
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 64087240150 เลขใบส่ังจาง 10/2564 640815003763 จางเหมาบริการงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน 16,000.00         16,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสินีนาฎ  ศรีภักดี นางสาวสินีนาฎ  ศรีภักดี 16,000.00       นางสาวสินีนาฎ  ศรีภักดีเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ส.ค.2564 ธุรการ กองสาธารณสุข 16,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64087319529 เลขใบส่ังซื้อ 117/2564 640814315032 จัดซื้อหนังสือพิมพ 2,115.00           2,115.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รายปน - ปอบ รายปน - ปอบ 2,115.00         รายปน - ปอบ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ส.ค.2564 2,115.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64087172552 เลขใบส่ังจาง 155/2564 640814148282 จางทําฐานขอมูลการทองเที่ยวและแอพพลิ 99,000.00         99,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจบีพี ไอที เน็ตเวิรก แอนด เซอรวิส เจบีพี ไอที เน็ตเวิรก แอนด เซอรวิส 99,000.00       เจบีพี ไอที เน็ตเวิรก แอนด เซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2564 เคชั่นแนะนําเสนทางทองเที่ยว 99,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64087020573 เลขที่สัญญา 265/2564 640822005187 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       507,512.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง 499,000.00      หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ส.ค.2564 สายทางบานหนองถม หมูที่ 3 ตําบลดู - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานยาง หมูที่ 1 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

5 64087027817 เลขที่สัญญา 266/2564 640822005259 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       507,512.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง 499,000.00      หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ส.ค.2564 สายทางบานหนองกก หมูที่ 2 ตําบลยาง - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานดู หมูที่ 1 ตําบลดู อําเภอกันทรารมย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

6 64087021483 เลขที่สัญญา 267/2564 640822005287 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 497,000.00       498,882.88    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 496,000.00      หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ส.ค.2564 สายทางบานโนนเชียงสี หมูที่ 8 - 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนยาง หมูที่ 7 ตําบลคูบ กําหนด

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  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 64087129796 เลขใบส่ังซื้อ 279/2564 640814105607 จัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 496,000.00       496,798.86    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 493,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ส.ค.2564 ทางหลวงทองถิ่น ประเภทหอนคลุกและ 493,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หินยอย 3/8 นิ้ว กําหนด

8 64087217419 เลขใบส่ังซื้อ 121/2564 640814180375 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 72,000.00         72,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 72,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 72,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64087146827 เลขใบส่ังจาง 156/2564 640814123213 จางปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 100,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 ภายในเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

10 64087028127 เลขที่สัญญา 268/2564 640822006375 กอสรางหอถังสูง 8 ลบ.ม (ถังไฟเบอรกลาส 498,000.00       500,079.82    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 ขนาด 2.0 ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง) บานไฮใหญ 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

11 64077556569 เลขที่สัญญา 269/2564 640822006902 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00       507,561.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางบานพิงพวย หมูที่ 13 ตําบลพิงพวย 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอศรีรัตนะ - เขตตําบลไพร อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

12 64077555892 เลขที่สัญญา 270/2564 640822006399 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00       507,589.19    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางบานพิงพวยใต หมูที่ 9 ตําบลพิงพวย - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

13 64077556309 เลขที่สัญญา 271/2564 640822008137 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00       507,589.19    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางบานระโยง หมูที่ 5 ตําบลกระแซง 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ - บานกุดนาแกวใต กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

14 64087013639 เลขที่สัญญา 272/2564 640822008137 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       509,061.55    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางบานแขม หมูที่ 9 ตําบลหนองเชียงทูน - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองนกทา หมูที่ 9 ตําบลสมอ กําหนด

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

15 64087013639 เลขที่สัญญา 272/2564 640822007911 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       509,061.55    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางบานแขม หมูที่ 9 ตําบลหนองเชียงทูน - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองนกทา หมูที่ 9 ตําบลสมอ กําหนด

16 64087013921 เลขที่สัญญา 273/2564 640822008281 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       570,179.89    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2564 สายทางหลวง226 - บานจังเอิน หมูที่ 5 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

17 64087298343 เลขใบส่ังซื้อ 18/2564 640814245833 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ 96,020.00         96,020.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษ ไพศาลวิทยาจํากัด บริษัท ศรีสะเกษ ไพศาลวิทยาจํากัด 96,020.00       บริษัท ศรีสะเกษ ไพศาลวิทยาจํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2564 96,020.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64087331387 เลขใบส่ังซื้อ 19/2564 640814269299 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน อํานวยการระดับตน 3,500.00           3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานโฮมเฟอรนิเจอร รานโฮมเฟอรนิเจอร 3,500.00         รานโฮมเฟอรนิเจอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2564 3,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64087209334 เลขใบส่ังซื้อ 34/2564 640814173185 จัดซื้อผงหมึกเอเอฟ 2015/2018 สําหรับ 22,000.00         220,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2564 เครื่องถายเอกสาร RICOH AFICIO MP2000LE 22,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 417-52-0003 กําหนด

20 64087418364 เลขใบส่ังจาง 166/2564 640814342951 จางถายเอกสารประกอบการอบรม ตาม 149,700.00       149,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พ.ีกอปป 149,700.00      รานเอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ส.ค.2564 ดครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา 149,700.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ดรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ



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 64087244535 เลขใบส่ังซื้อ 258/2564 640814199111 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 76,816.00         76,816.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 76,816.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ส.ค.2564 76,816.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 64087331866 เลขใบส่ังซื้อ 123/2564 640814269575 จัดซื้อวัสดุอื่นเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 9,000.00         หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2564 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 9,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

23 64087339610 เลขใบส่ังซื้อ 292/2564 640814275196 จัดซื้อวัสดุกอสราง 8,310.00           8,310.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รางจงเจริญเครื่องเขียน รางจงเจริญเครื่องเขียน 8,310.00         รางจงเจริญเครื่องเขียนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2564 8,310.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 64087354325 เลขใบส่ังซื้อ 35/2564 640814277575 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 79,360.00         79,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รางจงเจริญเครื่องเขียน รางจงเจริญเครื่องเขียน 79,360.00       รางจงเจริญเครื่องเขียนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2564 79,360.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64087354325 เลขใบส่ังซื้อ 36/2564 640814285704 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รางจงเจริญเครื่องเขียน รางจงเจริญเครื่องเขียน 3,600.00         รางจงเจริญเครื่องเขียนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2564 3,600.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 64087356861 เลขใบส่ังซื้อ 293/2564 640814288152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 98,570.00         98,570.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 98,570.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2564 98,570.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 64087422245 เลขใบส่ังซื้อ 294/2564 640814343436 จัดซื้อวัสดุสําหรับการซอมบํารุงทางหลวง 497,000.00       497,836.36    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 494,950.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2564 ทองถ่ิน ประเภท ยางมะตอยชนิดเออี 494,950.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h กําหนด

บรรจุ BULK 
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28 64087511703 เลขใบส่ังจาง 8/2564 640822021344 จางดครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 77,900.00         77,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 77,900.00       หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2564 สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 77,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ005-50-0005 กําหนด

กองสาธารณสุข

29 64087476933 เลขใบส่ังซื้อ 26/2564 640814391541 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานช.รุงเจริญยานยนต รานช.รุงเจริญยานยนต 30,000.00       รานช.รุงเจริญยานยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

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

กําหนด

30 64087573225 เลขใบส่ังจาง 14/2564 640814472505 จางเชาอุปกรณพรอมติดตั้งระบบออนไลน 51,000.00         51,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายณรงค  หมายชื่อ นายณรงค  หมายชื่อ 51,000.00       นายณรงค  หมายชื่อ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 Web Conference และอุปกรณที่เกี่ยว 51,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของฯในการประชุมและรับการตรวจประเมิน กําหนด

ผานระบบ Web Conference

ตามโครงการบูรณาการรวมกับจังหวัด

ศรีสะเกษประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จังหวัดสะอาด

31 64087531525 เลขใบส่ังจาง 15/2564 640814450760 จางทําปายฉากเวที โครงการบูรณาการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 6,000.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 ขยะมูลฝอยรวมกับจังหวัดศรีสะเกษ 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยุมชน กําหนด

จังหวัดสะอาด

32 64087350613 เลขใบส่ังซื้อ 21/2564 640814288761 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับปฏิบัติราชการ 9,220.00           9,220.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 9,220.00         พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 ของขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 9,220.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ภทยในสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ กําหนด

33 64087614468 เลขใบส่ังซื้อ 22/2564 640814505198 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,670.00           9,670.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไอเฟค หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 9,670.00         หจก.ศรีสะเกษไอเฟค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 9,670.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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34 64087480714 เลขใบส่ังซื้อ 37/2564 640814391770 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 67,258.00         67,258.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 67,258.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 67,258.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 64087530579 เลขใบส่ังซื้อ 124/2564 640814434957 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 97,284.40         97,284.40      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด 97,284.40       บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 97,284.40           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 64087490519 เลขใบส่ังซื้อ 125/2564 640814403449 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 98,701.00         98,701.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 98,701.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ส.ค.2564 98,701.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64087459397 เลขใบส่ังซื้อ 10/2564 640801007945 จัดซื้อชุดลําโพงเอนกประสงคแบบเคลื่อนที่ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เทพประสิทธิ์ 2020 จํากัด บริษัท เทพประสิทธิ์ 2020 จํากัด 20,000.00       บริษัท เทพประสิทธิ์ 2020 จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2564 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64087481673 เลขใบส่ังจาง 14/2564 640814501725 จางซอมเครื่องถายเอกสาร Fujixerox 21,400.00         21,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 21,400.00       บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2564 21,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 64087497020 เลขใบส่ังซื้อ 22/2564 640814405954 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการ 50,225.00         50,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 50,225.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2564 ปฏิบัติราชการของขาราชการและเจาหนาที่ 50,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ที่ปฏิบัติงานภายในสถานีขนสงผูโดยสาร กําหนด

อําเภอกันทรลักษ

40 64087576158 เลขใบส่ังซื้อ 126/2564 640814473129 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 80,980.00         80,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 80,980.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2564 80,980.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64087532065 เลขใบส่ังซื้อ 14/2564 640801009197 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 200,000.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2564 (ขาว-ดํา) ความเร็ว 50 แผน/นาที 200,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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42 64087609945 เลขใบส่ังซื้อ 132/2564 640814500845 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส 40,000.00       ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2564 40,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 64087535624 เลขใบส่ังซื้อ 15/2564 640801009711 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 127,500.00       127,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก. ศรีสะเกษเครื่องเย็น 127,500.00      หจก. ศรีสะเกษเครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2564 ชนิดแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 127,500.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ กําหนด

ภายในกองยุทธศาสตรและงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

44 64087609931 เลขใบส่ังซื้อ 38/2564 640814501405 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,350.00           8,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 8,350.00         รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ส.ค.2564 8,350.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 64087596103 เลขใบส่ังจาง 20/2564 640814489232 จางซอมเครื่องถายเอกสาร RICOH 17,190.62         17,190.62      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษํท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษํท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 17,190.62       บริษํท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ส.ค.2564 AFICIO MP2000LE รหัสครุภัณฑ 417-52-0003 17,190.62           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 64087699055 เลขใบส่ังซื้อ 24/2564 640814574838 จัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและ 5,760.00           5,760.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 5,760.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ส.ค.2564 ขาราชการที่มาติดตอราชการ สังกัดกอง 5,760.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ยุทธศาสตรและงบประมาณ กําหนด

47 64097037913 เลขใบส่ังซื้อ 27/2564 640914031458 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 2 รายการ 1,171.65           1,171.65        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 1,171.65         เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ส.ค.2564 1,171.65             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


