
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 65027155763 เลขใบสั่งซื้อ 38/2565 65027155763 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่นเดือน ก.พ.65 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65027158829 เลขใบสั่งซื้อ 39/2565 650214129393 ซื้อหนังสือพิมพ เดือน กุมภาพันธ 2565 1,910.00           1,910.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,910.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.พ.2565 1,910.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65027026476 เลขใบสั่งจาง 1/2565 650224000410 จางปรับปรุงศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER 199,000.00       199,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 199,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2565 ONT โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 199,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

4 65027184332 เลขใบสั่งจาง 67/2565 650214161365 จางซอมแซมเครื่องมัลติฟงกชั่น 17,302.97         17,302.97      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 17,302.97       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2565 รหัสครุภัณฑ 417-57-014 17,302.97           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 65027224895 เลขใบสั่งซื้อ 102/2565 650214182436 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65027225083 เลขใบสั่งซื้อ 103/2565 650214182576 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.พ.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 65027071384 เลขใบสั่งซื้อ 40/2565 650214059335 ซื้อน้ําดื่ม 23,550.00         23,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 23,550.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2565 23,550.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565

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

8 65027061829 เลขใบสั่งจาง 68/2565 650214049444 จางซอมปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ 32,500.00         32,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 32,500.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ก.พ.2565 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ร.9 32,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65017048559 เลขที่สัญญา 60/2565 650222003612 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 1,000,000.00     1,012,427.99    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 1.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 991,000.00  หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 สายทางบานหนองแกว หมูที่ 1 2.หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 2.หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 993,000.00  991,000.00      และขอเสนอทาง

ตําบลหนองแกว – บานหนองแวง 3.หจก.มณีสุดา 3.หจก.มณีสุดา 995,000.00  เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย 4.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 4.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 997,000.00  ครบถวนและเปนผู

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 5.หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 998,500.00  เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 6.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 999,000.00  

10 65027069642 เลขที่สัญญา 61/2565 650222004291 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางรับเสด็จ 569,000.00       569,051.91    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 568,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 ภายในบริเวณโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 568,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

11 65027070312 เลขที่สัญญา 62/2565 650222004358 โครงการปรับปรุงหองประทับรับรองและ 387,400.00       387,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 386,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 กอสรางหองสรง ภายในหนวยเฉพาะกิจ 386,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กรมทหารพราน ที2่3 อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

12 65027135425 เลขใบสั่งจาง 68/2565 650214110848 จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 6,880.00           6,880.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 6,880.00         รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 6,880.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 65027330024 เลขใบสั่งจาง 69/2565 650214269699 จางซอมรถบรรทุกหกลอ 31,130.00         31,130.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ 31,130.00       หจก.เซฟตี้ไฟร แอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 รหัส อบจ.ศก.006-46-0010 31,130.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65027267920 เลขใบสั่งจาง 69/2565 650214220928 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,200.00           2,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธีรวัฒนออโตแอร รานธีรวัฒนออโตแอร 2,200.00         รานธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 กก 2590 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-37-0002 2,200.00             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

15 65027324229 เลขใบสั่งจาง 70/2565 650214264834 จางซอมรถขุดไฮดรอลิก 199,234.00       199,234.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 199,234.00      บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 รหัส อบจ.ศก.018-51-0006 199,234.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 65027225258 เลขใบสั่งซื้อ 106/2565 650214182958 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       106,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.พ.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 65027169865 เลขใบสั่งจาง 08/2565 650214136090 จางดูดสิ่งปฏิกูล สําหรับในการปฏิบัติงาน 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัชนี  โลหะสาร นางรัชนี  โลหะสาร 2,000.00         นางรัชนี  โลหะสาร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.พ.2565 ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 65027211315 เลขใบสั่งจาง 70/2565 650215004295 จางเหมาบริการ งานบันทึกขอมูล 16,339.00         16,339.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวนันทนา  สรางหลอ นางสาวนันทนา  สรางหลอ 16,339.00       นางสาวนันทนา  สรางหลอ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.พ.2565 งานเลขานุการ งานติดตอประสานงาน 16,339.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ระหวางหนวยงานตางๆสํานักปลัด กําหนด

19 65027409361 เลขใบสั่งซื้อ 107/2565 650214333850 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       106,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.พ.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65027411351 เลขใบสั่งซื้อ 108/2565 650214335549 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,880.00         65,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,880.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.พ.2565 65,880.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 64127364016 เลขที่สัญญา 63/2565 650222006539 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 2,899,000.00     2,904,286.33    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,889,000.00   หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 สายทางบานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 - 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 2,893,000.00   2,887,000.00       และขอเสนอทาง

บานหนองยาว หมูที่ 7 - บานดอนเขียว 3.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 3.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 2,890,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ - ทางหลวงแผนดิน 4.หจก.มณีสุดา 4.หจก.มณีสุดา 2,888,500.00   ครบถวนและเปนผู

หมายเลข 24 อําเภอเบญจลักษ 5.หจก.เพียรสราง 5.หจก.เพียรสราง 2,887,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 2,896,000.00   
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22 64127364349 เลขที่สัญญา 64/2565 650222006702 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 3,444,300.00     3,444,637.21    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3,439,500.00   หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 สายทางบานหนองสําราญ  หมูที่ 8 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 3,440,000.00   3,432,000.00       และขอเสนอทาง

ตําบลโนนคอ - บานหนองตลาด หมูที่ 4 3.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 3.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 3,437,000.00   เทคนิคถูกตอง

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ 4.หจก.มณีสุดา 4.หจก.มณีสุดา 3,434,000.00   ครบถวนและเปนผู

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.เพียรสราง 5.หจก.เพียรสราง 3,432,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 3,441,000.00   

23 65027118047 เลขที่สัญญา 65/2565 650222006276 โครงการปรับปรุงหองประชุมอาคารกันทรวิเชียร 683,200.00       683,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 682,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 ชั้น 2 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 682,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

24 64127394470 เลขที่สัญญา 66/2565 650222007640 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,999,000.00     4,964,945.38    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,950,000.00   หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,947,000.00   4,946,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานหนองหิน หมูที่ 2 3.หจก.เรืองโรจน23 3.หจก.เรืองโรจน23 4,946,000.00   เทคนิคถูกตอง

ตําบลสวนกลวย – บานทุงสวาง หมูที่ 6 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,951,000.00   ครบถวนและเปนผู

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ประจวบกิจชัย

25 64127394954 เลขที่สัญญา 67/2565 650222007672 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,997,000.00     4,953,657.19    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,940,000.00   หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,937,000.00   4,935,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานโนนสําราญ 3.หจก.เรืองโรจน23 3.หจก.เรืองโรจน23 4,935,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 1 ตําบลโนนสําราญ - บานนาขนวน 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,942,000.00   ครบถวนและเปนผู

หมูที่ 5 ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ 5.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ประจวบกิจชัย

26 64127396639 เลขที่สัญญา 68/2565 650222007360 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,950,000.00     4,847,987.01    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,835,000.00   หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,833,000.00   4,830,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานตาเหมา 3.หจก.เรืองโรจน23 3.หจก.เรืองโรจน23 4,830,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 6 - บานไหลดุม หมูที่ 2 ตําบลสังเม็ก 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,837,000.00   ครบถวนและเปนผู

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ประจวบกิจชัย



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 65027423278 เลขใบสั่งซื้อ 109/2565 650214345249 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 65027431667 เลขใบสั่งซื้อ 110/2565 650214352410 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 65027434400 เลขใบสั่งซื้อ 111/2565 650214355499 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 74,725.00         74,725.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 74,725.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.พ.2565 74,725.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 65027308199 เลขใบสั่งจาง 12/2565 650214251133 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กธ4777 ศรีสะเกษ 2,912.84           2,912.84        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตาจํากัดบริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตาจํากัด 2,912.84         บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตาจํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2565 รหัสครุภัณฑ 001-64-0011 2,912.84             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 64127398074 เลขที่สัญญา 69/2565 650222007855 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 3,000,000.00     2,968,470.64    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,959,000.00   หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2565 สายทางบานสิม หมูที่ 8 ตําบลโคกจาน 2.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 2.หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 2,957,000.00   2,952,000.00       และขอเสนอทาง

อําเภออุทุมพรพิสัย - เขตตําบลบุสูง 3.หจก.มณีสุดา 3.หจก.มณีสุดา 2,953,500.00   เทคนิคถูกตอง

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.เพียรสราง 4.หจก.เพียรสราง 2,960,000.00   ครบถวนและเปนผู

5.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 5.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,952,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 6.หจก.รุงอรุณคอนกรีต 2,955,000.00   

32 65017114860 เลขที่สัญญา 70/2565 650222007942 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 1,084,000.00     1,076,477.36    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,073,000.00   หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 2.หจก.กันทรลักษไทยนต 1,069,000.00   1,066,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางหลวงหมายเลข226- 3..หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3..หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,066,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานบอน หมูที่ 9 ตําบลตาเกษ - บานโนนคูณ 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 1,070,000.00   ครบถวนและเปนผู

หมูที่ 2 ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย 5.บริษัท มาม่ังมีการโยธา จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง



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

33 65027206705 เลขใบสั่งซื้อ 112/2565 650214326611 ซื้อวัสดุกอสรางงานซอมบํารุงถนนที่อยูใน 13,590.00         13,590.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) แสงจันทรคอนสตรัคชั่น โดยนายวิลกัน ขันเสน แสงจันทรคอนสตรัคชั่น โดยนายวิลกัน ขันเสน 13,590.00       แสงจันทรคอนสตรัคชั่น โดยนายวิลกัน ขันเสนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2565 ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด 13,590.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ กําหนด

34 65027479988 เลขใบสั่งซื้อ 113/2565 65021393106 ซื้อวัสดุอะไหลรถเกรดเดอร 43,800.00         43,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โคงทองอยู หจก.โคงทองอยู 43,800.00       หจก.โคงทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.พ.2565 รหัส อบจ.ศก.015-36-0004 43,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 65027275996 เลขใบสั่งซื้อ 11/2565 650214224270 ซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ- 10,800.00         10,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 10,800.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2565 ชํานาญการ 10,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65027384985 เลขใบสั่งจาง 71/2565 650214321992 จางซอมแซมรถเกรด 191,993.58       191,993.58    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พ.เกียรติณรงค เอ็นจิเนียริง จํากัด บริษัท พ.เกียรติณรงค เอ็นจิเนียริง จํากัด 191,993.58      บริษัท พ.เกียรติณรงค เอ็นจิเนียริง จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ก.พ.2565 รหัสครุภัณฑ 015-51-0005 191,993.58          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65027344541 เลขใบสั่งจาง 71/2565 650214284145 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 5,691.33           5,691.33        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด 5,691.33         บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 นข 1474 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-48-0003 5,691.33             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 64127395173 เลขที่สัญญา 71/2565 650222009515 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00     4,946,688.53    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 4,935,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,932,000.00   4,928,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานใจดี 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 4,930,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 1 - บังอังกุล หมูที่ 7 - บานสมใจ 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,937,000.00   ครบถวนและเปนผู

หมูที่ 9 ตําบลใจดี อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 4,928,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น



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

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

39 64127393955 เลขที่สัญญา 72/2565 650222009479 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,000,000.00     4,011,293.82    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 3,990,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3,999,000.00   3,982,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานทุงมั่ง 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 3,984,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 2,4 ตําบลอีปาด อําเอกันทรารมย 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,996,000.00   ครบถวนและเปนผู

จังหวัดศรีสะเกษ - บานแดงหมอ อําเภอเขื่องใน 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 3,982,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดอุบลราชธานี 6.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น

40 65027206658 เลขใบสั่งจาง 72/2565 650214166096 จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 6,300.00           6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 6,300.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 รหัส อบจ.ศก.416-58-0186 และ 6,300.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เครื่องปริ้นเตอร อบจ.ศก.488-60-1153 กําหนด

41 64127459358 เลขที่สัญญา 73/2565 650222009484 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 2,523,000.00     2,545,163.31    วิธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 2,520,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,519,000.00   2,510,000.00       และขอเสนอทาง

Place Recycling) สายทางบานโพนคอ 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 3.หจก.กันทรลักษไทยนต 2,512,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 1 ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง - 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,514,000.00   ครบถวนและเปนผู

บานลุมพุก หมูที่ 5 ตําบลตองปด 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 5.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 2,510,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น

42 65027486262 เลขใบสั่งจาง 73/2565 650214398644 จางซอมรถบรรทุกเททาย 89,987.00         89,987.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 89,987.00       บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.พ.2565 รหัส อบจ.ศก.017-47-0005 89,987.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

43 65027235815 เลขใบสั่งซื้อ 5/2565 650214193865 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ 6,800.00           6,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 6,800.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2565 คงทน เลนสซูม จํานวน 1 รายการ 6,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานสังกัดกองยุทธศาสตร กําหนด

และงบประมาณ

44 65027390600 เลขใบสั่งซื้อ 8 /2565 650214318581 ซื้อหมึกถายเอกสาร หมึก Fujixerox 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 28,000.00       บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2565 Docucentre 2056 28,000.00           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

45 65027363923 เลขใบสั่งซื้อ 8 /2565 650214297315 ซื้อหมึกถายเอกสาร จํานวน 1 โครงการ 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด 28,000.00       บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.พ.2565 28,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 65027257280 เลขใบสั่งจาง 75 /2565 650214208970 เชาพัดลมไอน้ําเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 20,000.00       หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.พ.2565 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 65027301468 เลขใบสั่งซื้อ 9 /2565 650214245495 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 22,200.00         22,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 22,200.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.พ.2565 สังกัดสํานักงานเลขานุการองคการบริหาร 22,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัด กําหนด

48 65027304147 เลขใบสั่งซื้อ 11 /2565 650214247630 ซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 6,450.00           6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 6,450.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ก.พ.2565 สังกัดสํานักคลัง 6,450.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 65017036566 เลขที่สัญญา 3/2565 650201003528 ซื้อรถพยาบาล(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,500,000.00     2,500,000.00    วิธีประกวดราคา 1.บริษัทโตโยตานนทบุรีผูจําหนายโตโยตา จํากัด 1..บริษัท แคสปาฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย)จํากัด 2,450,300.00   บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2565 ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต อิเล็กทรอนิกส 2.บริษัท แคสปาฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย)จํากัด2.บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด 2,468,000.00   2,468,000.00       และขอเสนอทาง

สูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต (e-bidding) 3.บริษัทฟเออรคอรเปอรเรชั่น จํากัด เทคนิคถูกตอง

จํานวน 1 คัน 4.บริษัทเดสพาซีโตบูล จํากัด ครบถวนและเปนผู

5.บริษัท ไทย ออโตไนนกรุปจํากัด เสนอราคาต่ําสุด

6.บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด

7.หจก.วิไลขนอมเทรดดิ้ง

8.บริษัทพูลภัณฑพัฒนา จํากัด

9.หจก.พุดเวิลด

10.บริษัทสมารท แคนนอน จํากัด

11.หจก.อารเอสเค โกลเบิลอิมพอรด



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

50 65017033385 เลขที่สัญญา 4/2565 650201000523 ซื้อรถพยาบาล(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,500,000.00     2,500,000.00    วิธีประกวดราคา 1.บริษัทฟเออร คอรเปอรเรชั่น จํากัด 1.บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด 2,468,000.00   บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2565 ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต อิเล็กทรอนิกส 2.บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด 2,468,000.00       และขอเสนอทาง

สูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต (e-bidding) 3.บริษัทไทยออโตฟลีทจํากัด เทคนิคถูกตอง

จํานวน 1 คัน 4.บริษัทโคดไนนกรุปจํากัด ครบถวนและเปนผู

5.หจก.วิไลขนอมเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด

6.บริษัทพูลภัณฑพัฒนา จํากัด

7.หจก.พุดเวิลด

8.บริษัทสมารท แคนนอน จํากัด

51   65027304939 เลขใบสั่งจาง 13 /2565 650214251152 เชากลงโทรทัศนวงจรปด CCTV เสนทางเสด็จฯ 800,000.00       800,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส โซลูชั่น หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส โซลูชั่น 800,000.00      หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส โซลูชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2565 อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 800,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52   65027442199 เลขใบสั่งจาง 72 /2565 650214364777 จางทําอาหาร(ขาวกลอง) 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) นายสุรินทร  แสงนนท นายสุรินทร  แสงนนท 50,000.00       นายสุรินทร  แสงนนท เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.พ.2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 65027354555 เลขใบสั่งซื้อ 118 /2565 650214289573 ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักชาง 85,324.00         85,324.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 85,324.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2565 85,324.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

54 65027357750 เลขใบสั่งซื้อ 119 /2565 650214291731 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 16,713.00         16,713.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 16,713.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2565 16,713.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

55 65027358654 เลขใบสั่งซื้อ 120 /2565 650214292581 ซื้อวัสดุกอสราง 8,840.00           8,840.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 8,840.00         รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.พ.2565 8,840.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 65027374279 เลขใบสั่งซื้อ 123 /2565 650214304766 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 184,440.00       184,440.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 184,440.00      หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.พ.2565 184,440.00          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

57 65027403503 เลขใบสั่งซื้อ 12 /2565 650214366188 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 31,900.00         31,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 31,900.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.พ.2565 31,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

58 6502444845 เลขใบสั่งซื้อ 13 /2565 650214365837 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 36,720.00         36,720.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 36,720.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.พ.2565 36,720.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 65027472787 เลขใบสั่งซื้อ 128 /2565 650214399160 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอม บํารุงทาง 489,000.00       489,845.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 487,800.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ก.พ.2565 หลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย 487,800.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง กําหนด

เกรด CMS-2h บรรจุ BULK

60 65027494071 เลขใบสั่งซื้อ 13 /2565 65027494071 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการปฏิบัติ 99,940.00         99,940.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด 99,940.00       บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.พ.2565 งานตาม ภารกิจ/หนาที่ ของสํานักคลัง 99,940.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

61 65027494125 เลขใบสั่งซื้อ 14 /2565 650314000003 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 93,000.00         93,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด 93,000.00       บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.พ.2565 งานตามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักคลัง 93,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


