
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 64097124287 เลขใบส่ังซื้อ 307/2564 640914103167 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 100,000.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ย.2564 ประจําเดือนกันยายน 2564 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64097135699 เลขใบส่ังจาง 21/2564 640914113122 จางซอมคอมพิวเตอร 12,390.00         12,390.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 12,390.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 12,390.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64097076699 เลขใบส่ังจาง 145/2564 640914063541 จางติดสติกเกอรกรองแสงผนังภายในหอง 34,476.00         34,476.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 34,476.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 ปฏิบัติราชการผูอํานวยการสวนวิศวกรรม 34,476.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กอสราง ภายในหองปฏิบัติราชการสํานักชาง กําหนด

และจัดทําปายทําเนียบบุคลากรสํานักชาง

4 64077494270 เลขที่สัญญา 275/2564 640922003918 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 6,044,000.00 6,219,078.20  วิธีคัดเลือก(ซ) หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 6,043,000.00   หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 3 ก.ย.2564 สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 6,039,000.00   6,039,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 6,040,000.00   ถูกตองครบถวน

บานโนนคูณนอย หมูที่ 11 ตําบลหนองหวา และเปนผูเสนอราคา

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ต่ําสุด

4 64097154526 เลขใบส่ังซื้อ 304/2564 640914127964 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,700.00         58,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 58,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 58,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 64097155180 เลขใบส่ังซื้อ 305/2564 640914128775 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,700.00         58,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 58,700.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 58,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  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

6 64097133214 เลขใบส่ังซื้อ 309/2564 640914110029 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 24,878.00         24,878.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 24,878.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 24,878.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 64097133776 เลขใบส่ังซื้อ 310/2564 640914110645 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,950.00         99,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,950.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 99,950.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 64097128722 เลขใบส่ังซื้อ 312/2564 640914106371 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 52,300.00         52,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 52,300.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.ย.2564 52,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64097124365 เลขใบส่ังซื้อ 2/2564 640914185594 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 15,840.00         15,840.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 15,840.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 15,840.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64097145347 เลขใบส่ังซื้อ 3/2564 640914120955 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 50,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 64097157613 เลขใบส่ังซื้อ 4/2564 640914131342 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองสาธารณสุข) 42,000.00         42,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 42,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 42,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 64097155052 เลขใบส่ังซื้อ 5/2564 640914129059 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(กองสาธารณสุข) 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 10,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64087675013 เลขใบส่ังซื้อ 22/2564 640914103058 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,670.00           9,670.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไฮเฟค หจก.ศรีสะเกษไฮเฟค 9,670.00         หจก.ศรีสะเกษไฮเฟค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 9,670.00             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 64097135772 เลขใบส่ังซื้อ 23/2564 640914114751 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 15,300.00         15,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 15,300.00       หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 15,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 64097262497 เลขใบส่ังจาง 23/2564 640914217465 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 52,950.00         52,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี เซอรวิส เค ทรี เซอรวิส 52,950.00       เค ทรี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 52,950.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 64097187220 เลขใบส่ังซื้อ 24/2564 640914155058 จัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อบริการประชาชนและ 5,760.00           5,760.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 5,760.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 ขาราชการที่มาติดตอราชการ สังกัดกอง 5,760.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ยุทธศาสตรและงบประมาณ กําหนด

17 64097252741 เลขใบส่ังซื้อ 29/2564 6409142142426 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 48,095.00         48,095.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 48,095.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 48,095.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64097226245 เลขใบส่ังซื้อ 30/2564 640914187930 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน 9,700.00           9,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานโฮมเฟอรนิเจอร รานโฮมเฟอรนิเจอร 9,700.00         รานโฮมเฟอรนิเจอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 9,700.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64097263209 เลขใบส่ังซื้อ 31/2564 640914218014 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,500.00         16,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 16,500.00       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 16,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 64097262322 เลขใบส่ังซื้อ 32/2564 640914217297 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 18,900.00         18,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 18,900.00       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 18,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 64097225094 เลขใบส่ังซื้อ 38/2564 640914186968 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 43,695.00         43,695.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด บริษัทศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด 43,695.00       บริษัทศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 43,695.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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22 64097163916 เลขใบส่ังซื้อ 56/2564 640914136319 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,890.00         99,890.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 99,890.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 99,890.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 64097288263 เลขใบส่ังซื้อ 142/2564 640914240914 จัดซื้อโตะปฏิบัติงานพรอมเกาอ้ีปฏิบัติงาน 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด 71,000.00       บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 เพื่อใชในราชการสํานักปลัดองคการบริหาร 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัด กําหนด

24 64077442274 เลขที่สัญญา 276/2564 640922007413 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 3,623,000.00 3,728,235.92  วิธีคัดเลือก(ซ) หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3,620,000.00   หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 6 ก.ย.2564 สายทางบานทุงโพธ์ิ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก - หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 3,618,000.00   3,615,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

บานขะยูง หมูที่ 4 ตําบลน้ําออม หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 3,615,000.00   ถูกตองครบถวน

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ และเปนผูเสนอราคา

ต่ําสุด

24 64097226767 เลขใบส่ังซื้อ 311/2564 640914188330 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 59,300.00         59,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 59,300.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2564 59,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 64087611862 เลขที่สัญญา 277/2564 640922013857 กอสรางปายศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 110,000.00       116,863.28    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 108,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2564 108,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 64077441619 เลขที่สัญญา 278/2564 640922010091 กอสรางถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง 4,999,000.00 5,068,045.95  วิธีคัดเลือก(ซ) หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,998,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 7 ก.ย.2564 Asphaltic Concrete เชื่อมระหวางตําบล หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 4,994,000.00   4,990,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

สายทางบานอาราง หมูที่ 1 ตําบลพราน - หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,990,000.00   ถูกตองครบถวน

บานภูฝาย หมูที่ 1 ตําบลภูฝาย และเปนผูเสนอราคา

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ต่ําสุด

27 64097259662 เลขใบส่ังจาง 146/2564 640914218788 จางซอมรถบรรทุกเททาย 6 ลอ 49,862.00         49,862.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 49,862.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ย.2564 รหัส อบจ.ศก.017-51-0006 49,862.00           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

28 64097292610 เลขใบส่ังจาง 22/2564 640914242223 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 8,779.30           8,779.30        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด 8,779.30         บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2564 กข 5219 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-46-0002 8,779.30             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 64097265418 เลขใบส่ังซื้อ 143/2564 640914220897 จัดซื้อวัสดุกอสราง 99,650.00         99,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 99,650.00       รานจงเจริญเครื่องเขียนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2564 99,650.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 64097266656 เลขใบส่ังซื้อ 144/2564 640914221147 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 99,960.00         99,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 99,960.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2564 99,960.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 64077089425 เลขใบส่ังซื้อ 145/2564 640914224422 จัดซื้อวัสดุยานพาหะและขนสง เพื่อใชกับ 1,850.00           1,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 1,850.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2564 รถฟารมแทรกเตอร หมายเลขทะเบียน 1,850.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ตฒ 8879 ศรีสะเกษ เลขรหัสครุภัณฑ019-62-0008 กําหนด

32   64097240316 เลขใบส่ังซื้อ 313/2564 640914199548 จัดซื้อวัสดุกอสราง(หินคลุก) เพื่อใชปรับปรุง 278,964.00       278,964.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 278,964.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2564 ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายศรีสะเกษ - 278,964.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกระต่ํา หมูที่ 10 ตําบลขะยูง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย - บานตําแย หมูที่ 2

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

33 64097398338 เลขใบส่ังซื้อ 146/2564 640914321703 ซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา 71,200.00         71,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 71,200.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 71,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 64097397288 เลขใบส่ังจาง 147/2564 640914320120 จางซอมรถขุดไฮดรอลิค รหัสพัสดุ 018-51-0006 18,297.00         18,297.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 18,297.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 18,297.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

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

35 64097371222 เลขใบส่ังซื้อ 147/2564 640914304994 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 45,800.00         45,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 45,800.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 45,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 64097364267 เลขใบส่ังซื้อ 148/2564 640914299482 ซื้อเลื่อยโซยนตขนาดไมเกิน 1 แรงมา 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 10,000.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 64097471001 เลขใบส่ังจาง 150/2564 640914373328 จางซอมเครื่องคอมเพรสเซอรแอรรถเจาะ 90,440.00         90,440.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด 90,440.00       บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 บอบาดาล รหัส อบจ.ศก.039-61-0002 90,440.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64097340044 เลขใบส่ังจาง 167/2564 640914285475 จางซอมแซมเครื่องเสียงหองประชุมชั้น (2) 23,500.00         23,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทรัพยทวี อินเตอร กรุป ทรัพยทวี อินเตอร กรุป 23,500.00       ทรัพยทวี อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 23,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จํานวน 4 เครื่อง กําหนด

39 64097431131 เลขใบส่ังจาง 173/2564 640914378728 จางทําคูมือการใหบริหารประชาชน เพื่อติดตอ 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 30,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 ชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ กําหนด

40 64097357839 เลขใบส่ังซื้อ 315/2564 640914292919 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 59,300.00         59,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม 59,300.00       หจก.ธงชัยปโตเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.ย.2564 59,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 64097349422 เลขใบส่ังซื้อ 12/2564 640902000962 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 150,000.00       150,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 150,000.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 150,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

42 64097372057 เลขใบส่ังซื้อ 31/2564 640914304279 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อใชในการปฏิบัตาน สังกัดสํานักงาน 17,100.00         17,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 17,100.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 เลขานุการองคการบริหารสวงนจังหวัด 17,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

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

43 64087135170 เลขที่สัญญา 279/2564 640922010436 ซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง 6,000,000.00 7,098,442.00  วิธีคัดเลือก(ซ) หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 5,999,000.00   หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 13 ก.ย.2564 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 5,992,000.00   5,992,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

In - Place Recycling) สายทางบานหวย หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 5,997,000.00   ถูกตองครบถวน

ทับทัน หมูที่ 1 ตําบลหวยทับทัน - โบราณสถาน - และเปนผูเสนอราคา

บานปราสาท หมูที่ 1 ตําบลปราสาท ต่ําสุด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

44 64097215923 เลขที่สัญญา 280/2564 640922014904 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       502,634.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานดองดึง หมูที่ 6 - บานหนองหิน 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

45 64097217468 เลขที่สัญญา 281/2564 640922014966 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       502,634.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานสะเดานอย หมูที่ 3 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานตาจวน หมูที่ 10 ตําบลสําโรงพลัน กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดสรีสะเกษ

46 64097218165 เลขที่สัญญา 282/2564 640922015049 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       502,634.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโปรง หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - บานจํานรรจ กําหนด

หมูที่ 3 ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

47 64097219707 เลขที่สัญญา 283/2564 640922015518 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       502,634.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองหิน หมูที่ 4 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดินแดง - เขตเทศบาลตําบลไพรบึง กําหนด

อําเภอไพรบึง 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

48 64097220802 เลขที่สัญญา 284/2564 640922015663 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       502,634.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานปุดเนียม หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

บานจะลง หมูที่ 9 ตําบลสะเดาใหญ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

49 64097229004 เลขที่สัญญา 285/2564 640922016465 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       503,273.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 498,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานตายู หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ - กําหนด

บานนาซํา หมูที่ 14 ตําบลภูเงิน

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดสรีสะเกษ

50 64097229072 เลขที่สัญญา 286/2564 6409220016648 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       503,273.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 498,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานตายู หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ - ซําแดง กําหนด

(บานภูคํา) หมูที่ 10 ตําบลภูเงิน

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

51 64097228770 เลขที่สัญญา 287/2564 640922017063 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       503,273.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานศรีเจริญทรัพย หมูที่ 12 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

วัดปาพรหมณี ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

52 64097220471 เลขที่สัญญา 288/2564 640922016336 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       501,717.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองกาด หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลลมศักดิ์ - เขตตําบลสะเดาใหญ กําหนด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

53 64097376163 เลขใบส่ังซ้ือ 316/2564 640914308054 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงและหลอล่ืน 59,300.00         59,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเล่ียม หจก.ธงชัยปโตเล่ียม 59,300.00       หจก.ธงชัยปโตเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 59,300.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

54 64097351226 เลขใบส่ังซ้ือ 317/2564 640902000843 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานสํานักชาง 99,900.00         99,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,900.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 99,900.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

55 64097354632 เลขใบส่ังซ้ือ 318/2564 640914291510 ซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับซอมบํารุงทางหลวง 497,000.00       497,725.16    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 495,900.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2564 ทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย ชนิดเออีแข็ง 495,900.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK กําหนด

56 64097386047 เลขใบส่ังซ้ือ 58/2564 640914317699 ซ้ืออุปกรณของเลนสําหรับเด็กอุทยาน 110,499.00       110,499.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา 110,499.00      หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 การเรียนรูศรีสะเกษ(SSK Park) 110,499.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

57 64097525697 เลขใบส่ังซ้ือ 149/2564 640914441528 ซ้ือเคมีแหงถังดับเพลิงขนาดบรรจุ 15 ปอนด 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส 3,600.00         หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 เพ่ือใชในโครงการอบรมดับเพลิงข้ันตนและ 3,600.00             ตรงตามเง่ือนไขที่

ฝกซอมการอพยพหนีไฟ องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ

2564 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

ณ อุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ(SSK Park)

58 64097228835 เลขที่สัญญา 289/2564 640922018101 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองกระดัน หมูที่ 8 - 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

บานโนนดู หมูที่ 7 ตําบลดวนใหญ กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

59 64097228889 เลขที่สัญญา 290/2564 640922018099 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองหอย หมูที่ 13 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลดวนใหญ - เขตตําบลบอแกว กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

60 64097228963 เลขที่สัญญา 291/2564 640922018097 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโพนยาง หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพนยาง - เขตตําบลศรีสําราญ กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

61 64097228763 เลขที่สัญญา 293/2564 640922018868 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองมวง หมูที่ 4 - 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

บานหนองหอย หมูที่ 13 ตําบลดวนใหญ กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

62 64097220055 เลขที่สัญญา 294/2564 640922024483 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00       501,738.08    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 496,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองกอไหล หมูที่ 8 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพธ์ิ - บานเวาะเหนือ หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

63 64097222456 เลขที่สัญญา 295/2564 640922018002 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานปาชาติ หมูที่ 12 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพนยาง - หวยคลา - เขตตําบลวังหิน กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

64 64097228991 เลขที่สัญญา 296/2564 640922025537 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,717.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานตะเคียนตะวันออก 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

หมูที่ 12 ตําบลตะเคียน - บานชําแระกลาง กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

65 64097228975 เลขที่สัญญา 297/2564 640922025563 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานเห็นอม หมูที่ 10 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพนยาง - บานหนองหมากแซง กําหนด

หมูที่ 13 ตําบลทุงสวาง อําเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

66 64097216551 เลขที่สัญญา 298/2564 640922018989 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,717.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานตาอุด หมูท่ี 1 ตําบลตาอุด 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

อําเภอขุขันธ - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

67 64097217036 เลขที่สัญญา 299/2564 640922019066 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,717.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลตาอุด - เขตตําบลสะเดาใหญ กําหนด

อําเภอขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

68 64097218684 เลขที่สัญญา 300/2564 640922019431 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,717.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานจะลง หมูที่ 9 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลสะเดาใหญ - เขตตําบลลมศักด์ิ กําหนด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

69 64097228944 เลขที่สัญญา 301/2564 640922025556 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,630.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองกาดนอย หมูที่ 6 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลลมศักด์ิ อําเภอขุขันธ - หนองติม กําหนด

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

70 64097216969 เลขที่สัญญา 302/2564 640922024386 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00       501,738.08    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานนาเมือง หมูที่ 8 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ - กําหนด

บานกุดผักหนาม หมูที่ 7 ตําบลหนองฮาง

อําเภอเบญจลักษ จ.ศรีสะเกษ

71 64097217621 เลขที่สัญญา 303/2564 640922019041 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00       501,670.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองสนมใต หมูที่ 11 - 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

บานนามอง หมูที่ 2 ตําบลเหลากวาง กําหนด

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

72 64097218722 เลขที่สัญญา 304/2564 640922024436 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00       501,670.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานเวาะเหนือ หมูที่ 5 - 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

หวยโพนไพร ตําบลเหลากวาง กําหนด

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

73 64097219509 เลขที่สัญญา 305/2564 640922024417 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00       501,670.21    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานบก หมูที่ 1 ตําบลบก 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

อําเภอโนนคูณ - เขตตําบลคูบ อําเภอนํ้าเกล้ียง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

74 64097215120 เลขที่สัญญา 306/2564 640922024666 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       500,432.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนใหญ หมูที่ 5 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย - กําหนด

บานหอย หมูท่ี 1 ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

75 64097222920 เลขที่สัญญา 307/2564 640922024726 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,411.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานบอนใหญ หมูที่ 6 - 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

บานจําปา หมุที่ 3 ตําบลโพธ์ิชัย กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

76 64097228944 เลขที่สัญญา 308/2564 640922025556 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00       501,630.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองกาดนอย หมูที่ 6 497,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลลมศักด์ิ อําเภอขุขันธ - บานปุดเนียม กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

77 64097461358 เลขใบส่ังซ้ือ 319/2564 640914368774 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงและหลอล่ืน 59,300.00         59,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเล่ียม หจก.ธงชัยปโตเล่ียม 59,300.00       หจก.ธงชัยปโตเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2564 59,300.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

78 64097216595 เลขที่สัญญา 309/2564 640922024790 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,348.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานเพียนาม หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง - เขตตําบลขะยูง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

79 64097218354 เลขที่สัญญา 310/2564 640922024820 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,348.78    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโพธ์ิ หมูท่ี 12 - บานปาสะแบง 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

80 64097220308 เลขที่สัญญา 311/2564 640922024848 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       512,320.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานปรือ หมูที่ 4 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพธ์ิวงศ - เขตตําบลภูฝาย กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

81   64097221261 เลขที่สัญญา 312/2564 640922025563 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,689.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานเห็นอม หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

(หลังปมนํ้ามัน) ตําบลโพนยาง - กําหนด

บานไทยบวกแต หมูที่ 10 ตําบลบุสูง

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

82 64097214894 เลขที่สัญญา 313/2564 640922024587 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,431.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางหลวงชนบท - บานงอ 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

หมูที่ 2 - หนองแปน ตําบลนํ้าคํา กําหนด

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

83 64097215654 เลขที่สัญญา 314/2564 640922024556 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,431.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานดอนจันทร หมูที่ 12 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลนํ้าคํา - หนองบัวขวาง (ชวงที่ 2) กําหนด

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

84 64097216292 เลขที่สัญญา 315/2564 640922023975 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,431.62    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองแสง หมูที่ 11 - 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

รองข้ีนาค ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

85 64097228813 เลขที่สัญญา 316/2564 640922029851 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       512,320.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองคู หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพธ์ิกระสังข อ.ขุนหาญ - บานสะเดานอย กําหนด

หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

86 64097228860 เลขที่สัญญา 317/2564 640922029995 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       512,320.10    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองขนาน หมูที่ 6 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

87 64097228851 เลขที่สัญญา 318/2564 640922030105 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,421.33    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองสาด หมูที่ 4 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

(ขางโรงเรียนบานหนองสาด) ตําบลหนองครก - กําหนด

บานโนนเจริญ หมูที่ 3 ตําบลซํา -

บานหนองเทา (บานฝากบานหนองสาด)

ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

88 64097228950 เลขที่สัญญา 319/2564 640922030184 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       502,336.14    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนเจริญ หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

(ถนนบานหนองครก - บานกุดโงง) กําหนด

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

89 64097469376 เลขใบส่ังซ้ือ 320/2564 640914372298 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงและหลอล่ืน 60,300.00         60,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเล่ียม หจก.ธงชัยปโตเล่ียม 60,300.00       หจก.ธงชัยปโตเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 60,300.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

90 64097226137 เลขที่สัญญา 320/2564 640922026781 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       503,228.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองหวา หมูที่ 1 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลหนองหวา - บานโนนไหล หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

91 64097226467 เลขที่สัญญา 321/2564 640922026430 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       503,162.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนมีชัย หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลหนองงูเหลือม - บานทาคํานอย(นาคํา) กําหนด

หมูที่ 9 ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

92 64097229326 เลขที่สัญญา 322/2564 640922027020 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00       503,162.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหวยเสียว หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

(หวยเสียว) ตําบลหนองงูเหลือม - บานหนองบักโทน กําหนด

หมูที่ 4 ตําบลทาคลอ อําภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

93 64097510989 เลขใบส่ังซ้ือ 321/2564 640914406705 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงและหลอล่ืน 16,281.00         16,281.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเล่ียม หจก.ธงชัยปโตเล่ียม 16,281.00       หจก.ธงชัยปโตเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2564 16,281.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

94 64097449736 เลขใบส่ังซ้ือ 322/2564 640914371797 ซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับงานซอมบํารุง 131,000.00       131,152.83    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 129,480.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2564 ทางหลวงทองถ่ิน ประเภท หินคลุก 129,480.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

95 64097511637 เลขใบส่ังซ้ือ 323/2564 640914407257 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช่ือเพลิงและหลอล่ืน 32,562.00         32,562.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตเล่ียม หจก.ธงชัยปโตเล่ียม 32,562.00       หจก.ธงชัยปโตเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.ย.2564 32,562.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

96 64087649001 เลขที่สัญญา 323/2564 640922027020 ปรับปรุงซอมแซมหองพักนักกีฬาและเจาหนาท่ี 845,000.00       845,255.19    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 498,000.00      บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 21 ก.ย.2564 ช่ัน 1 อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อ.เมือง 498,000.00          ขอเสนอทางเทคนิค

จ.ศรีสะเกษ ถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคา

ตํ่าสุด

97 64097592831 เลขใบส่ังซ้ือ 324/2564  640914474320 ซ้ือวัสดุอะไหลรถฟารมแทรกเตอร รหัส 7,400.00           7,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 7,400.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ย.2564 อบจ.ศก.019-39-0004 7,400.00         ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

98 64087638219 เลขที่สัญญา 324/2564 640922028687 ซอมแซมปรับปรุงอาคารศูนยรับแจงเหตุ 856,000.00    860,145.06 วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 853,000.00      บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 21 ก.ย.2564 และส่ังการ 2.หจก.มณีสุดา 2.หจก.มณีสุดา 855,000.00      850,000.00          ขอเสนอทางเทคนิค

3.บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 3.บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 850,000.00      ถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคา

ตํ่าสุด

99 64097594186 เลขใบส่ังซ้ือ 325/2564 640914475030 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 60,900.00         60,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 60,900.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ย.2564 60,900.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

100 64097606328 เลขใบส่ังซ้ือ 326/2564 640914504002 ซ้ือเคร่ืองพิมพดีด จํานวน 1 เคร่ือง 56,000.00         56,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 56,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ย.2564 56,000.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

101 64097640744 เลขใบส่ังซ้ือ 327/2564 640914514440 ซ้ือวัสดุอะไหลรถตัดหนาขุดหลัง รหัส 59,000.00         59,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 59,000.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.ย.2564 อบจ.ศก.018-50-0005 ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

102 64097330318 เลขที่สัญญา 17/2564 640901010863 ซ้ือครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองพนฆาเช้ือ 280,000.00       280,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท นําวิวัฒนการชาง บริษัท นําวิวัฒนการชาง 280,000.00      บริษัท นําวิวัฒนการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.ย.2564 แบบอัตโนมัติระบบบูสทวอเตอรเบส (1992) จํากัด (1992) จํากัด (1992) จํากัด ตรงตามเง่ือนไขที่

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขนตํ่า 280,000.00 กําหนด

จํานวน 1 เคร่ือง

103 64087433801 เลขที่สัญญา 325/2564 640922033951 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม 10,000,000.00 9,962,907.76  วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 9,959,000.00   หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 22 ก.ย.2564 ระหวางตําบลสายทางบานโตนดกลาง 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 9,961,000.00   9,940,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

หมูที่ 15 ตําบลขนุน - บานกระหวัน 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 9,950,000.00   ถูกตองครบถวน

หมูที่ 5 ตําบลโนนสําราญ - บานโนนเปอย 4.หจก.เพียรสราง 4.หจก.เพียรสราง 9,940,000.00   และเปนผูเสนอราคา

หมูที่ 10 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ 5.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคช่ัน 5.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคช่ัน 9,959,000.00   ตํ่าสุด

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 6.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 9,955,000.00   

104 64087649772 เลขที่สัญญา 326/2564 640922040793 ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกกีฬาอเนกประสงค 798,000.00     798,964.17    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 797,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 22 ก.ย.2564 (สนามแบดมินตัน) อําเภอเมือง จังหวัด 2.หจก.มณีสุดา 2.หจก.มณีสุดา 792,000.00      792,000.00          ขอเสนอทางเทคนิค

ศรีสะเกษ 3.บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 3.บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 795,000.00      ถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคา

ตํ่าสุด

105 64097616300 เลขที่สัญญา 327/2564 640922043061 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00     498,631.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 497,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานวัด หมูที่ 3 - หนองพรมแตน คอนสตรัคช่ัน คอนสตรัคช่ัน พรคอนสตรัคช่ัน ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย 497,000.00 กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

106 64097616284 เลขที่สัญญา 328/2564 640922042974 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00     498,631.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 497,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางหนองผือ - วัดจานเกา คอนสตรัคช่ัน คอนสตรัคช่ัน พรคอนสตรัคช่ัน ตรงตามเง่ือนไขที่

บานโคก หมูที่ 1 ตําบลโคกจาน อําเภอ 497,000.00 กําหนด

อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

107 64097648428 เลขที่สัญญา 329/2564 640922043118 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,509.53    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานกานเหลือง หมูที่ 6 กอสราง ตรงตามเง่ือนไขที่

(บานหนองตาสี) - บานหนองหัวลิง หมูที่ 2 498,000.00          กําหนด

ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

108 64097613824 เลขที่สัญญา 330/2564 640922037888 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 498,000.00     498,631.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางคลองอีสานเขียว บานบุง กอสราง ตรงตามเง่ือนไขที่

หมูที่ 12 - บานหอง หมูที่ 2 ตําบลปะอาว 497,000.00 กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

109 64097612026 เลขที่สัญญา 331/2564 640922037226 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,551.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนเจริญ หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลซํา - บานโพธ์ิ หมูท่ี 2 (ซอยมหาดไทย) กําหนด

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

110 640976122228 เลขที่สัญญา 332/2564 640922037295 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,451.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางสามแยกตลาดหอมทาเรือ - 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

บานใหม หมูที่ 1 ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมือง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

111 64097612329 เลขที่สัญญา 333/2564 640922037329 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,107.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานล้ินฟา หมูที่ 1 ตําบล 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ล้ินฟา - บานโนนสูง หมูที่ 8 ตําบลบึงบอน กําหนด

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

112 64097615228 เลขที่สัญญา 334/2564 640922036367 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,941.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 498,000.00      หจก.ทนงศักด์ิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนสําโรง หมูที่ 5 - รุงเรือง88 ตรงตามเง่ือนไขที่

บานไรเย็นเจริญ หมูที่ 9 ตําบลทาคลอ 498,000.00          กําหนด

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

113 64097615358 เลขที่สัญญา 335/2564 640922036382 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,941.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 498,000.00      หจก.ทนงศักด์ิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานหนองยาว หมูที่ 7 - รุงเรือง88 ตรงตามเง่ือนไขที่

นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลทาคลอ 498,000.00          กําหนด

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

114 64097612896 เลขที่สัญญา 336/2564 640922040037 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00     497,743.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 496,000.00      หจก.ทนงศักด์ิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานนํ้าขวบ หมูที่ 2 - ตําบล รุงเรือง88 ตรงตามเง่ือนไขที่

ศรีสะอาด หมูท่ี 13 ตําบลบึงมะลู เขตตําบล 496,000.00          กําหนด

เสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

115 64097612998 เลขที่สัญญา 337/2564 640922040048 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 497,000.00     497,743.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 496,000.00      หจก.ทนงศักด์ิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนเปอย หมูที่ 10 - บาน รุงเรือง88 ตรงตามเง่ือนไขที่

ตาแทน หมูที่ 3 ตําบลบึงมะลู - บานทาสวาง 496,000.00          กําหนด

หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ  

116 64097615409 เลขที่สัญญา 338/2564 640922036455 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวาง 499,000.00     499,981.73    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 498,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนสําราญใต หมูที่ 10 เจ แอล ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลโนนสําราญ - บานภูผาหมอก หมูที่ 6 498,000.00          กําหนด

ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ จังหวัด

ศรีสะเกษ

117 64097615493 เลขที่สัญญา 339/2564 640922036481 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00     497,743.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานตาเสก หมูที่ 3 ตําบลโนนสําราญ เจ แอล ตรงตามเง่ือนไขที่

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ - บาน 496,000.00          กําหนด

โคกสะอาด ตําบลโคกสะอาด อําเภอนํ้าขุน 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

118 64097614272 เลขที่สัญญา 340/2564 640922038255 กอสรางหอถังสูงประปาหมูบาน ขนาด 10 ลบ.ม. 373,000.00     370,692.79    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 370,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 (ถังไฟเบอรกลาสขนาด 2.50 ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง) เจ แอล ตรงตามเง่ือนไขที่

บานกันทรอมตะวันออก หมูท่ี 9 ตําบลกันทรอม 370,000.00          กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

119 64097613107 เลขที่สัญญา 341/2564 640922040062 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00     499,981.73    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. พรศิวดล หจก. พรศิวดล 498,000.00      หจก. พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานซํามวง หมูท่ี 5 ตําบลซํา อําเภอ 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

กันทรลักษ - บานซําตาโตง หมูที่ 9 ตําบล กําหนด

พราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

120 64097613202 เลขที่สัญญา 342/2564 640922040072 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00     497,743.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000.00      หจก. พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานนาโพธ์ิ หมูที่ 3 ตําบลซํา - 496,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

เขตตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ จังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ

121 64097616311 เลขที่สัญญา 343/2564 640922043186 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00     499,451.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก. ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานจ่ัน หมูท่ี 14 - บานโพธ์ิ หมูท่ี 2 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

122 64097611844 เลขที่สัญญา 344/2564 640922037130 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00     499,551.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก. ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานนา หมูที่ 9 (ปูตา -หวยแฮด) 498,000.00          ตรงตามเง่ือนไขที่

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

123 64097613583 เลขที่สัญญา 345/2564 640922037866 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00     499,464.56    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 สายทางบานงอ หมูท่ี 2 (จากทางหลวงแผนดิน กอสราง ตรงตามเง่ือนไขที่

หมายเลข ศก 5009) - เช่ือมแมนํ้ามูล 498,000.00          กําหนด

ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

124 64097614180 เลขที่สัญญา 346/2564 640922037879 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00     498,499.34    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2564 จากถนนลาดยางสายทางบานหนองหวา หมูท่ี 5 กอสราง ตรงตามเง่ือนไขที่

(กระจะ - หนองหวา) ตําบลหัวชาง - บานเหง่ียง 497,000.00          กําหนด

หมูที่ 6 ตําบลโคกหลาม อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

125 64087376941 เลขที่สัญญา 347/2564 640922043284 ติดต้ังระบบส่ือสาร 2,176,500.00   2,179,141.29  วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส 1.หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส 2,169,255.00   บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคช่ัน เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 27 ก.ย.2564 แอนด เซอรวิส แอนด เซอรวิส เรดิโอ แอนด เซอรวิส จํากัด ขอเสนอทางเทคนิค

2.บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคช่ัน 2.บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคช่ัน 2,155,500.00   2,155,500.00       ถูกตองครบถวน

เรดิโอ แอนด เซอรวิส จํากัด เรดิโอ แอนด เซอรวิส จํากัด                 และเปนผูเสนอราคา

3.หางหุนสวนจํากัด เค เมดิคอล แอนด เซอรวิส ตํ่าสุด

4.บริษัท ว.ส่ือสาร วัสดุ คุรุภัณฑ จํากัด

5.บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคช่ัน 2525 จํากัด

6.หางหุนสวนจํากัดมิสเตอรเซอรวิส แอนด เทคโนโลยี

126 64097848657 เลขที่สัญญา 19/2564 640901015068 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองสแกนเนอร 158,000.00     158,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 158,000.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.ย.2564 ขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง 158,000.00       ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

127 64097775502 เลขใบส่ังซ้ือ 331/2564 640914625181 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 9,375.00         9,375.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 9,375.00         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.ย.2564 9,375.00           ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

128 64097804273 เลขใบส่ังซ้ือ 150/2564 640914650145 ซ้ือฉากก้ันหองคร่ึงกระจกขัดลาย 46,200.00       46,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 46,200.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 ก.ย.2564 46,200.00         ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด

129 64097806451 เลขใบส่ังซ้ือ 151/2564 640914650856 ซ้ือฉากก้ันหองแผงทึบ 64,600.00       64,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 64,600.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 ก.ย.2564 64,600.00         ตรงตามเง่ือนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

130 64097046185 เลขที่สัญญา 348/2564 640922048817 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 5,000,000.00   4,973,637.17  วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 4,956,000.00   หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติและ

 ลว. 29 ก.ย.2564 ตําบลสายทางบานโนนเยาะ หมูที่ 6 - บานถนน 2.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 2.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 4,971,000.00   4,950,000.00       ขอเสนอทางเทคนิค

วิหาร หมูที่ 11 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ 3.หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 3.หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 4,960,000.00   ถูกตองครบถวน

จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.มณีสุดา 4.หจก.มณีสุดา 4,950,000.00   และเปนผูเสนอราคา

5.หจก.ศรีสะเกษไมงาม 5.หจก.ศรีสะเกษไมงาม 4,969,000.00   ตํ่าสุด

6.หจก. ขุขันธ เอส เจ แอล 6.หจก. ขุขันธ เอส เจ แอล 4,973,000.00   


