
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 65047228326 เลขใบสั่งจาง 7/2565 650415003769 จางสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสัณหฤทัย เพ็ชรสมัย นางสาวสัณหฤทัย เพ็ชรสมัย 56,700.00       นางสาวสัณหฤทัย เพ็ชรสมัย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 มีความประสงคจะจางเหมาบริหารในการ 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ กําหนด

การบันทึกขอมูลงานเลขานุการองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

2 65047228853 เลขใบสั่งจาง 8/2565 650415003776 จางสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวเกศรินทร  โอวัฒนานวคุณ นางสาวเกศรินทร  โอวัฒนานวคุณ 56,700.00       นางสาวเกศรินทร  โอวัฒนานวคุณเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 มีความประสงคจะจางเหมาบริหารในการ 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ กําหนด

การบันทึกขอมูลงานเลขานุการองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 65047226641 เลขใบสั่งจาง 9/2565 650415003749 จางสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอภิเดช  มังสา นายอภิเดช  มังสา 56,700.00       นายอภิเดช  มังสา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 มีความประสงคจะจางเหมาบริหารในการ 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ กําหนด

การบันทึกขอมูลงานเลขานุการองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

4 65047224264 เลขใบสั่งจาง 10/2565 650415003698 จางสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร 56,700.00       นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 มีความประสงคจะจางเหมาบริหารในการ 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติงาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ กําหนด

การบันทึกขอมูลงานเลขานุการองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  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

5 65047221405 เลขใบสั่งจาง 11/2565 650415003643 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน การจัดทํา 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวอาธิติรัตน บุญเจริญ นางสาวอาธิติรัตน บุญเจริญ 56,700.00       นางสาวอาธิติรัตน บุญเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ขอมูลขาวสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสํานักงานเลขานุการองคการบริหาร กําหนด

6 65047212932 เลขใบสั่งจาง 12/2565 650415003587 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน การจัดทํา 56,700.00         56,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวดาราวรรณ  แซอึง นางสาวดาราวรรณ  แซอึง 56,700.00       นางสาวดาราวรรณ  แซอึง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ขอมูลขาวสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล 56,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสํานักงานเลขานุการองคการบริหาร กําหนด

7 65047133489 เลขใบสั่งซื้อ 53/2565 650415002059 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 เดือน เมษายน 2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 65047133829 เลขใบสั่งซื้อ 54/2565 650415002073 ซื้อหนังสือพิมพ เดือนเมษายน 2565 1,705.00           1,705.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,705.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 1,705.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65047067509 เลขใบสั่งซื้อ 172/2565 650414052311 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,238.00         18,238.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 18,238.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 18,238.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65037398076 สัญญาจาง 165/2565 650422000930 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองอุดม หมูที่ 5 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อางเก็บน้ําหนองอุดม ตําบลรุง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

11 65037397719 สัญญาจาง 166/2565 650422000760 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานตาทวด หมูที่ 3 ตําบลรุง - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ กําหนด

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

12 65037397789 สัญญาจาง 167/2565 650422000763 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองอุดม หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลรุง - เขตตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

13 65037398027 สัญญาจาง 168/2565 650422000766 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานคําโปรย หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย -อางเก็บน้ําดานไอ กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

14 65037397884 สัญญาจาง 169/2565 650422000765 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335- 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานทุงยาว หมูที่ 4 เขตตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

15 65037397884 สัญญาจาง 170/2565 650422000770 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานตามูล หมูที่ 4 ตําบลซํา - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานตาทวด หมูที่ 3 ตําบลรุง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

16 65037399256 สัญญาจาง 171/2565 650422000868 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

17 65037399005 สัญญาจาง 172/2565 650422000860 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,651.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานทุงรวงทอง หมูที่ 19 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสังเม็ก - บานจํานัน หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ

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

18 65037399878 สัญญาจาง 173/2565 650422000878 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,320.54    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานโนนมวงใต หมูที่ 13 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองหญาลาด - บานประทาย หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

19 65037399556 สัญญาจาง 174/2565 650422000875 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขนุน - บานโนนคูณ หมูที่ 14 กําหนด

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

20 65037399499 สัญญาจาง 175/2565 650422000873 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,679.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองหิน หมูที่ 2 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย - บานทุงสวาง หมูที่ 6 กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

21 65037399915 สัญญาจาง 176/2565 650422000880 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนสําเริง หมูที่ 9 ตําบลน้ําออม กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

22 65037399198 สัญญาจาง 177/2565 650422000866 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,651.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสวนกลวย - บานนากันตม หมูที่ 14 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

23 65037399950 สัญญาจาง 178/2565 650422000882 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกุดปลาขาว หมูที่ 12 ตําบลน้ําออม กําหนด

อําเภอกันทรลักษ 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

24 65037399650 สัญญาจาง 179/2565 650422003821 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       510,676.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานนาขนวน หมูที่ 5 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขนุน - บานซะวาซอ หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

25 65037393381 สัญญาจาง 180/2565 650422000128 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานสมอ หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสมอ - บานโคกสูง หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลโพธ์ิศรี อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

26 65037393629 สัญญาจาง 181/2565 650422000148 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองนกทา หมูที่ 9 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสมอ - บานมัดกา หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอปรางคกู

จังหวัดศรีสะเกษ

27 65037393876 สัญญาจาง 182/2565 650422000157 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานไฮ หมูที่ 7 ตําบลพิมายเหนือ - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกระโดน หมูที่ 12 ตําบลหนองเชียงทูน กําหนด

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

28 65037395469 สัญญาจาง 183/2565 650422000221 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,627.86    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองถม หมูที่ 3 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานคลอ หมูที่ 2,7 ตําบลดู - เขตตําบลหนองบัว กําหนด

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

29 65037395700 สัญญาจาง 184/2565 650422000231 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,627.86    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองถม หมูที่ 3 ตําบลดู - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานสวนฝาย หมูที่ 5 ตําบลผักแพว กําหนด

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
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30 65037395993 สัญญาจาง 185/2565 650422000239 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,627.86    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานดู หมูที่ 1 ตําบลดู - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองกก หมูที่ 2 ตําบลยาง กําหนด

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

31 65047033439 เลขใบสั่งจาง 9/2565 650414026387 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการสําหรับ 7,000.00           7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัม ปราชญสกรีน จํากัด บริษัม ปราชญสกรีน จํากัด 7,000.00         บริษัม ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ใชในโครงการรณรงคเมาไมขับในชวง 7,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

เทศกาลสงกราต ประจําป 2565 กําหนด

32 65047103769 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 650414080388 ซื้อวัสดุรับรองเพ่ือใชในโครงการรณรงค 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พงศเจริญเซ็นเตอร พงศเจริญเซ็นเตอร 28,000.00       พงศเจริญเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 เมาไมขับในชวงเทศกาลสงกรานต 28,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําป 2565 กําหนด

33 65047083644 เลขใบสั่งซื้อ 52/2565 650414067950 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พรสิทธิ์กอสราง พรสิทธิ์กอสราง 50,000.00       พรสิทธิ์กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงาน 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ณ เมืองใหมชองสะงําและสถานีขนสงผูโดย กําหนด

สารเมืองใหมชองสะงํา

34 65047042048 เลขใบสั่งซื้อ 55/2565 650414038518 ซื้อน้ําดื่ม 25,250.00         25,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 25,250.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 25,250.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 65047286412 เลขใบสั่งซื้อ 173/2565 650414232038 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65047288402 เลขใบสั่งซื้อ 174/2565 650414233418 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

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

37 65037395234 สัญญาจาง 186/2565 650422001646 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,007.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

38 65037395409 สัญญาจาง 187/2565 650422001685 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       511,126.42    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานเค็ง หมูที่ 5 - บานตาด 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลคําผง

อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร

39 65037395566 สัญญาจาง 188/2565 650422001858 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,977.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานไผนอย หมูที่ 24 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - เขตตําบลปราสาท กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

40 65037399693 สัญญาจาง 189/2565 650422003752 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,184.79    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 497,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองงูเหลือม หมูที่ 1 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองนกเขียว หมูที่ 3 ตําบลหนองงูเหลือม - กําหนด

เขตตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

41 65037399736 สัญญาจาง 190/2565 650422003821 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,163.61    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 497,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองบัวใหญใต หมูที่ 14 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ทางหลวงหมายเลข24 ตําบลหนองหวา กําหนด

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

42 65047092362 เลขใบสั่งซื้อ 57/2565 650414077970 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,136.00         82,136.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 82,136.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย.2565 82,136.00           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

43 65047105934 เลขใบสั่งซื้อ 58/2565 650414082234 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 52,650.00         52,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษํท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษํท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 52,650.00       บริษํท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย.2565 52,650.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

44 65047102680 เลขใบสั่งซื้อ 59/2565 650414079511 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 72,480.00         72,480.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 72,480.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย.2565 72,480.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 65047289527 เลขใบสั่งซื้อ 175/2565 650414234525 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 65047235802 เลขใบสั่งซื้อ 18/2565 650414221264 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 7,150.00           7,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 สังกัดสํานักคลัง 7,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 65047192019 เลขใบสั่งซื้อ 60/2565 650414079511 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการปรับปรุง 59,750.00         59,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ตนทรัพยพาณิชย แอนดคอมเซอรวิสตนทรัพยพาณิชย แอนดคอมเซอรวิส 59,750.00       ตนทรัพยพาณิชย แอนดคอมเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ภูมิทัศนอาคารสํานักงานองคการบริหาร 59,750.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

48 65047290978 เลขใบสั่งซื้อ 176/2565 650414235712 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 65037392012 สัญญาจาง 191/2565 650422004162 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานพิงพวยใต หมูที่ 9 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพิงพวย - เขตตําบลศรีแกว กําหนด

อําเภอศรีรัตนะ 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

50 65037392385 สัญญาจาง 192/2565 650422004199 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       508,353.49    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองโดน หมูที่ 11 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสระเยาว - บานตูม หมูที่ 1 ตําบลตูม กําหนด

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

51 65037392484 สัญญาจาง 193/2565 650322021850 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานกู หมูที่ 1 ตําบลกู - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

52 65037394101 สัญญาจาง 194/2565 650422000165 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานดู (วัดปาอุดมทรัพย) 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลขุนหาญ - ฝายนายทวด กําหนด

ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

53 65037396603 สัญญาจาง 195/2565 650422005003 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานซําขี้เหล็ก หมูที่ 10 ตําบลพราน - กําหนด

บานซําบันได หมูที่ 10 ตําบลบักดอง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

54 65037395199 สัญญาจาง 196/2565 650422000200 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานขุนหาญใต (โนนหมากหึ่ง) 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลขุนหาญ - หนองเดื่อ กําหนด

เขตตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

55 65037389932 สัญญาจาง 197/2565 650322021676 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานสนาย หมูที่ 3 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพิมาย - เขตตําบลกู อําเภอปรางคกู กําหนด

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

56 65037394386 สัญญาจาง 198/2565 650422000192 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,181.25    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานดู หมูที่ 2 ตําบลขุนหาญ - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

57 65037392845 สัญญาจาง 199/2565 650422000126 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       510,283.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานหนองแวง หมูที่ 6 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดู - เขตตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

58 65037396957 สัญญาจาง 200/2565 650422000250 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานเขวา หมูที่ 2 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพธิ์วงศ - บานหนองจิก หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

59 65037397117 สัญญาจาง 201/2565 650422000256 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       509,162.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 เม.ย.2565 ตําบลสายทางบานทุงเลน หมูที่ 7 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลพราน - บานตําหนักไทร หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

60 65047190890 เลขใบสั่งซื้อ 61/2565 650414154857 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,800.00         99,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 99,800.00       หจก.ศรีสะเกษนาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย.2565 99,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

61 65047185187 เลขใบสั่งซื้อ 62/2565 650414149770 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 99,617.00         99,617.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด 99,617.00       บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย.2565 99,617.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

62 65047382679 เลขใบสั่งจาง 121/2565 650415006432 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทําความ 46,200.00         46,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายภักดี  สุทาบุญ นายภักดี  สุทาบุญ 46,200.00       นายภักดี  สุทาบุญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย.2565 สะอาด งานดูแลบํารุงรักษาตนไม พันธุไม 46,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนสาธารณะหนองกวาง สวนปาเฉลิมพระเกียรติฯ 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

63 65047386939 เลขใบสั่งจาง 122/2565 650415006502 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทําความ 46,200.00         46,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายณรงค  ปราบภัย นายณรงค  ปราบภัย 46,200.00       นายณรงค  ปราบภัย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 เม.ย.2565 สะอาด งานดูแลบํารุงรักษาตนไม พันธุไม 46,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนสาธารณะหนองกวาง สวนปาเฉลิมพระเกียรติฯ กําหนด

64 65047380827 เลขใบสั่งซื้อ 63/2565 650414308035 ซื้อวัสดุอุปกรณอบรมโครงการอบรมพัฒนาการออกแบบ 17,400.00         17,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงพิมพ สติ๊กเกอรฉลากสินคาศรีสะเกษ โรงพิมพ สติ๊กเกอรฉลากสินคาศรีสะเกษ 17,400.00       โรงพิมพ สติ๊กเกอรฉลากสินคาศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 เม.ย.2565 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ OTOP ขั้นพื้นฐาน 17,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

65 65047378967 เลขใบสั่งจาง 123/2565 650414306770 จางจัดทําปายโครงการอบรมพัฒนาการออก 1,200.00           1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 1,200.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 เม.ย.2565 แบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ OTOP ขั้นพื้นฐาน 1,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

66 65047199020 เลขใบสั่งซื้อ 177/2565 650414159644 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 496,000.00       496,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 เม.ย.2565 (หินยอย 3/8 นิ้ว) 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

67 65047340466 เลขใบสั่งซื้อ 177/2565 650414159644 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมบํารุงทางหลวงทองถิ่น 496,000.00       496,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 เม.ย.2565 (หินยอย 3/8 นิ้ว) 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

68 65047324855 เลขใบสั่งซื้อ 178/2565 650414264087 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

69 65047340466 เลขใบสั่งซื้อ 179/2565 650414275313 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 เม.ย.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

70 65047222052 เลขใบสั่งซื้อ 19/2565 650414178476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 50,750.00         50,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 50,750.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย.2565 50,750.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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71 65047224483 เลขใบสั่งซื้อ 20/2565 650414180379 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,220.00         52,220.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 52,220.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย.2565 52,220.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

72 65047249820 เลขใบสั่งซื้อ 21/2565 650414202021 ซื้อน้ําดื่ม 3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,900.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย.2565 3,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 65047351406 เลขใบสั่งซื้อ 180/2565 650414284681 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

74 65047353530 เลขใบสั่งซื้อ 181/2565 650414286158 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 41,175.00         41,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 41,175.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 เม.ย.2565 41,175.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

75 65047366985 เลขใบสั่งซื้อ 183/2565 650414297044 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 61,000.00         61,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 61,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 เม.ย.2565 61,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

76 65047333411 เลขใบสั่งซื้อ 185/2565 650414269655 ซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนเมษายน 2565 5,136.00           5,136.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 5,136.00         เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 เม.ย.2565 5,136.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

77 65047220956 เลขใบสั่งจาง 1/2565 650414225568 จางเหมาบริการเพ่ืออัดสําเนาแบบพิมพ 20,400.00         20,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 20,400.00       ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 เม.ย.2565 บันทึกรับแจงเหตุและสั่งการสําหรับใชใน 20,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

การปฏิบัติงานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

78 65047329413 เลขใบสั่งจาง 13/2565 650414269404 จางทําเอกสารรายงานการติดตาม 4,320.00           4,320.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พ.ีกอปป 4,320.00         เอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 ประเมินผลการควบคุมภายในองคการ 4,320.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด
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79 65047354287 เลขใบสั่งจาง 7/2565 650414287385 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 5219 ศรีสะเกษ 905.22             905.22          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด 905.22            บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 รหัสครุภัณฑ 001-46-0002 905.22               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

80 65047329413 เลขใบสั่งจาง 13/2565 650414269404 จางทําเอกสารรายงานการติดตามประเมิน 4,320.00           4,320.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พ.ีกอปป 4,320.00         เอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 ผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 4,320.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ กําหนด

81 65047350624 เลขใบสั่งซื้อ 22/2565 650414285188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใชกับ 25,195.68         25,195.68      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด 25,195.68       บริษัทอีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 รถยบตหมายเลขทะเบียน กข5219 ศรีสะเกษ 25,195.68           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ001-46-0002 กําหนด

82 65047317545 เลขใบสั่งซื้อ 184/2565 650414262127 ซื้อวัสดุกอสราง(หินคลุก) เพื่อซอมปรับปรุง 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 200,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 ถนนหินคลุกสายทางหลวงแผนดิน 200,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมายเลข294 - บานเพียนาม หมูที่ 3, กําหนด

หมูที่ 9 - บานตําแย หมูที่ 2 ตําบลหนองไผ

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

83 65047393394 เลขใบสั่งซื้อ 186/2565 650414317849 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 118,950.00       118,950.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 118,950.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 118,950.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

84 65047398032 เลขใบสั่งซื้อ 187/2565 650414321413 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 8,235.00           8,235.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 8,235.00         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 8,235.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

85 65047421824 เลขใบสั่งซื้อ 188/2565 650414341874 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 82,350.00         82,350.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 82,350.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 เม.ย.2565 82,350.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


