
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 64127005892 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 641214051647 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ 6,450.00           6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 6,450.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 สํานักคลัง 6,450.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 64127256280 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 641214206358 ซื้อหนังสือพิมพ เดือน ธันวาคม 2564 2,025.00           2,025.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 2,025.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 2,025.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 64127102677 เลขใบสั่งจาง 39/2565 641214082132 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 16,443.76         16,443.76      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท มิตซูไทยนต จํากัด บริษัท มิตซูไทยนต จํากัด 16,443.76       บริษัท มิตซูไทยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 นก 2160ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-35-0008 16,443.76           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 64117398467 สัญญาจาง 48/2565 641222001172 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000.00       253,952.77    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 249,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 เชื่อมระหวางตําบล พรอมวางทอลอดกลม 249,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร กําหนด

บานคลองคําโคกแต หมูที่ 7 - บานเรือทอง

หมูที่ 5 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห

จังหวัดศรีสะเกษ

5 64127096347 เลขใบสั่งจาง 58/2565 641215006217 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษา 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) วาที่ ร.ต.วสันต คงสมบุญ วาที่ ร.ต.วสันต คงสมบุญ 36,000.00       วาที่ ร.ต.วสันต คงสมบุญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 ความปลอดภัย สํานักการชาง องคการบริหาร 36,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

6 6412096561 เลขใบสั่งจาง 59/2565 641215006215 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานพาหนะ 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายนพรัตน  ศรีมวง นายนพรัตน  ศรีมวง 36,000.00       นายนพรัตน  ศรีมวง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 งานซอมบํารุงยานพาหนะ สํานักชาง 36,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  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 64127291041 เลขใบสั่งจาง 60/2565 641215006208 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานซอม 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอนุชิต เสือพรม นายอนุชิต เสือพรม 36,000.00       นายอนุชิต เสือพรม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ธ.ค.2564 บํารุงทางหลวงทองถ่ิน ประจําชุดลาดยาง 36,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

8 64127196683 เลขใบสั่งจาง 63/2565 641214157070 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ 9,450.00           9,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเคร่ืองเย็น หจก.ศรีสะเกษเคร่ืองเย็น 9,450.00         หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.2 ธ.ค.2564 จํานวน 3 รายการ 9,450.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 64127115088 เลขใบสั่งซื้อ 46/2565 641214106281 ซื้อวัสดุในการซอมบํารุงทางหลวงทองถ่ิน 497,000.00       497,748.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 491,400.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ธ.ค.2564 ประเภทหินคลุก 491,400.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 64117398570 สัญญาจาง 49/2565 641222006363 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 300,000.00       314,593.65    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 299,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ธ.ค.2564 เสริมเหล็ก (Box Culvert) บานคลองสุด 299,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลหัวเสือ - บานตารงค หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

11 64117398599 สัญญาจาง 50/2565 641222006543 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 350,000.00       364,285.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 349,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ธ.ค.2564 เสริมเหล็ก (Box Culvert) บานหวย 349,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลหัวเสือ - บานตะเคียนนอย กําหนด

หมูที่ 4 ตําบลจะกง อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

12 64127078642 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 641214063259 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพงศเจริญเซ็นเตอร รานพงศเจริญเซ็นเตอร 10,000.00       รานพงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 64127076597 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 641214061884 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในการปฏิบัติ 64,000.00         64,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพงศเจริญเซ็นเตอร รานพงศเจริญเซ็นเตอร 64,000.00       รานพงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 64,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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14 64127080512 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 641214065050 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพงศเจริญเซ็นเตอร รานพงศเจริญเซ็นเตอร 10,000.00       รานพงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 ราชการและสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 64127075551 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 641214060767 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการปฏิบัติ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานณัฐพล ไฮเทค รานณัฐพล ไฮเทค 10,000.00       รานณัฐพล ไฮเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 ราชการและสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 64127271611 เลขใบสั่งซื้อ 12/2565 641214220428 ซื้อวัสดุสํานักงาน 84,505.00         84,505.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 84,505.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 84,505.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 64127298579 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 641214241831 ซื้อยางรถยนตหมายเลขทะเบียน นก 2160 ศรีสะเกษ 3,745.00           3,745.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด 3,745.00         บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 รหัสครุภัณฑ 001-35-0008 3,745.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 64127265631 เลขใบสั่งซื้อ 101/2565 641214215462 ซื้อน้ําดื่ม 25,000.00         25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 25,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ธ.ค.2564 25,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 64127306761 เลขใบสั่งจาง 42/2565 641214250302 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,207.41           2,207.41        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด 2,207.41         บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ธ.ค.2564 กข 8437 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-49-0001 2,207.41             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 64127266225 เลขใบสั่งซื้อ 58/2565 641214215042 ซื้อวัสดุสําหรับการซอมบํารุงทางหลวง 480,000.00       483,811.01    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 477,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ธ.ค.2564 ทองถ่ิน ประเภท ยางมะตอยชนิดเออี 477,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h กําหนด

บรรจุ BULK

21 64127301641 เลขใบสั่งซื้อ 7/2565 641214245028 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการปรับปรุง 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรุณพรการเกษตร พิรุณพรการเกษตร 20,000.00       พิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ธ.ค.2564 ภูมิทัศนภายในบริเวณโดยรอบของเมือง 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ใหมชองสะงํา กําหนด
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22 64127313072 เลขใบสั่งซื้อ 20/2565 641214261736 ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 72,600.00         72,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 72,600.00       หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ธ.ค.2564 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 72,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

23 65017000781 เลขใบสั่งซื้อ 7/2565 650114001616 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการเพื่อใช 7,000.00           7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 7,000.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2564 ในโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติ 7,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม กําหนด

ประจําป พ.ศ.2565

24 65017013455 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 650114009994 ซื้อวัสดุรับรองเพ่ือใชในโครงการรณรงค 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 28,000.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ธ.ค.2564 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง 28,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เทศกาลปใหม ประจําป 2565 กําหนด

25 64117084902 สัญญาจาง 51/2565 641222022172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  10,000,000.00   9,879,801.75  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษไทยนต 1.หจก.กันทรลักษไทยนต 9,849,000.00   หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 สายทางบานกระหวัน หมูที่ 5 - บานทาสวาง 2.หจก.เพียรสราง 2.หจก.เพียรสราง 9,859,000.00   9,849,000.00       และขอเสนอทาง

หมูท่ี 2 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 9,866,000.00   เทคนิคถูกตอง

จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรกอสราง 9,870,000.00   ครบถวนและเปน

5.หจก.ประกิตลักษณกอสราง ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

26 6411728145 สัญญาจาง 52/2565 641222022980 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00     4,573,791.61  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษไทยนต 1.หจก.กันทรลักษไทยนต 4,550,000.00   หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 2.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 2.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,560,000.00   4,550,000.00       และขอเสนอทาง

In – Place Recycling) สายทาง 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,570,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานกระแชงใต หมูที่ 2 ตําบลกระแชง 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรกอสราง 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรกอสราง 4,569,000.00   ครบถวนและเปน

อําเภอกันทรลักษ – บานกุดนาแกว หมูท่ี 3 ตําบลภูฝาย 5.หจก.ประกิตลักษณกอสราง 5.หจก.ประกิตลักษณกอสราง 4,573,600.00   ผูเสนอราคาต่ําสุด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 4,571,000.00   



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

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

27 64117348314 สัญญาจาง 53/2565 641222021010 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  815,700.00       834,851.31    วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 1.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 806,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 สายทางบานหนองเทา หมูที่ 3 ตําบลศรีแกว - 2.หจก.มณีสุดา 2.หจก.มณีสุดา 810,000.00      806,000.00          และขอเสนอทาง

บานตาไทย หมูที่ 8 ตําบลศรีโนนงาม 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 811,000.00      เทคนิคถูกตอง

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 809,900.00      ครบถวนและเปน

5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 808,600.00      ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 808,900.00      

28 64117347012 สัญญาจาง 54/2565 641222021192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  1,000,000.00     1,034,961.56  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 1.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 988,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 สายทางบานหนองเข็งนอย หมูที่ 10 - 2.หจก.มณีสุดา 2.หจก.มณีสุดา 990,000.00      988,000.00          และขอเสนอทาง

บานหนองเข็งนอยตะวันตก หมูที่ 12 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 998,000.00      เทคนิคถูกตอง

ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 991,000.00      ครบถวนและเปน

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 996,900.00      ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 989,900.00      

29 64117142497 สัญญาจาง 55/2565 641222022567 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  5,000,000.00     4,993,602.00  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.มณีสุดา 1.หจก.มณีสุดา 4,977,000.00   หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 สายทางบานจํานัน (คลองอีสานเขียว) 2.หจก.เพียรสราง 2.หจก.เพียรสราง 4,980,000.00   4,977,000.00       และขอเสนอทาง

หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 3.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 4,979,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4,999,200.00   ครบถวนและเปน

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 5.หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 4,990,000.00   ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 4,988,000.00   

30   64127431415 เลขใบสั่งซื้อ 67/2565 641214354542 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอมบํารุงทางหลวง 482,000.00       482,314.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,779,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ธ.ค.2564 ทองถิ่น ประเภทยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว 477,900.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เกรด CRS-2 บรรจุ BULK กําหนด

31 64127470809 เลขใบสั่งซื้อ 27/2565 641214387766 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 73,650.00         73,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 73,650.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ธ.ค.2564 73,650.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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32 64117364280 สัญญาจาง 56/2565 641222025605 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  1,150,000.00     1,158,592.87  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 1.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 1,138,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ธ.ค.2564 สายทางบานคลีกลิ้ง หมูที่ 1 ตําบลคลีกลิ้ง - 2.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 2.หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 1,140,000.00   1,138,000.00       และขอเสนอทาง

บานสงยางหมูที่ 5 ตําบลกุง 3.หจก.มณีสุดา 3.หจก.มณีสุดา 1,143,000.00   เทคนิคถูกตอง

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 1,149,000.00   ครบถวนและเปน

5.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 5.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 1,147,000.00   ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 1,146,000.00   

33 64127458899 เลขใบสั่งซื้อ 5/2565 641214376928 ซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร 22,500.00         22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 22,500.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2564 ยี่หอ CYOCERA รุน TASKalfa 5003i 22,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 417-64-0056 กําหนด

34 64127464714 เลขใบสั่งซื้อ 6/2565 641214382997 ซื้อน้ําดื่ม สํานักคลัง 4,800.00           4,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 4,800.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2564 4,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 64117139956 สัญญาจาง 57/2565 641222023716 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00     5,006,899.05  วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 1.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,979,900.00   หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2564 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,970,000.00   4,970,000.00       และขอเสนอทาง

In – Place Recycling) สายทางบานทุงหลวง 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,979,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 10 ตําบลหวยติ๊กชู – บานโอวปงโกว 4.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 4.หจก.กันทรลักษไทยนต 4,990,000.00   ครบถวนและเปน

หมูที่ 6 ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห 5.หจก.ประกิตลักษณกอสราง ผูเสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.กันทรลักษไทยนต

36 64117366910 สัญญาจาง 58/2565 641222025087 กอสรางระบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร 615,700.00       620,283.00    วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 1.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 608,700.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ธ.ค.2564 ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 2.หจก.มณีสุดา 2.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 610,300.00      608,700.00          และขอเสนอทาง

3.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เทคนิคถูกตอง

4.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล ครบถวนและเปน

5.หจก.เรืองโรจน23 ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994
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37 64127502308 เลขใบสั่งจาง 61/2565 641214418553 จางจัดหาพลุดอกไมไฟ ไฟราวน้ําตก 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีที.แอ็ตเวอรไทซิ่ง จํากัด บริษัท ท.ีที.แอ็ตเวอรไทซิ่ง จํากัด 100,000.00      บริษัท ที.ที.แอ็ตเวอรไทซิ่ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 ธ.ค.2564 เพื่อทําการจุดเฉลิมฉลองในเวลา 24.00 น. 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ของวันที่ 31 ธ.ค. 2564 กําหนด


