
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 65057270924 เลขใบสั่งจาง 21/2565 650514217302 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1,250.00           1,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 1,250.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 พ.ค.2565 กข 7028 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-48-0004 1,250.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65057166158 เลขใบสั่งซื้อ 66/2565 650515005823 ซื้อหนังสือพิมพ เดือนพฤษภาคม 2565 1,820.00           1,820.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,820.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 พ.ค.2565 1,820.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65057121966 เลขใบสั่งซื้อ 7/2565 650514099254 ซื้อวัสดุสํานักงาน หมึกเครื่องถายเอกสาร 61,500.00         61,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 61,500.00       บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2565 ริโก รุน IM C3500 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 61,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ องคการ กําหนด

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

4 65057243406 เลขใบสั่งซื้อ 32/2565 650514195756 ซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ 9,830.00           9,830.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 9,830.00         รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2565 การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9,830.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

5 65057075487 เลขใบสั่งจาง 125/2565 650514063968 จางซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ องคการบริหาร 41,475.00         41,475.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 41,475.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 พ.ค.2565 สวนจังหวัดศรีสะเกษ 41,475.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65047229175 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 650514059035 ซื้อชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวของกับการวินิจ 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส จํากัด บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส จํากัด 200,000.00      บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2565 ฉัยการติดเชื่อ SARS-CoV-2 (เชื่อกอโรค COVID 19) 200,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

แบบตรวจหาแอนติเจนดวยตนเอง กําหนด

(COVID 19 Antigen test self test kits)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  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

7 65057159754 เลขใบสั่งซื้อ 68/2565 650514129441 ซื้อแบตเตอรี่รถยนตของหมายเลข 5,371.10           5,371.10        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด 5,371.10         บริษัท อีซูซุตังปกศรีสะเกษจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2565 ทะเบียน 82-7251 ศรีสะเกษ 5,371.10             ตรงตามเงื่อนไขที่

ครุภัณฑ001-62-0001 กําหนด

8 65057157362 เลขใบสั่งจาง 141/2565 650514148782 จางซอมรถซอมบํารุง ผิวทางและปูพื้น 146,900.00       146,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เพฟไลน(ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เพฟไลน(ประเทศไทย) จํากัด 146,900.00      บริษัท เพฟไลน(ประเทศไทย) จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2565 ผิวจราจรลาดยาง รหัสครุภัณฑ022-58-0002 146,900.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65057162740 เลขใบสั่งซื้อ 195/2565 650514158574 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 108,600.00       108,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด 108,600.00      บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2565 108,600.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65057137777 เลขใบสั่งซื้อ 196/2565 650514111599 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 65057131662 เลขใบสั่งซื้อ 8/2565 650514130946 ซื้อนํ้าดื่ม เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ 4,550.00           4,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจ พี วอเตอร รานเจ พี วอเตอร 4,550.00         รานเจ พี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 4,550.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 65057417454 เลขใบสั่งซื้อ 34/2565 650514337459 ซื้อกระเปาผาใสเอกสาร ตามโครงการอบรม 66,000.00         66,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 66,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 66,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ กําหนด

ศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

13 65057322990 เลขใบสั่งซื้อ 35/2565 650514260759 ซื้อวัสดุ (ชุดตรวจ ATK) ตามโครงการอบรม 24,000.00         24,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัดบริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัด 24,000.00       บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับ 24,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ประจําปงบประมาณ 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

14 65037162513 เลขใบสั่งซื้อ 70/2565 650514092571 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 188,400.00       188,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 188,400.00      บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 188,400.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 65057360666 เลขใบสั่งจาง 153/2565 650514291549 จางจัดทําปายฉาก ตามโครงการอบรมเชิง 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานตนโอค มีเดีย รานตนโอค มีเดีย 6,000.00         รานตนโอค มีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 ปฏิบัติการพัฒยามาตรฐานวิชาชีพสําหรับ 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

16 65057146107 เลขใบสั่งซื้อ 197/2565 650514118286 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 43,875.00         43,875.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 43,875.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ค.2565 43,875.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 65057153312 เลขใบสั่งซื้อ 71/2565 650514125996 ซื้อผงหมึกเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน TF03745631 13,200.00         13,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 13,200.00       บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ค.2565 เลขทะเบียนครุภัณฑ 417-57-0013 13,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 65057161658 เลขใบสั่งซื้อ 198/2565 650514130230 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 65057281237 เลขใบสั่งจาง 65/2565 650514230879 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,451.37           2,451.37        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตา จํากัดบริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 2,451.37         บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ผูจําหนายโตโยตา จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค.2565 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-60-0010 2,451.37             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65057359049 เลขใบสั่งจาง 128/2565 650514290229 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรม 1,200.00           1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 1,200.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ค.2565 วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2565 1,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 65057083917 เลขใบสั่งซื้อ 31/2565 650514192366 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 40,000.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ค.2565 40,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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22 65057366757 เลขใบสั่งซื้อ 72/2565 650514298082 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใชในการปรับปรุง 66,140.00         66,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงรักษพันธุไม รานจงรักษพันธุไม 66,140.00       รานจงรักษพันธุไม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ค.2565 ภูมิทัศนสวนปาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (โนนหนองกวาง) 66,140.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนสาธารณะหนองกวาง และบริเวณประตูเมืองฯ กําหนด

23 65057196518 เลขใบสั่งซื้อ 199/2565 650514158260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 168,390.00       168,390.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 168,390.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ค.2565 168,390.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 65057237703 เลขใบสั่งซื้อ 200/2565 650514191164 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 78,975.00         78,975.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 78,975.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ค.2565 78,975.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 65057243916 เลขใบสั่งซื้อ 201/2565 650514196072 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 65057385456 เลขใบสั่งจาง 14/2565 650514322950 จางทําตรายางสําหรับผูบริหาร 6,300.00           6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) อิงคดีไซนพริ้งต้ิง อิงคดีไซนพริ้งต้ิง 6,300.00         อิงคดีไซนพริ้งต้ิง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 พ.ค.2565 6,300.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 65057300268 เลขใบสั่งจาง 129/2565 650514245494 จางทําตรายาง 7,170.00           7,170.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 7,170.00         ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 พ.ค.2565 7,170.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 65057250738 เลขใบสั่งซื้อ 202/2565 650514204543 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 65057279162 เลขใบสั่งซื้อ 203/2565 650514224536 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 34,125.00         34,125.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 34,125.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 พ.ค.2565 34,125.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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30 65057265974 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 65057265974 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 49,820.00         49,820.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 49,820.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 พ.ค.2565 งานของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 49,820.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 65057344928 เลขใบสั่งซื้อ 73/2565 650514284171 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษ เพื่อใชในการ 42,500.00         42,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 42,500.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 พ.ค.2565 ปฏิบัติงานของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 42,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 65057286623 เลขใบสั่งซื้อ 204/2565 650514229777 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 65057385317 เลขใบสั่งซื้อ 74/2565 650514311689 ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในงานปรับปรุงระบบ 47,790.00         47,790.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ภารดรกอสราง หจก.ภารดรกอสราง 47,790.00       หจก.ภารดรกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 การจราจรและซอมแซมหองน้ําสํานักปลัด 47,790.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

34 65057515407 เลขใบสั่งซื้อ 74/2565 650514420714 ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในงานปรับปรุงระบบ 47,790.00         47,790.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ภารดรกอสราง หจก.ภารดรกอสราง 47,790.00       หจก.ภารดรกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 การจราจรและซอมแซมหองน้ําอาคาร 47,790.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

OTOP องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

35 65057278476 เลขใบสั่งซื้อ 75/2565 650514226390 ซื้อวัสดุอื่น(คลอรีน,สารสม) เพ่ือใชในปฏิบัติงาน 38,300.00         38,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 38,300.00       หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 38,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65057280230 เลขใบสั่งจาง 142/2565 650514224546 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสอบจ.ศก.416-64-0438 1,900.00           1,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 1,900.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 และเครื่องคอมพิวเตอร รหัสอบจ.ศก.416-54-1499 1,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65057300371 เลขใบสั่งซื้อ 205/2565 65054241586 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 35,100.00         35,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 35,100.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 35,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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38 65057277938 เลขใบสั่งซื้อ 206/2565 65054223268 ซื้อวัสดุสํานักงาน 74,090.00         74,090.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 74,090.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 พ.ค.2565 74,090.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65057314983 เลขใบสั่งจาง 2/2565 650514256450 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,440.00           1,440.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เขมจิรามีเดีย หจก.เขมจิรามีเดีย 1,440.00         หจก.เขมจิรามีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 จัดทําแผนพัฒนาสุชภาพระดับพื้นที่องคการ 1,440.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ (กองสาธารณสุข) กําหนด

40 65057373707 เลขใบสั่งจาง 143/2565 650514323666 จางซอมรถเกรดเดอร 192,500.00       192,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล  ชูชื่น นางวิไล  ชูชื่น 192,500.00      นางวิไล  ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.015-51-0005 192,500.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 65057375559 เลขใบสั่งจาง 144/2565 650514325446 จางซอมรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 146,590.00       146,590.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 146,590.00      บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.019-47-0008 146,590.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

42 65057244028 สัญญาจาง 202/2565 650522011990 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       510,581.31    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางถนนทองถิ่นหมายเลข 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ศก.45-002 บานบาก (ฝากบานคูซอด) กําหนด

 หมูที่ 1 ตําบลคูซอด – เขตตําบลน้ําคํา 

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

43 65057245307 สัญญาจาง 203/2565 650522011995 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       508,071.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 497,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานโพธิ์เกา หมูที่ 4 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนเพ็ก – บานหนองออ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

44 65057245330 สัญญาจาง 204/2565 650522012001 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 497,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานยางเอือด หมูที่ 8 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสําโรง – โรงเรียนบานกอ หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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45 65057240451 สัญญาจาง 205/2565 650522012594 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       521,077.47    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานหอย หมูที่ 1 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง – วัดสระกําแพงนอย กําหนด

ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

46 65057240996 สัญญาจาง 206/2565 650522012650 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       510,058.26    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานเลา หมูที่ 7 – 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานเพียนามเหนือ (นอยลําดวน) หมูที่ 9 กําหนด

ตําบลหนองไผ – บานโนนแย หมูที่ 7

ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

47 65057347494 เลขใบสั่งซื้อ 207/2565 650514298296 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 113,750.00       113,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 113,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 113,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 65057241403 สัญญาจาง 207/2565 650522012701 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       512,752.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานขนวน หมูที่ 4 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพนขา – บานเหลายอด หมูที่ 2 กําหนด

ตําบลจาน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

49 65057414392 เลขใบสั่งจาง 3/2565 650514336450 จางทําเอกสารอบรมตามดครงการอบรม 4,080.00           4,080.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 4,080.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ค.2565 เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพระดับ 4,080.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

50 65057389445 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 650514314887 ซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณในการฝกอบรม 4,064.00           4,064.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 4,064.00         จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ค.2565 เพื่อในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 4,064.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

51 65057428570 เลขใบสั่งซื้อ 5/2565 650514346837 ซื้อกระเปาใสเอกสาร เพื่อใชในโครงการ 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 12,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ค.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ 12,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ระดับพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 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

52 65057373451 เลขใบสั่งซื้อ 208/2565 650514335396 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 65057242644 สัญญาจาง 208/2565 650522013046 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       509,280.39    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานหนองบัว หมูท่ี 5 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – กําหนด

เขตอําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

54 65057243915 สัญญาจาง 209/2565 650522013110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       509,280.39    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานหนองขาม 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 – วัดปาโพธิ์ศรีสุวรรณ ตําบลเสียว กําหนด

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

55 65057418057 เลขใบสั่งซื้อ 209/2565 650514337670 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 65057243963 สัญญาจาง 210/2565 650522013111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       509,280.39    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานปาฝาง 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 20 ตําบลโดด – โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กําหนด

ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

57 65057446549 เลขใบสั่งซื้อ 210/2565 650514362215 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือนพฤษภาคม 2565 7,324.15           7,324.15        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 7,324.15         เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 7,324.15             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

58 65057246912 สัญญาจาง 211/2565 650522014344 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       511,335.15    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานลิ้นฟา หมูที่ 1 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลลิ้นฟา – บานยางชุมใหญ หมูท่ี 1 กําหนด

ตําบลยางชุมใหญ อําเภอยางชุมนอย 

จังหวัดศรีสะเกษ

59 65057246619 สัญญาจาง 212/2565 650522014001 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       510,184.99    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 497,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานบก หมูที่ 13 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยเหนือ – บานแดง หมูที่ 1 กําหนด

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

60 65057247329 สัญญาจาง 213/2565 650522014001 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       506,930.93    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 499,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานเรียม หมูท่ี 5 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหวยเหนือ – บานบก หมูที่ 10 กําหนด

ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

61 65057247839 สัญญาจาง 214/2565 650522014063 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       506,930.93    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 499,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานตะเคียนตะวันออก 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 12 ตําบลตะเคียน – บานสะอาง หมูที่ 12 กําหนด

ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

62 65057248292 สัญญาจาง 215/2565 650522014086 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,072.50    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.วีอารคอนกรีต หจก.วีอารคอนกรีต 499,000.00      หจก.วีอารคอนกรีต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานชําแระตะวันตก 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลหวยเหนือ – บานสนวน กําหนด

หมูที่ 10 ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

63 65057422537 เลขใบสั่งซื้อ 23/2565 650514343006 ซื้อน้ําดื่ม (กองการเจาหนาที่) 3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,900.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 3,900.00             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

64 65057464682 เลขใบสั่งซื้อ 38/2565 650514379262 ซื้อวัสดุสํานักงาน 99,880.00         99,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 99,880.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 99,880.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

65 65057426952 เลขใบสั่งซื้อ 211/2565 650514346849 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000.00         65,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 65,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

66 65057232293 สัญญาจาง 216/2565 650522012315 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานกลาง หมูที่ 4 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลขะยูง – บานหนองเหล็ก หมูที่ 5 กําหนด

ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

67 65057232715 สัญญาจาง 217/2565 650522012385 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานโพนทอง หมูท่ี 1 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลแขม – บานอีหล่ํา หมูที่ 1 กําหนด

ตําบลอีหล่ํา อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

68 65057233261 สัญญาจาง 218/2565 650522012411 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานโนนเค็ง หมูที่ 6 – 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโพนทอง หมูที่ 1 ตําบลแขม กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

69 65057233562 สัญญาจาง 219/2565 650522012444 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานยางนอย หมูที่ 8 - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานเกษมสุข หมูที่ 7 ตําบลตาเกษ – กําหนด

เขตตําบลสําโรง  อําเภออุทุมพรพิสัย 

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

70 65057234226 สัญญาจาง 220/2565 650522012496 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานขะยูง หมูที่ 1 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เสนหนาโรงเรียนอนุบาลจอมจิต ตําบลขะยูง – กําหนด

เขตตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ

71 65057234663 สัญญาจาง 221/2565 650522012558 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,468.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานวัด หมูที่ 3 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย – กําหนด

เขตตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

72 65057234995 สัญญาจาง 222/2565 650522012585 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,439.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 พ.ค.2565 ระหวางตําบล สายทางบานหนองหญาปลอง 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลหนองหาง – บานหนองคู กําหนด

หมูที่ 11 ตําบลกานเหลือง อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

73 65057239343 สัญญาจาง 223/2565 650522012977 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       510,421.32    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 ระหวางตําบล  สายทางบานหนองพอก 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด – กําหนด

บานโนนสังข หมูที่ 8 ตําบลดาน 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

74 65057239715 สัญญาจาง 224/2565 650522013004 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       509,637.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 ระหวางตําบล  สายทางบานขาม หมูที่ 1 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด – บานมะยาง กําหนด

หมูที่ 5 ตําบลหนองแค 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

75 65057245355 สัญญาจาง 225/2565 650522012004 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปูผิวทาง 498,000.00       526,162.24    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สายทางบานโจดนาหอม หมูที่ 3 – กําหนด

บานคลีกลิ้ง หมูที่ 1 ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

76 65037182419 สัญญาจาง 226/2565 650522011329 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 5,000,000.00     5,186,488.34    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด1.หจก. กันทรลักษไทยนต 4,600,000.00   หจก. กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 ระหวางตําบล  สายทางบานรุงอรุณ หมูที่ 7 e-bidding 2.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยดอนทอง2.หจก.ทาทรายปนัดดา 4,650,000.00   4,600,000.00       และขอเสนอทาง

ตําบลดนนสําราญ - บานตาแทนตะวันออก 3.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด4,700,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ 14 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ 4.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน 4.หจก.พงษภักดีกอสราง 4,700,000.00   ครบถวนและเปนผู

จังหวัดศรีสะเกษ 5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 5.หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง1995 4,700,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

6.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 6.หจก.เฮง เฮง (1999) 4,700,000.00   

7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง 7.หจก.อํานาจเจริญกรุป 4,750,000.00   

8.หางหุนสวนจํากัด รัตติกากอสราง 8.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,895,000.00   

9.หางหุนสวนจํากัด โคราชพัฒนะ 9.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,999,000.00   

10.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด 10.บริษัทชินาภัค คอนกรีต จํากัด 5,000,000.00   

11.หางหุนสวนจํากัด วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995

12.บริษัท เขื่องในคอนสตรัคชั่น จํากัด

13.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

14.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

15.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

16.หางหุนสวนจํากัด อุบลลําปางกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

18.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

19.หางหุนสวนจํากัด บานถุงทอง กอสราง (2014)

20.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

21.หางหุนสวนจํากัด เฮง เฮง (1999)

22.หางหุนสวนจํากัด ศิริศรพาณิชย 2011

23.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

25.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

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

26.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

27.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง

28.บริษัท ทาทรายรุงอรุณ จํากัด

29.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

30.หางหุนสวนจํากัด พรกิตติยโสธร

31.หางหุนสวนจํากัด ณชัยรุงเรือง

32.หางหุนสวนจํากัด ขุขันธ เอส เจ แอล

33.รุงศักดิ์ซีเมนตบลอก

34.หางหุนสวนจํากัด พงษภักดีกอสราง

35.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

36.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

37.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

38.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

77 65037178659 สัญญาจาง 227/2565 650522011271 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,537,000.00     4,661,660.84    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด1.หจก. กันทรลักษไทยนต 4,300,000.00   หจก. กันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete e-bidding 2.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 2.หจก.นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น 4,311,111.00   4,300,000.00       และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) สายทางบานศรีโพธ์ิแกว 3.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 3.หจก.ทาทรายปนัดดา 4,350,000.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ ๕ ตําบลศรีแกว - แยกสายทางหลวง ๒๒๑ 4.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน 4.บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จํากัด 4,399,000.00   ครบถวนและเปนผู

ศรีสะเกษ - กันทรลักษ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 5.หจก.อํานาจเจริญกรุป 4,400,000.00   เสนอราคาต่ําสุด

6.บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จํากัด 6.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน 4,400,000.00   

7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง7.หางหุนสวนจํากัด วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995 4,400,000.00   

8.หางหุนสวนจํากัด รัตติกากอสราง 8.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,536,000.00   

9.บริษัท อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

10.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยมนตรี 99

11.หางหุนสวนจํากัด วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995

12.บริษัท เขื่องในคอนสตรัคชั่น จํากัด

13.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

14.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

15.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด

16.หางหุนสวนจํากัด อุบลลําปางกอสราง

17.หางหุนสวนจํากัด อํานาจเจริญ กรุป

18.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

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

19.หางหุนสวนจํากัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น

20.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

21.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

22.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

23.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

24.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

25.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง

26.หางหุนสวนจํากัด รุงอรุณราษีการโยธา

27.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

28.หางหุนสวนจํากัด พรกิตติยโสธร

29.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเขื่องในกอสราง

30.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

31.หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

32.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

33.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

78 65057530199 เลขใบสั่งจาง 145/2565 650514430284 จางซอมรถขุดไฮดรอลิก 71,315.50         71,315.50      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 71,315.50       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.018-51-0006 71,315.50           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

79 65057240104 สัญญาจาง 228/2565 650522013056 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 499,000.00       522,741.28    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานทาคลอ หมูที่ 1 - 498,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองบักโทน หมูที่ 4 ตําบลทาคลอ - กําหนด

เขตตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

80 65057245500 สัญญาจาง 229/2565 650522013965 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 497,000.00       509,374.59    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 496,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานแสนตอ หมูที่ 11 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ - กําหนด

เขตอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

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

81 65037182011 สัญญาจาง 230/2565 650522011683 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 3,500,000.00     3,642,481.89    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด1.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,400,000.00   หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ค.2565 Asphaltic Concrete (โดยวิธี e-bidding 2.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 2.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น 3,450,000.00   3,400,000.00       และขอเสนอทาง

Pavement In - Place Recycling) 3.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3,499,000.00   เทคนิคถูกตอง

สายทางชุมชนหนองยาง - บานซํา หมูที่ 1 4.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 4.บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จํากัด 3,499,000.00   ครบถวนและเปนผู

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 5.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี เสนอราคาต่ําสุด

6.บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จํากัด

7.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง

8.หางหุนสวนจํากัด รัตติกากอสราง

9.บริษัท เขื่องในคอนสตรัคชั่น จํากัด

10.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

11.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

12.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด

13.หางหุนสวนจํากัด อุบลลําปางกอสราง

14.หางหุนสวนจํากัด ทาทรายปนัดดา

15.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

16.หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

17.บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

18.หางหุนสวนจํากัด จั่วเซงคาไม

19.หางหุนสวนจํากัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

21.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง

22.หางหุนสวนจํากัด รุงอรุณราษีการโยธา

23.หางหุนสวนจํากัด พาทิศคอนสตรัคชั่น

24.หางหุนสวนจํากัด พรกิตติยโสธร

25.หางหุนสวนจํากัด ล.พานิชเขื่องในกอสราง

26.หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

27.หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

28.หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี

29.หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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82 65057246222 สัญญาจาง 231/2565 650522013874 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 498,000.00       509,717.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานโนนสําโรง หมูที่ 7 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลทุงสวาง - บานดงยาง หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

83 65057245491 สัญญาจาง 232/2565 650522013987 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 498,000.00       509,707.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานสรางเหลา หมูที่ 3 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลยาง - บานหนองทามนอย หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

84 65057245492 สัญญาจาง 233/2565 650522014004 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 498,000.00       509,707.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางทางหลวง 2085 ตําบลหัวชาง - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานขี้เหล็ก หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง กําหนด

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

85 65057245495 สัญญาจาง 234/2565 650522014085 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 498,000.00       509,707.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานดู หมูท่ี 1 - บานหนองถม 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลดู - เขตตําบลยาง กําหนด

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

86 65057245496 สัญญาจาง 235/2565 650522014094 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 500,000.00       516,884.05    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานนํ้าเกลี้ยง หมูที่ 6 - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานลุมภู หมูที่ 2 ตําบลนํ้าเกลี้ยง - กําหนด

เขตตําบลโพธ์ิ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

87 65057245498 สัญญาจาง 236/2565 650522014118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 500,000.00       516,884.05    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานไรเอราวัณ หมูที่ 7 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเขิน - เขตตําบลรุงระวี กําหนด

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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88 65057245499 สัญญาจาง 237/2565 650522014129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 500,000.00       513,714.08    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานโนนชมภู หมูที่ 4 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลนํ้าเกลี้ยง - บานสะเต็ง หมูที่ 1 กําหนด

ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

89 65057236202 สัญญาจาง 238/2565 650522014059 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 498,000.00       510,109.75    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 497,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานมะยาง หมูที่ 5 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - กําหนด

ทางหลวงแผนดินสายราษีไศล - โพนทราย

90 65057239002 สัญญาจาง 239/2565 650522014108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 497,000.00       508,212.12    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 496,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 ตําบล สายทางบานหนองกก หมูที่ 6 496,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล - บานคอ กําหนด

หมูที่ 6 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

91 65057349226 สัญญาจาง 240/2565 650522016117 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทาง 500,000.00       506,469.03    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 พ.ค.2565 บานดอนจันทร หมูที่ 12 ตําบลน้ําคํา - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เช่ือมแมน้ํามูล อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

92 65057515287 เลขใบสั่งซื้อ 39/2565 650514419733 ซ้ือหนังสือเพ่ือใหอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ 200,000.00       200,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 200,000.00      ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 พ.ค.2565 (SSK Park) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา 200,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

วัฒนธรรม กําหนด

93 65057538291 เลขใบสั่งซื้อ 212/2565 650514436838 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 43,875.00         43,875.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 43,875.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 พ.ค.2565 43,875.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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94 65057348927 สัญญาจาง 241/2565 650522019659 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทาง 498,000.00       504,081.57    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 บานโคกกลางใหญ หมูที่ 9 ตําบลอีหล่ํา - 497,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

บานรังแรง หมูที่ 4 ตําบลรังแรง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

95 65057348584 สัญญาจาง 242/2565 650522019873 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทาง 500,000.00       506,470.88    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางหจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 บานออ หมูที่ 7 - บานโทะ หมูที่ 8 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

96 65057360267 สัญญาจาง 243/2565 650522019650 ขุดลอกรองหนองคู บานโปรง หมูที่ 7 500,000.00       521,892.72    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

97 65057360267 สัญญาจาง 243/2565 650522019650 ขุดลอกรองหนองคู บานโปรง หมูที่ 7 500,000.00       521,892.72    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

98 65057360686 สัญญาจาง 244/2565 650522019807 ขุดลอกลําหวยแคน บานเขวาธะนัง หมูที่ 4 500,000.00       521,892.72    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

99 65057360737 สัญญาจาง 245/2565 650522019861 ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ ลําหวยศรีษะกระบือ 500,000.00       521,892.72    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 พ.ค.2565 บานโนนเยาะ หมูที่ ๖ ตําบลบึงมะลู 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด


