
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 64077026808 เลขใบสั่งซื้อ21/2564 640714040686 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 โครงการ 14,000.00         14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 14,000.00       บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2564 14,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64077362075 เลขใบส่ังซื้อ 110/2564 640714296918 จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือนกรกฎาคม 2564 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 2,000.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2564 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64077020388 เลขใบส่ังจาง 125/2564 640714016673 จางซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท กิจวิสัย จํากัด บริษัท กิจวิสัย จํากัด 50,000.00       บริษัท กิจวิสัย จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2564 ขนาด 5 กิโลวัตต รหัส อบจ.ศก. 546-62-0002 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

และเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟา รหัส กําหนด

อบจ.ศก.136-62-0002

4 64077072593 เลขใบส่ังซื้อ 112/2564 640714061767 จัดซื้อวัดุไฟฟาและวิทยุ 37,370.00         37,370.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 37,370.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ค.2564 37,370.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64077072593 เลขใบส่ังซื้อ 112/2564 640714061767 จัดซื้อวัดุไฟฟาและวิทยุ 37,370.00         37,370.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 37,370.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ค.2564 37,370.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 64077044041 เลขใบส่ังซื้อ 237/2564 640714064128 จัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 495,000.00       495,420.96    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 495,420.96      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ค.2564 ทางหลวงทองถิ่น ประเภทยางมะตอย 495,420.96          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ กําหนด

BULK 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  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 64077160350 เลขใบส่ังซื้อ 240/2564 640714129287 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,100.00         59,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 59,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ค.2564 59,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 64077184232 เลขใบส่ังซื้อ 241/2564 640714149239 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,100.00         59,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 59,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ค.2564 59,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64077083962 เลขใบส่ังซื้อ 42/2564 640714149239 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 98,000.00       หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2564 98,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64077219886 เลขใบส่ังซื้อ 242/2564 640714177654 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,357.00         48,357.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 48,357.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2564 48,357.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 64077235114 เลขใบส่ังซื้อ 244/2564 640714190207 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,297.50         40,297.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 40,297.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2564 40,297.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 64077058045 เลขใบส่ังจาง 161/2564 640714049149 จางทําโล ตามดครงการจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณ 27,000.00         27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 27,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2564 และประกวดสวนสนามลูกเอเนื่องในวันคลาย 27,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

13 64077172529 เลขใบส่ังจาง 6/2564 640715005242 จางเหมาบริการงานธุรการ กองสาธารณสุข 24,000.00         24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาววราภรณ สาวงษ นางสาววราภรณ สาวงษ 24,000.00       นางสาววราภรณ สาวงษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2564 24,000.00           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

14 64077118993 เลขใบส่ังซื้อ 20/2564 640714096814 จัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและ 3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,900.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2564 ขาราชการท่ีมาติดตอราชการ สังกัดกองยุทธ 3,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ศาสตรและงบประมาณ กําหนด

15 64077129578 เลขใบส่ังจาง 127/2564 640714105513 จางรื้อถอนซุมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี 195,000.00       195,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายเดนศักดิ์  คณาบุตร นายเดนศักดิ์  คณาบุตร 195,000.00      นายเดนศักดิ์  คณาบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2564 บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 195,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เลขรหัสพัสดุ ส 278-62-0003 กําหนด

ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

16 64077260950 เลขใบส่ังซื้อ 246/2564 640714211095 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 40,297.50         40,297.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 40,297.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2564 40,297.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64077298390 เลขใบส่ังซื้อ 248/2564 640714242554 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 59,700.00         59,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 59,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ค.2564 59,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64077300202 เลขใบส่ังซื้อ 249/2564 640714243960 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 37,611.00         37,611.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 37,611.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ค.2564 37,611.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64077269404 เลขใบส่ังจาง 146/2564 640714218471 จางซอมแซมรถแทรกเตอร(ดันดิน)ตีนตะขาบ 2,100.00           2,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 2,100.00         บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2564 หมายเลขทะเบียน ตฆ 3783 ศรีสะเกษ 2,100.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เลขรหัสพัสดุ 019-62-0009 กําหนด

20 64077271112 เลขใบส่ังจาง 147/2564 640714219966 จางซอมแซมรถแทรกเตอร(รถขุด)ตีนตะขาบ 2,700.00           2,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 2,700.00         บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2564 หมายเลขทะเบียน ตฆ 5014 ศรีสะเกษ 2,700.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เลขรหัสพัสดุ 018-62-0007 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

21 64077320824 เลขใบส่ังซื้อ 250/2564 640714260914 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 58,700.00         58,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 58,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2564 58,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 64077321535 เลขใบส่ังซื้อ 251/2564 640714261341 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 39,622.50         39,622.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 39,622.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2564 39,622.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23   64077255944 เลขใบส่ังจาง 162/2564 640714207744 จางซอมเครื่องควบคุมระบบอินเตอรเน็ต 18,725.00         18,725.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จํากัด บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จํากัด 18,725.00       บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ค.2564 IBSG-V3.5 18,725.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 64077322591 เลขใบส่ังซื้อ 252/2564 640714262224 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 48,357.00         48,357.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 48,357.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ค.2564 48,357.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64077320245 เลขใบส่ังจาง 5/2564 640724002910 จางซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่หอง 349,000.00       349,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 349,000.00      บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ค.2564 ปฏิบัติการและทดสอบวัสดุ องคการบริหาร 349,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

26 64077253584 เลขใบส่ังจาง 148/2564 640714205876 จางซอมกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 4,400.00           4,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอพีราเมรา เอพีราเมรา 4,400.00         เอพีราเมรา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ค.2564 รหัสครุภัณฑ 452-60-0010 4,400.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 64077322740 เลขใบส่ังซื้อ 253/2564 640714262296 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 40,297.50         40,297.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 40,297.50       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ค.2564 40,297.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 64077263850 เลขที่สัญญา 2/2564 640724003039 จางปรับปรุงหองประทับรับรอง กอสราง 199,000.00       199,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 199,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 หองสรง โรงเรียนไตรมิตร ตําบลเสียว 199,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 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

29 64077264289 เลขที่สัญญา 3/2564 640724003032 จางกอสรางสนามจอดเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง 128,000.00       128,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 128,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 ชั่วคราว โรงเรียนไตรมิตร ตําบลเสียว 128,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

30 64077443526 เลขใบส่ังจาง 150/2564 640714362554 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,955.88           2,955.88        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ (1993) บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ (1993) 2,955.88         บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ (1993) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-60-0010 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

2,955.88             กําหนด

31 64077366159 เลขใบส่ังซื้อ 254/2564 640714297943 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 4,477.50           4,477.50        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 4,477.50         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 4,477.50             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 64077288591 เลขใบส่ังซื้อ 255/2564 640714234289 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,370.00         99,370.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,370.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 99,370.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 64077298109 เลขใบส่ังซื้อ 256/2564 640714242185 จัดซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงลานจอดรถ 178,980.00       178,980.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 178,980.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 ขบวนเสด็จฯ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 178,980.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

วัดบานโดด หมูที่ 2 ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กําหนด

จังหวัดสรีสะเกษ

34 64077261198 เลขที่สัญญา 260/2564 640722012582 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 674,000.00       674,598.69    วิธีคัดเลือก(ค) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 672,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 เสนทางเสด็จฯ ภายในโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 672,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

วัดบานโดด หมูที่ 2 ตําบลโดด กําหนด

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

35 64077261425 เลขที่สัญญา 261/2564 640722012772 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,192,000.00     1,191,536.43  วิธีคัดเลือก(ค) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 1,190,000.00   หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 เสนทางเสด็จฯ ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1,190,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

วัดบานโนนคูณวิทยา วัดบานหนองสําราญ กําหนด

หมูที่ 8 ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ

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

36 64077261532 เลขที่สัญญา 262/2564 640722012807 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 815,000.00       815,601.48    วิธีคัดเลือก(ค) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 814,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 เสนทางเสด็จฯ ภายในโรงเรียนบานรองเกา 814,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 15 ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

37 64077260991 เลขที่สัญญา 263/2564 640722012335 โครงการซอมปรับปรุงเสนทางเสด็จฯ 818,000.00       810,906.84    วิธีคัดเลือก(ค) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 807,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 เสริมผิวทางถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง 807,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

Asphaltic (ปูบน Tack Coat) ทางหลวง กําหนด

หมายเลข 4017 - วัดบานโดด หมูที่ 2

ตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

38 64077096323 เลขที่สัญญา 264/2564 640722012890 โครงการซอมปรับปรุงเสนทางเสด็จฯ 7,380,000.00     7,331,989.81  วิธีคัดเลือก(ค) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 7,330,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ค.2564 เสริมผิวทางถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 7,330,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) กําหนด

ทางหลวงชนบทหมายเลข 4006 -

บานหนองสําราญ หมูที่ 8 ตําบลโนนคอ

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

39 64077406649 เลขใบส่ังจาง 128/2564 640714330790 จางซอมรถเจาะบอบาดาล 69,806.80         69,806.80      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 69,806.80       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 รหัส อบจ.ศก.039-61-0003 69,806.80           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

40 64077320486 เลขใบส่ังจาง 129/2564 640714272116 ซอมเครื่องปรับอากาศ สวนพัฒนาโครง 24,000.00         24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน P.K. เอ็นจิเนียริ่ง ราน P.K. เอ็นจิเนียริ่ง 24,000.00       ราน P.K. เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 สรางพื้นฐาน สํานักชาง จํานวน 9 เครื่อง 24,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64077309110 เลขใบส่ังจาง 163/2564 640714256655 จางทําโล ตามโครงการนันทนาการสรางสรรค 18,000.00         18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 18,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน 18,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) กําหนด

กิจกรรมประกวดวาดภาพ (โดยสงผลงานทางไปรษณีย)



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 64077318883 เลขใบส่ังซื้อ 257/2564 640701008708 จัดซื้อถังขยะแบบมีดครงเหล็กวางถังขยะใหญ 28,000.00         27,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 27,400.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 จํานวน 4 ชอง พรอมปาย 27,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 64077381911 เลขใบส่ังซื้อ 258/2564 640714309810 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,700.00         59,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 59,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 59,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

44 64077386146 เลขใบส่ังซื้อ 259/2564 640714313364 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,700.00         59,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 59,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ค.2564 59,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 64077516190 เลขใบส่ังจาง 13/2564 640714421671 จางทําเอกสาร เพื่อจัดทําคูมือการบริหาร 14,910.00         14,910.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พ.ีกอปป รานเอส.พ.ีกอปป 14,910.00       รานเอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2564 จัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวน 14,910.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดสรีสะเกษ และแผนบริการจัดการ กําหนด

ความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ

46 64077335604 เลขใบส่ังซื้อ 24/2564 640714389493 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน ช.รุงเจริญยานยนต ราน ช.รุงเจริญยานยนต 30,000.00       ราน ช.รุงเจริญยานยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2564 จํานวน 1 โครงการ 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 64077379711 เลขใบส่ังซื้อ 44/2564 640714310314 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ 98,000.00         98,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษไพศาล จํากัด บริษัท ศรีสะเกษไพศาล จํากัด 98,000.00       บริษัท ศรีสะเกษไพศาล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2564 98,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 64077551495 เลขใบส่ังซื้อ 262/2564 640714451136 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 49,252.50         49,252.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 49,252.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2564 49,252.50           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

49 64077552113 เลขใบส่ังซื้อ 263/2564 640714451644 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 48,357.00         48,357.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 48,357.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2564 48,357.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

50 64077264798 เลขที่สัญญา 6/2564 640724003490 จางกอสรางสนามจอดเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง 120,000.00       120,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 120,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2564 ชั่วคราว โรงเรียนรองเกา หมูที่ 15 ตําบลโนนคอ 120,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

51 64077552869 เลขใบส่ังซื้อ 264/2564 640714452340 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 40,297.50         40,297.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 40,297.50       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ค.2564 40,297.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 64077438747 เลขใบส่ังจาง 151/2564 64077438747 จางซอมแซมระบบไฟฟาภายในศูนยการ 26,750.00         26,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ ที.พ.ีเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ศรีสะเกษ ที.พ.ีเอ็นจิเนียริ่ง 26,750.00       หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียร่ิง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.ค.2564 จัดการขยะมูลฝอยรวม กลุมพื้นที่ 3 26,750.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ)เลขรหัส กําหนด

ครุภัณฑ 110-63-0008

53 64077540760 เลขใบส่ังซื้อ 272/2564 640714452123 จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ยูดีจี จีพีเอส แอนด กลาสโคตต้ิง จํากัด บริษัท ยูดีจี จีพีเอส แอนด กลาสโคตติ้ง จํากัด 100,000.00      บริษัท ยูดีจี จีพีเอส แอนด กลาสโคตติ้ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 ก.ค.2564 ของรถ (GPS) พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ชุด 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


