสงค

38.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

39.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

40.หางหุนจํากัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา

41.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง
42.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

43.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

44.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

45.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

40 64067192062 เลขใบสั่งซื้อ 2/2564 640614198023 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน หนวยตรวจสอบภายใน 40,000.00         39,988.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 39,988.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2564 39,988.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64067282177 เลขใบสั่งซื้อ 3/2564 640614230805 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หนวยตรวจสอบภายใน 41,670.00         41,540.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 41,540.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 มิ.ย.2564 41,540.00           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

42 64037157943 เลขที่สัญญา 259/2564 640622008729 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 3,316,000.00     3,344,678.23  วิธีประกวดราคา
1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่นเซอรวิส

1,814,998.00   
หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มิ.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนหนองหวา หมูที่ 6 - อิเล็กทรอนิกส
2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง
1,870,000.00   1,814,998.00       และขอเสนอทาง

บานหนองเหล็ก หมูที่ 11 ตําบลโดด (e-bidding)
3.หางหุนสวนจํากัด สุภาภรณอุบลกอสราง หจก.สรณศิริศรีสะเกษกอสราง

1,974,888.88   เทคนิคถูกตอง

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - เขตตําบลหนองไฮ
4.หางหุนสวนจํากัดสุวีระพาณิชย หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 2,090,000.00   ครบถวนและ

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
5.หางหุนสวนจํากัด ป.สหพัฒนา กอสราง หจก.ทาทรายปนัดดา 2,106,500.00   เปนผูเสนอราคา
6.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ที แอนด เอ็ม 1994

2,117,500.00   ต่ําสุด
7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

2,122,000.00   
8.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น
หจก.สมชายรุงเรือง 2,200,000.00   

9.พงษภักดีกอสราง หจก.ณชัยรุงเรือง 2,469,000.00   
10.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา หจก.สุวีระพาณิชย 2,777,770.00   
11.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995 3,000,000.00   
12.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง หจก.พงษภักดีกอสราง 3,000,000.00   
13.หางหุนสวนจํากัด นครพนม วิศวเทค หจก.จิระประภากอสราง 3,030,330.00   
14.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น 3,100,000.00   
15.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงกอสราง (1992) หจก.แสงรุงกอสราง (1992) 3,100,000.00   
16.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง บริษัท บี อีซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด 3,110,000.00   
17.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง หจก.แกวฟารวมกิจ 3,200,000.00   
18.หางหุนสวนจํากัด อุบลมนตรีกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,249,000.00   
19.หางหุนสวนจํากัด แกวฟารวมกิจ บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 3,333,333.33   
20.หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น

เซอรวิส
21.หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

22.หางหุนสวนจํากัด แสงรุงการเกษตร

23.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด ชางไทยการโยธา2018

25.หางหุนสวนจํากัด เฮง เฮง (1999)

26.หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

27.อุบลมงคลชัยกอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด  เพอรแฟคไลท (1998)

29.สเจริญทรัพยการโยธา1998

30.หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

31.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี



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
32.หางหุนสวนจํากัด โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

33.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

34.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

35.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

37.หางหุนสวนจํากัด บึงบูรพ ธุรกิจโยธา

38.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

39.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

40.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

41.ทีแอนดเอ็ม 1994

42.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

43.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

44.ห.จ.ก.ธนาประสงค

45.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

46.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

47.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง
48.หางหุนสวนจํากัด ชัยพรกันทรารมยกอสราง

49.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

50.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

51.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

43 64067274949 เลขใบสั่งซื้อ 20/2564 640614224392 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติ 14,675.00         14,675.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 14,675.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 มิ.ย.2564 งานสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 14,675.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

44 64067313196 เลขใบสั่งจาง 1/2564 640614290581 จางกอสรางทอลอดถนนสายทาง ศก 3005 84,000.00         84,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 84,000.00       หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2564 บานเปาะ - บานหมาจอก หมูที่ 9 ตําบลเปาะ 84,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 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

45 64067455585 เลขใบส่ังจาง 123/2564 640614373633 จางซอมแซมระบบประปา สวนพัฒนา 13,730.00         13,730.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทรัพยทวี อินเตอร กรุป หจก.ทรัพยทวี อินเตอร กรุป 13,730.00       หจก.ทรัพยทวี อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2564 โครงสรางพื้นฐาน สํานักชาง 13,730.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 64067312779 เลขใบสั่งซื้อ 224/2564 640614259636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,880.00         99,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,880.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2564 99,880.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 64067318508 เลขใบสั่งซื้อ 225/2564 640614259905 ซื้อวัสดุสํานักงาน 85,441.00         85,441.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 85,441.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2564 85,441.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 64067313960 เลขใบสั่งซื้อ 226/2564 640614259667 ซื้อวัสดุกอสราง 3,120.00           3,120.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 3,120.00         รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2564 3,120.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 64067388659 เลขใบสั่งซื้อ 106/2564 640614317976 ซื้อน้ําดื่ม 25,000.00         25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มูลริเวอรเทรด หจก.มูลริเวอรเทรด 25,000.00       หจก.มูลริเวอรเทรดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มิ.ย.2564 25,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

50 64067457085 เลขใบส่ังจาง 158/2564 640614375733 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นข2942 ศรีสะเกษ 1,500.00           1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธีรวัฒนออโตแอร รานธีรวัฒนออโตแอร 1,500.00         รานธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 มิ.ย.2564 รหัสครุภัณฑ 001-53-0006 1,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

51 64067430329 เลขใบสั่งซื้อ 29/2564 640614352339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 59,050.00         59,050.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 59,050.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2564 59,050.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 64067409854 เลขใบสั่งซื้อ 30/2564 640614335931 ซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นิธิศทรัพยรุงเรือง นิธิศทรัพยรุงเรือง 3,600.00         นิธิศทรัพยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2564 3,600.00             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

53 64067527915 เลขใบส่ังจาง 1/2564 640614435330 จางเครื่องเสียง เพื่อใชในโครงการรวบ 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานทรัพยทวี อินเตอร กรุป รานทรัพยทวี อินเตอร กรุป 4,000.00         รานทรัพยทวี อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2564 รวมและนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอยาง 4,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ถูกวิธี ประจําป 2564 ในวันที่ 25 มิ.ย.64 กําหนด

54 64067544412 เลขใบส่ังจาง 2/2564 64067544412 จางทําปายประชาสัมพันธ ดครงการรวบรวม 4,200.00           4,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปราชญสกรีจ จํากัด รานปราชญสกรีจ จํากัด 4,200.00         รานปราชญสกรีจ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2564 และนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอยางถูกวิธี 4,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2564 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64 กําหนด

55 64067558323 เลขใบส่ังจาง 3/2564 640614458389 จางเต็นท  เพื่อใชในโครงการรวบ 1,000.00           1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 1,000.00         รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2564 รวมและนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอยาง 1,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ถูกวิธี ประจําป 2564 ในวันที่ 25 มิ.ย.64 กําหนด

56 64067542104 เลขใบส่ังจาง 4/2564 640614446002 จางรถขนขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอยางถูกวิธี 180,000.00       180,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชน) 180,000.00      บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มิ.ย.2564 ประจําป 2564 180,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 64067556928 เลขใบส่ังจาง 19/2564 640614456857 จางถายเอกสารและเขาเลิ่มวาระการประชุม 2,669.00           2,669.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พ.ีกอปป 2,669.00         รานเอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มิ.ย.2564 ดานการบริหารงานบุคคลของ อบจ.ศรีสะเกษ 2,669.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําเดือน มิ.ย. 64 กําหนด

58 64067500103 เลขใบส่ังจาง 140/2564 640614416142 จางซอมซอมคอมพิวเตอร 9,030.00           9,030.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 9,030.00         รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 มิ.ย.2564 9,030.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 64067514438 เลขใบส่ังจาง 142/2564 640614428917 จางหุมโซฟา หนังพีซีอยางหนา จํานว 3 ชิ้น 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สํานักพิมพพานทอง จํากัด บริษัท สํานักพิมพพานทอง จํากัด 12,000.00       บริษัท สํานักพิมพพานทอง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 มิ.ย.2564 12,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

60 64077021527 เลขใบสั่งซื้อ 230/2564 64077021527 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 58,700.00         58,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.งชัยปโตรเลี่ยม หจก.งชัยปโตรเลี่ยม 58,700.00       หจก.งชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25  มิ.ย.2564 58,700.00           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



61 64077022833 เลขใบสั่งซื้อ 231/2564 640714018984 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 58,700.00         58,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.งชัยปโตรเลี่ยม หจก.งชัยปโตรเลี่ยม 58,700.00       หจก.งชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25  มิ.ย.2564 58,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

62 64067577874 เลขใบสั่งซื้อ 18/2564 640614474682 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 46,870.00         46,870.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 46,870.00       หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28  มิ.ย.2564 46,870.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


