
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 65037138439 เลขใบสั่งจาง 3/2565 650314114489 จางซอมคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร 3,180.00           3,180.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 3,180.00         รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 3,180.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65037309435 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 650315006193 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือใชในการ 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 ปฏิบัติงานตาม ภารกิจ/หนาท่ี ของสํานักคลัง 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65037124317 เลขใบสั่งซื้อ 15/2565 650314106012 ซ้ือผงหมึก TONER TK6329 KYOCER 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 15,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 TASKALFA 5003 สําหรับเครื่องถาย 15,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เอกสาร ย่ีหอ CYOCERA รุน TASKALFA กําหนด

5003i รหัสครุภัณฑ 417-64-0056

4 65037298834 เลขใบสั่งซื้อ 17/2565 650314247434 ซื้อไมไผ เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 26,000.00         26,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวนุชจรี  ประทุมรัตน นางสาวนุชจรี  ประทุมรัตน 26,000.00       นางสาวนุชจรี  ประทุมรัตน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 สืบสานประเพณีสี่เผา ไทศรีสะเกษ 26,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2565 กําหนด

5 65037282989 เลขใบสั่งซื้อ 44/2565 650315005220 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน มีนาคม 2565 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65037448359 เลขใบสั่งจาง 72/2565 650314372757 จางบันทึกเสียงบรรยายเสียง เพ่ือใชในโครงการเทศกาล 48,150.00         48,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัด บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัด 48,150.00       บริษัทซาวด มาสเตอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 ดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผา ไทศรีสะเกษ 48,150.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2565 กําหนด

7 65037332809 เลขใบสั่งจาง 73/2565 650314273641 จางอัดเสียงบรรยาย เพื่อใชในโครงการเทศกาล 36,000.00         36,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวทองใบ  ศรีนันท นางสาวทองใบ  ศรีนันท 36,000.00       นางสาวทองใบ  ศรีนันท เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 ดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผา ไทศรีสะเกษ 36,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2565 กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  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 65037357731 เลขใบสั่งซื้อ 136/2565 650314295369 ซ้ือวัสดุน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกล 109,653.00       109,653.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 109,653.00      บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มี.ค.2565 และยานพาหนะ 109,653.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65037099565 เลขใบสั่งซื้อ 11/2565 650314083680 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 โครงการ 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส 9,000.00         รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มี.ค.2565 9,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65037385334 เลขใบสั่งซื้อ 137/2565 650314317794 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน มีนาคม 2565 106,050.00       106,050.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,050.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มี.ค.2565 106,050.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 65037180585 เลขใบสั่งจาง 74/2565 650314148360 จางจัดทําปายโครงการจัดกจกรรมเนื่องใน 1,200.00           1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 1,200.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 มี.ค.2565 วันสตรีสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 1,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

งบประมาณ 2565 กําหนด

12 65037386095 เลขใบสั่งซื้อ 138/2565 650314318320 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,629.00         73,629.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 73,629.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 มี.ค.2565 73,629.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 65037389468 เลขใบสั่งซื้อ 139/2565 650314321421 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,605.00         10,605.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 10,605.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 มี.ค.2565 10,605.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65037390976 เลขใบสั่งซื้อ 140/2565 650314322344 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,600.00         60,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 60,600.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 มี.ค.2565 60,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 65037209130 เลขใบสั่งจาง 2/2565 650314173492 เชาอัฒจันทรที่นั่ง เครื่องเสียง โตะ 498,000.00       498,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สตารไลทแอนดซาวด จํากัด บริษัท สตารไลทแอนดซาวด จํากัด 498,000.00      บริษัท สตารไลทแอนดซาวด จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เกาอี้ ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565



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

16 6503244536 เลขใบสั่งจาง 3/2565 650314201000 เชาชุดแสดง ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 380,000.00       380,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานทิตยาเซ็นเตอร รานทิตยาเซ็นเตอร 380,000.00      รานทิตยาเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ 380,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2565 กําหนด

17 65037334073 เลขใบสั่งจาง 4/2565 650314278284 เชาอุปกรณการแสดง จํานวน 10 รายการ 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานออรแกนไนซ ไลทแอนดซาวด รานออรแกนไนซ ไลทแอนดซาวด 30,000.00       รานออรแกนไนซ ไลทแอนดซาวดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 ตามโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565

18 65037275973 เลขใบสั่งจาง 75/2565 650314228589 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 4,558.20           4,558.20        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993) 4,558.20         บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-60-0010 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

4,558.20             กําหนด

19 65037136912 เลขใบสั่งจาง 81/2565 65034114498 จางแสง เสียง โครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 490,000.00       490,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สตารไลทแอนดซาวดจํากัด บริษัท สตารไลทแอนดซาวดจํากัด 490,000.00      บริษัท สตารไลทแอนดซาวดจํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 490,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65037222889 เลขใบสั่งจาง 82/2565 650314183688 จางเหมาบริการชาง เพ่ือใชตามโครงการ 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสอนศิริ  ทรัพยมาก นายสอนศิริ  ทรัพยมาก 100,000.00      นายสอนศิริ  ทรัพยมาก เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

21 65037254058 เลขใบสั่งจาง 83/2565 650314209106 จางแตงตัวผูแสดง ตามโครงการ 370,000.00       370,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ออรแกนไนทไลซแอนดโชว ออรแกนไนทไลซแอนดโชว 370,000.00      ออรแกนไนทไลซแอนดโชว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 370,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

22 65037266071 เลขใบสั่งจาง 84/2565 650314220228 จางตกแตงฉากการแสดง โครงการ 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวจิราวรรณ อุณวงค นางสาวจิราวรรณ อุณวงค 100,000.00      นางสาวจิราวรรณ อุณวงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 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

23 65037281143 เลขใบสั่งจาง 85/2565 650314230887 จางทําแอนิเมชั่น (Animation) ตามโครงการ 300,000.00       300,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายชรินทร  สีสุระ นายชรินทร  สีสุระ 300,000.00      นายชรินทร  สีสุระ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 300,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

24 65037300699 เลขใบสั่งจาง 87/2565 650314247144 จางเหมาบริการมา เพ่ือใชโครงการ 175,000.00       175,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายปฎิเวศ ภูหลักแกว นายปฎิเวศ ภูหลักแกว 175,000.00      นายปฎิเวศ ภูหลักแกว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 175,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

25 65037334528 เลขใบสั่งจาง 88/2565 650314275480 จางตกแตงและจัดสถานที่ ตามโครงการ 500,000.00       500,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 500,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 เทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณี 500,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สี่เผาไทศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

26 65037393205 เลขใบสั่งซื้อ 141/2565 650314323977 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,470.00         16,470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 16,470.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 16,470.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 65037394302 เลขใบสั่งซื้อ 142/2565 650314325044 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       16,470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 มี.ค.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 65037112006 เลขที่สัญญา 74/2565 650322005907 จางโครงการปรับปรุงหองประทับรับรอง 234,900.00       234,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 233,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 และหองสรง สนามเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง 233,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชั่งคราว ณ โรงเรียนราษีไศล ตําบลเมืองคง กําหนด

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

29 65037093288 เลขใบสั่งจาง 74/2565 650314101014 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาสวย/กูย 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทนงศักด์ิ  นรดี นายทนงศักด์ิ  นรดี 80,000.00       นายทนงศักด์ิ  นรดี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 80,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565



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

30 65037113302 เลขที่สัญญา 75/2565 650322005913 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และพ้ืนที่โดย 321,500.00       321,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 320,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 รอบสนามเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งชั่วคราว 320,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ณ โรงเรียนราษีไศล ตําบลเมืองคง กําหนด

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

31 65037195310 เลขใบสั่งจาง 75/2565 650314160877 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาเขมร 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสนม  เบ็ญมาตร นางสนม  เบ็ญมาตร 80,000.00       นางสนม  เบ็ญมาตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 80,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565

32 65037195377 เลขใบสั่งจาง 76/2565 65034160953 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาลาว 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายทองสี  เครือบุตร นายทองสี  เครือบุตร 80,000.00       นายทองสี  เครือบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 80,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565

33 65037102985 เลขใบสั่งจาง 77/2565 650314086263 เชาพัดลมไอน้ําเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 20,000.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 65037195053 เลขใบสั่งจาง 77/2565 650314160621 จางเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผาเยอ 80,000.00         80,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายเจริญศรี  น้ําจันทร นายเจริญศรี  น้ําจันทร 80,000.00       นายเจริญศรี  น้ําจันทร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 80,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565

35 65037262295 เลขใบสั่งจาง 79/2565 650314214782 จางเหมาจัดนิทรรศการศิลปะ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวิโรจน  สายเย็นประเสริฐ นายวิโรจน  สายเย็นประเสริฐ 20,000.00       นายวิโรจน  สายเย็นประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565



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

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

36 65037255646 เลขใบสั่งจาง 80/2565 650314210141 จางเหมาจัดพิธีบวงสรวง 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางชญาณิศา เพียรพยุหเขตต นางชญาณิศา เพียรพยุหเขตต 30,000.00       นางชญาณิศา เพียรพยุหเขตต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 เพ่ือใชในโครงการเทศกาลดอกลําดวนบาน 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สืบสานประเพณีสี่เผาไทศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป 2565

37 65037407458 เลขใบสั่งซื้อ 143/2565 650314336312 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 65037413080 เลขใบสั่งซื้อ 144/2565 650314341011 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 16,470.00         16,470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 16,470.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 16,470.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65037193992 เลขใบสั่งซื้อ 145/2565 650314159705 ซ้ือราวบันไดสแตนเลส พรอมติดตั้ง 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 12,000.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มี.ค.2565 บริเวณทางข้ึนหองสมุดประชาชน 12,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เฉลิมราชกุมารี อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

40 6503274961 เลขใบสั่งซื้อ 12/2565 650314228356 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 20,000.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มี.ค.2565 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 65037114022 เลขที่สัญญา 14/2565 650314110844 โครงการเชากลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 750,000.00       750,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.เมกกาเอ็นเตอรไพรสโซลูชั่น หจก.เมกกาเอ็นเตอรไพรสโซลูชั่น 750,000.00      หจก.เมกกาเอ็นเตอรไพรสโซลูชั่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มี.ค.2565 เสนทางเสด็จฯ ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 750,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

42 65037115571 เลขที่สัญญา 76/2565 650322005894 โครงการซอมปรับปรุงเสนทางเสด็จฯ 1,756,000.00     1,756,258.25    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น2021 หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น2021 1,750,000.00   หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น2021 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มี.ค.2565 ภายในโรงเรียนราษีไศล โดยการปูผิวทาง 1,750,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) กําหนด

ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

43 65037282252 เลขใบสั่งจาง 76/2565 650314231471 จางจัดทําปายโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 1,800.00           1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทิฟ รานคีพ ครีเอทิฟ 1,800.00         รานคีพ ครีเอทิฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มี.ค.2565 งานประดิษฐจากผา ใหกับผูพิการผูดูแลคน 1,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พิการและดอยโอกาสภายในจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

ประจําปงบประมาณ 2565

44 65037341555 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 650314420893 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 โครงการ 40,500.00         40,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา 40,500.00       หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มี.ค.2565 40,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 65037180178 เลขใบสั่งจาง 78/2565 650314147839 จางทาสีร้ัวหองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 45,000.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มี.ค.2565 ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 45,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 65037418698 เลขใบสั่งซื้อ 146/2565 650314345692 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       106,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มี.ค.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 65037422556 เลขใบสั่งซื้อ 147/2565 650314348819 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 7,625.00           7,625.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 7,625.00         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มี.ค.2565 7,625.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 65037425005 เลขใบสั่งซื้อ 148/2565 650314350543 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 16,470.00         16,470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 16,470.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มี.ค.2565 16,470.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 65037456502 เลขใบสั่งซื้อ 50/2565 650314377095 ซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือใชในการปรับปรุง 59,750.00         59,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ตนทรัพยพาณิชยแอนดคอมเซอรวิส ตนทรัพยพาณิชยแอนดคอมเซอรวิส 59,750.00       ตนทรัพยพาณิชยแอนดคอมเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มี.ค.2565 ภูมิทัศนอาคารสํานักงานองคการบริหาร 59,750.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

50 65037053724 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650314162626 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 113,800.00       113,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 113,800.00      หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2565 จํานวน 6 รายการ 113,800.00          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

51 65037432066 เลขใบสั่งซื้อ 149/2565 650314356584 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       106,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 มี.ค.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 65037298021 เลขใบสั่งซื้อ 16/2565 650314246718 ซ้ือน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 6,450.00           6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 6,450.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มี.ค.2565 สังกัดสํานักคลัง 6,450.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 65037312956 เลขใบสั่งจาง 79/2565 650315005585 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 5,017.00           5,017.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาววรินญา  พรทรัพยบารมี นางสาววรินญา  พรทรัพยบารมี 5,017.00         นางสาววรินญา  พรทรัพยบารมี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มี.ค.2565 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 5,017.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

54 65037233790 เลขใบสั่งซื้อ 150/2565 650314193977 ซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับงานซอม บํารุงทาง 484,000.00       484,601.61    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 482,800.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มี.ค.2565 หลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย 482,800.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2  กําหนด

บรรจุ BULK

55 65037434178 เลขใบสั่งซื้อ 151/2565 650314358528 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มี.ค.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 65037436601 เลขใบสั่งซื้อ 152/2565 650314359871 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มี.ค.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 65037263438 เลขใบสั่งซื้อ 51/2565 650314217758 ซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือใชในการปรับปรุง 15,000.00         15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพิรุณพรการเกษตร รานพิรุณพรการเกษตร 15,000.00       รานพิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2565 ภูมิทัศนภายในบริเวณโดยรอบเมืองใหม 15,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา กําหนด

58 65037443002 เลขใบสั่งซื้อ 153/2565 650314365597 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2565 61,000.00           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

59 65037446022 เลขใบสั่งซื้อ 154/2565 650314367953 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,410.00         49,410.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 49,410.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มี.ค.2565 49,410.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

60 65037485379 เลขใบสั่งซื้อ 155/2565 650314401134 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 มี.ค.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

61 65037487682 เลขใบสั่งซื้อ 156/2565 650314402738 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,880.00         65,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,880.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 มี.ค.2565 65,880.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

62 65037491937 เลขใบสั่งจาง 80/2565 650314406355 จางซอมรถบรรทุกเททาย 11,000.00         11,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟต้ีไฟรแอนดเรซคิ้วศรีสะเกษหจก.เซฟต้ีไฟรแอนดเรซคิ้วศรีสะเกษ 11,000.00       หจก.เซฟต้ีไฟรแอนดเรซค้ิวศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มี.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.017-51-0006 11,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

63 65037490819 เลขใบสั่งซื้อ 157/2565 650314405010 ซ้ือวัสดุอะไหลรถฟารมแทรกเตอร 7,300.00           7,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 7,300.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มี.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.019-26-0003 7,300.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

64 65037493299 เลขใบสั่งซื้อ 158/2565 650314407107 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,750.00       106,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 106,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 มี.ค.2565 106,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

65 65027206524 เลขที่สัญญา 5/2565 650301004696 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 880,000.00       800,000.00      วิธีประกวดราคา 1.หจก.เอเอ63กรุป 1.หจก.เอเอ63กรุป 711,000.00      บริษัทเดอะกูดคอมเมิรซจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 มี.ค.2565 แบบที่ 1 ขนาดหนาจอสัมผัสขนาด อิเล็กทรอนิกส 2.บริษัทอินฟอรเจนดาดาซิสเท็ม จํากัด 2.บริษัทจักรทองโซอ้ิงแมชชีนจํากัด 697,600.00      553,000.00          และขอเสนอทาง

ไมนอยกวา 10 นิ้ว จํานวน 80 เครื่อง (e-bidding) 3.บริษัทจักรทองโซอ้ิงแมชชีนจํากัด 3.บริษัททูเคซัพพลายจํากัด 710,480.00      เทคนิคถูกตอง

4.บริษัททูเคซัพพลาย จํากัด 4.บริษัทเอ็นพีคอนเน็คจํากัด 689,589.00      ครบถวนและเปนผู

5.บริษัทเดสพา๙โตบูลจํากัด 5.บริษัทไดมอนดพีเพิลจํากัด 642,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

6.บริษัทคอมพแคสเทคดนโลยีจํากัด 6.บริษัทบางกอกยูนิเวอรแซลจํากัด 755,000.00  

7.บริษัทเอสแอนดเอ็นโซลูช่ันจํากัด 7.บริษัทสุรินทรโอเอแอนดคอมพิวเตอรจํากัด 596,800.00  

8.บริษัทวีฟอรซเอ็นจิเนียร่ิงแอนดเซอรวิสจํากัด 8.บริษัทเดอะกูดคอมเมิรซจํากัด 553,000.00  
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9.หจก.ทีปกร 2014 9.หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 698,400.00      

10.หจก.ออลโซน โซลูชั่น 10.บริษํทแอทเทนดลอวจํากัด 763,120.00      

11.บริษัทออวิดาจํากัด 11.บริษัทกระบ่ีไอ.ที.ซัพพลาย 589,000.00      

12.บริษัทเพอรเฟคทซายนจํากัด 12.ธีรุตมบัวเขียว 671,588.00      

13.บริษัทโอ.อีเทคจํากัด 13.รานมงคลพาณิชย 744,720.00      

14.บริษัทเอ็นพีคอนเน็คจํากัด

15.บริษัทไดมอนดพีเพิลจํากัด

16.บริษัทบางกอกยูนิเวอรแซลจํากัด

17.บริษัทสุรินทรโอเอแอนกคอมพิวเตอรจํากัด

18.บริษัทเดอะกูดคอมเมิรซจํากัด

19.หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค

20.บริษัทแอทเทนดลอวจํากัด

21.หจก.อุบลคอมพิวเตอรแอนดเทเลคอมเซอรวิส

22.บริษัทคลาวดไอดีซี(24)จํากัด

23.แปซิฟกพลัสไอที

24.เอ็มแอนดเออินเตอรเทรดดิ้ง

25.บริษัทแบรนดดิเพล็กซจํากัด

26.บริษัทสยามเมดิไวซจํากัด

27.หจก.ดีซีไลฟพลัส

28.บริษัทกระบ่ีไอ.ที.ซัพพลาย

29.ธีรุตม บัวเขียว

30.รานมงคลพาณิชย

31.นฤมลการเกษตร

66 65037494339 เลขใบสั่งซื้อ 159/2565 650314408165 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 มี.ค.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

67 65037495900 เลขใบสั่งซื้อ 160/2565 650314409309 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,410.00         49,410.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 49,410.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 มี.ค.2565 49,410.00           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

68 65037489908 เลขใบสั่งจาง 730/2565 650314404487 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน82-7251ศรีสะเกษ 3,639.61           3,639.61        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด 3,639.61         บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 มี.ค.2565 รหัสครุภัณฑ 011-62-0001 3,639.61             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

69 65037497340 เลขใบสั่งซื้อ 161/2565 650314410337 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 มี.ค.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

70 65037473797 เลขใบสั่งซื้อ 14/2565 650314392253 ซ้ือวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ 99,940.00         99,940.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 99,940.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 มี.ค.2565 งานตาม ภารกิจ/หนาที่ของสํานักคลัง 99,940.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

71 65037473946 เลขใบสั่งซื้อ 15/2565 650314392304 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติ 93,000.00         93,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัด 93,000.00       บริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 มี.ค.2565 งานตามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักคลัง 93,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

72 65037547037 เลขใบสั่งจาง 82/2565 650314451282 จางซอมรถยนตทะเบียน กธ5401 ศรีสะเกษ 3,905.50           3,905.50        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด บริษัทศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด 3,905.50         บริษัทศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 มี.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.002-64-0036 3,905.50             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 65037575799 เลขใบสั่งจาง 15/2565 650414000001 จางทําตรายาง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตาม 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รุงอักษร รุงอักษร 2,000.00         รุงอักษร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ภารกิจ/หนาที่ของสํานักคลัง 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

74 65037392570 สัญญาจาง 77/2565 650322024492 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองบัว หมูที่ 6 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนสูง -สวนปา ตําบลบักดอง กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหฟวัดศรีสะเกษ



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

75 65037392894 สัญญาจาง 78/2565 650322024533 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองประดิษฐ หมูที่ 5 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพธ์ิกระสังข - เขตตําบลกันทรอม กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

76 65037393617 สัญญาจาง 79/2565 650322024523 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพราน - เขตตําบลบักดอง กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

77 65037395275 สัญญาจาง 80/2565 650322024346 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย - บานไหลดุม หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

78 65037395656 สัญญาจาง 81/2565 650322024538 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานสายเจริญ หมูที่ 7 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย - บานซะวาซอ หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

79   65037396493 สัญญาจาง 82/2565 650322024543 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,651.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานดอนเขียว หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

80 65037396712 สัญญาจาง 83/2565 650322024543 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานโนนเชียงสี หมูที่ 9 ตําบลหนองหวา

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

81 65037397340 สัญญาจาง 84/2565 650322024568 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,651.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานคําบอน หมูที่ 8 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - กําหนด

บานคําสะอาด หมูที่ 8 - บานหวยน้ําทิพย

หมูที่ 11 ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

82 65037397462 สัญญาจาง 85/2565 650322024573 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโคก หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานซําเบ็ง หมูที่ 8 ตําบลกระแซง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

83 65037398945 สัญญาจาง 86/2565 650322023382 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       508,903.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองปลาเข็งเหนือ 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลโพธ์ิ - บานผักขะยานอย กําหนด

หมูที่ 9 ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

84 65037398771 สัญญาจาง 87/2565 650322023303 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       508,903.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองกอไหล หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพธ์ิ - บานเหลาฝาย หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

85 65037398717 สัญญาจาง 88/2565 650322023301 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       508,903.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองกุง หมูที่ 9 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ - บานกุดผักหนาม กําหนด

หมูที่ 7 ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

86 65037390546 สัญญาจาง 89/2565 650322023021 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,900.95    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 498,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานนิคมเขต 3 หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองฉลอง - บานตาดม หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลหวยใต (แยกทางหลวงหมายเลข 220)

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

87 65037390952 สัญญาจาง 90/2565 650322023021 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,900.95    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 498,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานนิคมหนองฉลอง หมูที่ 9 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองฉลอง - บานตาดม หมูที่ 8 กําหนด

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

88 65037391200 สัญญาจาง 91/2565 650322022177 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,900.95    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา  การชาง หจก.ศิรินภา  การชาง 498,000.00      หจก.ศิรินภา  การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตาอุด - บานติม หมูท่ี 1 ตําบลสะเดาใหญ กําหนด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

89 65037391584 สัญญาจาง 92/2565 650322022318 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,900.95    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา  การชาง หจก.ศิรินภา  การชาง 498,000.00      หจก.ศิรินภา  การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานเดื่อนอก หมูที่ 9 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตาอุด - เขตตําบลหนองฉลอง กําหนด

(สนามกีฬา) อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

90 65037392225 สัญญาจาง 93/2565 650322022492 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,900.95    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภา  การชาง หจก.ศิรินภา  การชาง 498,000.00      หจก.ศิรินภา  การชาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหัวนอน หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตาอุด - เขตตําบลศรีตระกูล กําหนด

(หนองพะแนง) อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

91 65037387335 สัญญาจาง 94/2565 650322022127 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,304.52    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองไผ หมูที่ 4 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลวังหิน - วัดปาโนนกระโดน - กําหนด

เขตตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

92 65037389756 สัญญาจาง 95/2565 650322022133 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,304.52    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานทางสาย หมูที่ 1 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

รอบอางเก็บน้ําหวยคลา ตําบลทุงสวาง กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

93 65037388731 สัญญาจาง 96/2565 650322022521 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองคงคา หมูที่ 10 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขนุน - บานโนนศิริ หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

94 65037389490 สัญญาจาง 97/2565 650322023071 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานขนุน หมูที่ 1 ตําบลขนุน - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองผักกูด หมูที่ 8 ตําบลขนุน - กําหนด

บานสรางศาลา หมูที่ 10 ตําบลสังเม็ก

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

95 65037390022 สัญญาจาง 98/2565 650322023132 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโคกพัฒนา หมูที่ 12 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - เขตตําบลบักดอง กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

96 65037390767 สัญญาจาง 99/2565 650322023242 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโคกสมบูรณ หมูที่ 8 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ - เขตตําบลพราน กําหนด

อําเภอขุนหาณ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

97 65037391058 สัญญาจาง 100/2565 650322023268 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโตนด หมูที่ 2 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 ตําบลขนุน กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

98 65037391353 สัญญาจาง 101/2565 650322023605 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 498,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพราน - เขตตําบลสิ อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังฟหวัดศรีสะเกษ

99 65037392124 สัญญาจาง 102/2565 650322023686 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 498,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานกระเจา หมูที่ 5 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนสูง - บานสวนปา หมูที่ 17 กําหนด

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

100 65037400692 สัญญาจาง 103/2565 650322023358 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 498,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานตูมพัฒนา หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตูม - บานหนองปงโปง หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

101 65037397577 สัญญาจาง 104/2565 650322024583 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,454.22    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 497,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนสังข หมูที่ 9 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

(แยกวัดโนนกุดหลมไปทาชาง) ตําบลโพนเขวา กําหนด

อําเภอเมือง - เขตอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

102 65037397704 สัญญาจาง 105/2565 650322024586 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 499,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโคกทุงลอม หมูที่ 8 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโคกตาล - เช่ือมถนนสายบานโคกตาล กําหนด

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

103 65037398086 สัญญาจาง 106/2565 650322024594 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,869.39    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 498,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางวัดจานเกา หมูที่ 1 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโคกจาน - เขตตําบลทุงไชย กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

104 65037398252 สัญญาจาง 107/2565 650322024598 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 499,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานไพรพัฒนาตะวันออก 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยาง กําหนด

หมายเลข 2341(สายบานไพรพัฒนา - 

บานโคกตาล) อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

105 65037398302 สัญญาจาง 108/2565 650322024600 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       511,868.51    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 499,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ - บานโปง กําหนด

หมูที่ 2 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

106 65037398400 สัญญาจาง 109/2565 650322024602 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       511,868.51    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 499,000.00      หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานทุงชัย หมูท่ี 17 ตําบลปรือใหญ- 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานเคาะ หมูที่ 1 ตําบลศรีตระกูล กําหนด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

107 65037399780 สัญญาจาง 110/2565 650322023664 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       508,882.61    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 498,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานรองเกา หมูที่ 12 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนคอ - บานหนองตลาด หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ

108 65037399830 สัญญาจาง 111/2565 650322023664 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       508,875.55    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 498,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานเหมือดแอ หมูที่ 14 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองหิน หมูที่ 6 ตําบลหนองกุง กําหนด

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

109 65037395617 สัญญาจาง 112/2565 650322023333 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานตานวน(ถนนคลองหวยตาจู) 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

110 65037396076 สัญญาจาง 113/2565 650322023343 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานตานวน หมูที่ 3 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สนามกีฬา บานกันทรอมตะวันออก กําหนด

ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

111 65037396909 สัญญาจาง 114/2565 650322023370 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานจองกอ (ศูนยพัฒนา 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เด็กเล็ก) หมูที่ 2 ตําบลกันทรอม - กําหนด

เขตตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

112 65037397052 สัญญาจาง 115/2565 650322023427 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหัวชาง หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

113 65037397176 สัญญาจาง 116/2565 650322023461 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานคูสี่แจ หมูที่ 7 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปราสาทเยอ - บานดินแดง หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

114 65037397302 สัญญาจาง 117/2565 650322023520 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานตาเจา หมูที่ 3,9 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานแดง หมูที่ 5 - บานหนองสําราญ กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

115 65037397421 สัญญาจาง 118/2565 650322023557 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานสะเดานอย หมูที่ 3 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - เขตตําบล กําหนด

โพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

116 65037397549 สัญญาจาง 119/2565 650322023781 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานกันตรวจ หมูที่ 1 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง - บานธาตุกันเกา กําหนด

หมูที่ 6 ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

117 65037397642 สัญญาจาง 120/2565 650322023954 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,368.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานตาจวน หมูที่ 10 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - กําหนด

เขตตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

118 65037398218 สัญญาจาง 121/2565 650322024050 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานขาง หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

119 65037392517 สัญญาจาง 122/2565 650322025041 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโคกสะอาด หมูที่ 13 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห - กําหนด

เชื่อมเขตอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

120 65037392942 สัญญาจาง 123/2565 650322025091 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานอุดมพัฒนา หมูที่ 10 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตะเคียนราม - บานนกยูง หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

121 65037393328 สัญญาจาง 124/2565 650322025111 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       514,081.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานจอก หมูที่ 4 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยติ๊กชู - บานพรหมทอง หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลละลม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

122 65037393517 สัญญาจาง 125/2565 650322025129 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานละลมหนองหาร หมูท่ี 13 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลม - เชื่อมถนนลาดยางสายบานละลม- กําหนด

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

123 65037393756 สัญญาจาง 126/2565 650322025167 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานประเสริฐพัฒนา หมูที่ 12 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลม - อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - กําหนด

เชื่อมเขตอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

124 65037394088 สัญญาจาง 127/2565 650322025242 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       512,179.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานละลมเหนือ หมูที่ 1 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลม - อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - กําหนด

เชื่อมเขตอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

125 65037390752 สัญญาจาง 128/2565 650322023134 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,491.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานคอ หมูท่ี 3 ตําบลโนนเพ็ก 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอพยุห - บานเหลาโนนตูม หมูที่ 13 กําหนด

ตําบลทุม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

126 65037391008 สัญญาจาง 129/2565 650322023113 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,491.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานกระแซง หมูที่ 2 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตําแย อําเภอพยุห - ตําบลละเอาะ กําหนด

อําเภอน้ําเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ

127 65037391391 สัญญาจาง 130/2565 650322023066 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,465.76    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานรองสะอาด หมูที่ 7 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานไพรวัลย หมูที่ 11 ตําบลพรหมสวัสดิ์ - กําหนด

ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ ชวง กม.31

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

128 65037394947 สัญญาจาง 131/2565 650322023736 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,872.77    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนคูณ หมูที่ 6 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนคูณ - เขตตําบลคอนกาม กําหนด

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

129 65037394613 สัญญาจาง 132/2565 650322023469 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,872.77    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานยางชุมนอย หมูที่ 6 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลยางชุมนอย - บานหนองเทา หมูท่ี 12 กําหนด

ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

130 65037391957 สัญญาจาง 133/2565 650322023681 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       504,717.42    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 497,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหาด หมูท่ี 2 ตําบลเปาะ - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

คลองสงน้ํา ตําบลบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

131 65037391646 สัญญาจาง 134/2565 650322023447 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       504,717.42    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 497,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหมากยาง หมูที่ 3 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - บานหนองเรือ กําหนด

หมูที่ 13 ตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

132 65037392234 สัญญาจาง 135/2565 650322024143 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       501,639.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 498,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนสาวสวย หมูที่ 4 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบึงบูรพ - บานหวย หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

133 65037400002 สัญญาจาง 136/2565 650322024958 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       499,023.91    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 497,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานรุง หมูที่ 1 - บานนาโพธ์ิ 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

134 65037398506 สัญญาจาง 137/2565 650322024792 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 497,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนสําราญใต หมูที่ 10- 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนเหล่ือม หมูท่ี 6 ตําบลโนนสําราญ - กําหนด

บานดานกลาง หมูที่ 1 ตําบลภูผาหมอก

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

135 65037398588 สัญญาจาง 138/2565 650322024908 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 497,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองหวา หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลภูผาหมอก - บานเสาธงชัย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

136 65037570183 เลขใบสั่งจาง 86/2565 650315010254 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายคมชาญ  จันทรทอง นายคมชาญ  จันทรทอง 54,900.00       นายคมชาญ  จันทรทองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หนาที่ผูชวยนายชางโยธา 54,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

137 65037571373 เลขใบสั่งจาง 87/2565 650315010271 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายเจนวิทย บรรทะโก นายเจนวิทย บรรทะโก 54,900.00       นายเจนวิทย บรรทะโก เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หนาที่ผูชวยนายชางสํารวจ 54,900.00           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

138 65037571906 เลขใบสั่งจาง 88/2565 650315010285 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณลันรัตน  เทียมสิงห นางสาวณลันรัตน  เทียมสิงห 54,900.00       นางสาวณลันรัตน  เทียมสิงห เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หนาที่ผูชวยนายชางเขียนแบบ 54,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

139 65037572453 เลขใบสั่งจาง 89/2565 650315010303 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวรติกาญจน มะเส นางสาวรติกาญจน มะเส 54,900.00       นางสาวรติกาญจน มะเส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หนาที่ผูชวยนายชางโยธา 54,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

140 65037572941 เลขใบสั่งจาง 90/2565 650315010314 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ 54,900.00         54,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณัฐวีณ รัตนสงคราม นางสาวณัฐวีณ รัตนสงคราม 54,900.00       นางสาวณัฐวีณ รัตนสงคราม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 54,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

141 65037395382 สัญญาจาง 139/2565 650422000648 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,454.22    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองสวง หมูที่ 3 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานดอนกลาง หมูท่ี 7 ตําบลหนองครก – เขตตําบลหมากเขียบ กําหนด

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

142 65037395153 สัญญาจาง 140/2565 65037395153 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,425.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโพธ์ิ หมูที่ 2 - บานซํา 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลซํา – บานหนองสาด หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลหนองครก อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

143  65037394949 สัญญาจาง 141/2565 650422000590 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,425.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโพธ์ิ หมูที่ 2 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลซํา -บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

144  65037394710 สัญญาจาง 142/2565 650422000569 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,454.22    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนแย หมูที่ 7 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง – เขตตําบลหนองไผ กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

145  65037394453 สัญญาจาง 143/2565 650422000553 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,425.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานอีหลํ่า (หนองเครือซูด) หมูท่ี 8 ตําบลหมากเขียบ กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

146  65037394056 สัญญาจาง 144/2565 650422000516 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,425.98    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานคูซอด หมูท่ี 1,2 ตําบลคูซอด 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอเมือง – เขตตําบลกุดเมืองฮาม กําหนด

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

147 65037394364 สัญญาจาง 145/2565 650422000579 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,474.57    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองแวง หมูที่ 6 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพนเขวา(เสนหลังวังวรวุฒ)ิ - กําหนด

บานหนองมา หมูที่ 1 ตําบลหนองแกว

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

148  65037392492 สัญญาจาง 146/2565 650422000745 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,899.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหัวหนอง หมูที่ 8 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลไผ - บานหัวดง หมูที่ 2 - กําหนด

ตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

149  65037392780 สัญญาจาง 147/2565 650422000746 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,911.52    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานสรางป หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล - บานหอย กําหนด

หมูที่ 3 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

150 65037393090 สัญญาจาง 148/2565 650422000747 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,899.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานดาน หมูที่ 4 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสรางป - บานคูสระนอย หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลไผ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

151  65037393297 สัญญาจาง 149/2565 650422000748 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,415.37    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนดั่ง หมูที่ 12 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกะทิ หมูที่ 15 ตําบลปราสาท กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เขตตําบลสะโน อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดศรีสะเกษ

152 65037393470 สัญญาจาง 150/2565 650422000749 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,603.18    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานกระเต็ล หมูที่ 11 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

บานแสนแกว หมูที่ 2 ตําบลสวาย

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

153 65037393892 สัญญาจาง 151/2565 650422000804 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,450.68    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานฟาผา หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลจานแสนไชย - บาไฮใหญ หมูที่ 6 กําหนด

ตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

154  65037394293 สัญญาจาง 152/2565 650422000805 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,450.68    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานผือ หมูที่ 9 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลจานแสนไชย – บานโนนแถลง หมูที่ 11 กําหนด

(บานฝากหนองสะมอน) ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน 

จังหวัดศรีสะเกษ

155 65037394497 สัญญาจาง 153/2565 650422000806 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,415.37    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานปะโดะ หมูท่ี 8 ตําบลปราสาท 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอหวยทับทัน – เขตตําบลเมืองจันทร กําหนด

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ



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

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

156  65037394663 สัญญาจาง 154/2565 650422000807 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  สายทางบานกระต่ํา 497,000.00       508,006.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หมูที่ 10 ถนนเลียบคลองอีสานเขียว ตําบลขะยูง – บานบุง 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

157 65037394899 สัญญาจาง 155/2565 650422000808 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  สายทางบานโนนใหญ 497,000.00       508,006.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หมูที่ 5  ตําบลโพธ์ิชัย – บานโคกสะอาด หมูที่ 11 ตําบลรังแรง 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

158 65037395080 สัญญาจาง 156/2565 650422000810 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  สายทางบานโนนใหญ 497,000.00       508,006.23    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 หมูที่ 5 ตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย – บานสะเดา หมูที่ 4 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ  อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

159 65037395857 สัญญาจาง 157/2565 650422000812 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       506,819.66    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองสะมอน หมูที่ 11 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง - บานหนองแคน หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลจานแสนไชย อําเภอหวยทับทัน

จัหวัดศรีสะเกษ

160 65037396153 สัญญาจาง 158/2565 650422000811 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00       505,022.97    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานขยับ หมูที่ 16 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

บานพงพรต หมูที่ 3 ตําบลหนองหาง

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

161 65037396351 สัญญาจาง 159/2565 650422000813 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 497,000.00       508,058.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานจําปา หมูที่ 3 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพธ์ิชัย - บานสรางแกว หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลอีหลํ่า อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

162 65037393902 สัญญาจาง 160/2565 650422000584 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,474.57    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนน หมูที่ 5 ตําบลโพนขา - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

163 65037393675 สัญญาจาง 161/2565 650422000593 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,469.86    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองโน (ทุงมน) 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลน้ําคํา - เขตตําบลคูซอด กําหนด

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

164 65037392975 สัญญาจาง 162/2565 650422000603 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,465.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานหนองคํา หูที่ 9 - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

รองคํา ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

165 65037384894 สัญญาจาง 163/2565 650422000800 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,454.22    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานสะเดา หมูที่ 4 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง - บานโนนใหญ กําหนด

หมูที่ 5 ตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

166 65037393433 สัญญาจาง 164/2565 650422000599 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,451.02    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 มี.ค.2565 ตําบลสายทางบานโนนสวนปา หมูที่ 13 - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตแมน้ํามูล ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ


