
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 65067067807 เลขใบสั่งซื้อ 76/2565 650615001308 ซ้ือหนังสือพิมพ เดือน มิถุนายน 2565 2,115.00           2,115.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 2,115.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2565 2,115.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65067085145 เลขใบสั่งซื้อ 77/2565 650615001506 ซ้ือน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 มิ.ย.2565 เดือน มิถุนายน 2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65067245749 เลขใบสั่งซื้อ 72/2565 650614198981 ซ้ือวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการปรับปรุง 48,635.00         48,635.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 48,635.00       จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2565 ซอมแซมหองน้ํา หองสวม ทางเดินเทาและ 48,635.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ระบบประปา ภายในสวนปาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กําหนด

(โนหนองกวาง) และสวนสาธารณะหนองกวาง

4 65067167792 เลขใบสั่งจาง 131/2565 650514139777 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 588.50             588.50          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ฯ บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ฯ 588.50            บริษัทโตโยตาศรีสะเกษ(1993)ฯ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2565 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-60-0010 588.50               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 65067350232 เลขใบสั่งจาง 155/2565 650615005360 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศไมประจําทาง 75,000.00         75,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จํากัด บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จํากัด 75,000.00       บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2565 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 75,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนในสังกัด กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษโดยใช

นวัตกรรมโรงเรียนสอนคิดตามแนวทาง

Thinking School ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน

และจดบันทึกความเขาใจ(MOU)

สรุปผลการดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  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

6 65067458141 เลขใบสั่งจาง 156/2565 650615006601 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ12ที่นั้ง จํานวน 1 คัน 25,000.00         25,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวศิรดา  ล้ําเลิศจรัสชัย นางสาวศิรดา  ล้ําเลิศจรัสชัย 25,000.00       นางสาวศิรดา  ล้ําเลิศจรัสชัย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 มิ.ย.2565 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 25,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนในสังกัด กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษโดยใช

นวัตกรรมโรงเรียนสอนคิดตามแนวทาง

Thinking School ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน

และจดบันทึกความเขาใจ(MOU)

7 65067110430 เลขใบสั่งซื้อ 79/2565 650614092524 ซ้ือน้ําดื่ม 26,100.00         26,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 26,100.00       จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 มิ.ย.2565 26,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 65067086597 เลขใบสั่งซื้อ 214/2565 650614073136 ซ้ือวัสดุซอมบํารุงทาง ประเภท ยางมะตอย 481,000.00       481,452.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 478,400.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 มิ.ย.2565 ชนิดเออีแข็งตัวเร็วแกรด CRS-2 บรรจุ BULK 478,400.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65067107245 เลขใบสั่งซื้อ 215/2565 650614088155 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 67,000.00         67,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 67,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 มิ.ย.2565 67,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65067126578 เลขใบสั่งซื้อ 216/2565 650614106928 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 120,750.00       120,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 120,750.00      หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มิ.ย.2565 120,750.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 65067150049 เลขใบสั่งซื้อ 218/2565 650614120871 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 37,260.00         37,260.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 37,260.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 มิ.ย.2565 37,260.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 65067163717 เลขใบสั่งซื้อ 219/2565 650614136549 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,000.00         69,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 มิ.ย.2565 69,000.00           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

13 65067573608 เลขใบสั่งซื้อ 21/2565 650614467663 ซื้อกระเปาตามโครงการอบรมเยาวชนอาสา 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูน 1999 รานสามแสนคูน 1999 30,000.00       รานสามแสนคูน 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มิ.ย.2565 ประชาธิปไตย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กําหนด

14 65067525500 เลขใบสั่งซื้อ 22/2565 650614430871 ซ้ือวัสดุอุปกรณการฝกอบรม ตามโครงการ 10,600.00         10,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 10,600.00       จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มิ.ย.2565 อบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย 10,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน กําหนด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

15 65067172009 เลขใบสั่งซื้อ 220/2565 650614141675 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 65,895.00         65,895.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 65,895.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 มิ.ย.2565 65,895.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 65067310107 เลขใบสั่งซื้อ 221/2565 650614250633 ซ้ือวัสดุกอสราง(หินคลุก) เพ่ือซอมแซม 199,955.00       199,955.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 199,955.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 มิ.ย.2565 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบานหนองมวง 199,955.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 (ดอนจ่ี) ตําบลหนองครก - เชื่อม กําหนด

ถนนลาดยางสายบานหนองครก - หนองปะหละ

(ศก.ถ.1-0005) อําเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

17 65067247389 เลขใบสั่งซื้อ 147/2565 650614200482 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1,000.00           1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 1,000.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 มิ.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.416-62-0316 และเครื่อง 1,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ปริ้นเตอร รหัส อบจ.ศก.488-62-0084 กําหนด

18 65067341231 เลขใบสั่งซื้อ 158/2565 650614310331 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 29,600.00         29,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) TT แอรเซอรวิส TT แอรเซอรวิส 29,600.00       TT แอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 มิ.ย.2565 จํานวน 3 รายการ 29,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 65067237567 เลขใบสั่งซื้อ 222/2565 650614193083 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,000.00         69,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 มิ.ย.2565 69,000.00           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

20 65067255018 เลขใบสั่งซื้อ 223/2565 650614206620 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 158,200.00       158,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 158,200.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 มิ.ย.2565 158,200.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 65067259002 เลขใบสั่งซื้อ 224/2565 650614212547 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 65067151934 สัญญาจาง 246/2565 650622006649 ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานองคการ 499,800.00       499,842.84    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 499,000.00      บริษัท เฮงเซลล แอนด เซอรวิส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 มิ.ย.2565 บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 65067305640 เลขใบสั่งซื้อ 225/2565 650614246555 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 65067337576 เลขใบสั่งซื้อ 226/2565 650614273879 ซ้ือวัสดุสําหรับการซอมบํารุงทางหลวง 490,000.00       490,031.41    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 486,400.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2565 ทองถ่ิน ประเภทยางมะตอยชนิดเออี 486,400.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h กําหนด

บรรจุ BULK

25 65067289362 เลขใบสั่งซื้อ 227/2565 650614235250 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 12,350.00         12,350.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 12,350.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2565 12,350.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 65067289448 เลขใบสั่งซื้อ 228/2565 650614235613 ซ้ือวัสดุกอสราง 5,160.00           5,160.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 5,160.00         รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2565 5,160.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 65067289530 เลขใบสั่งซื้อ 229/2565 650614236026 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 79,086.00         79,086.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 79,086.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 มิ.ย.2565 79,086.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

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

28 65067330766 เลขใบสั่งจาง 4/2565 650614271499 จางทําปายไวนิล เพื่อใชในโครงการรวบรวม 1,800.00           1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เขมจิรามีเดีย หจก.เขมจิรามีเดีย 1,800.00         หจก.เขมจิรามีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 และนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอยาง 1,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ถูกวิธี ประจําป2565 ในวันศุกร ที่ 24 ม.ิย . 2565 กําหนด

ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

29 65067439794 เลขใบสั่งซื้อ 80/2565 650614357282 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 38,600.00         38,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเคร่ืองเขียน รานจงเจริญเคร่ืองเขียน 38,600.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 38,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 65067432469 เลขใบสั่งซื้อ 81/2565 650614367443 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 58,672.00         58,672.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดบริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 58,672.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 58,672.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

31 65067611336 เลขใบสั่งซื้อ 82/2565 650614495943 ซ้ือวัสดุอุปกรณฝกอบรมโครงการอบรมผูดู 4,130.00           4,130.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 4,130.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 แลผูสูงอายุในครอบรัวจังหวัดศรีสะเกษ 4,130.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

32 65067493255 เลขใบสั่งจาง 132/2565 650614404498 จางทําปายโครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1,920.00           1,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 1,920.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 ในครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 1,920.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 65067545724 เลขใบสั่งจาง 133/2565 650614445954 จางทําเอกสารฝกอบรมโครงการอบรมผูดูแล 6,050.00           6,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 6,050.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 ผูสูงอายุในครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 6,050.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

34 65067357809 เลขใบสั่งจาง 148/2565 650614291184 จางซอมรถเกรดเดอร 62,060.00         62,060.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 62,060.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.015-36-0004 62,060.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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35 65067357853 เลขใบสั่งจาง 149/2565 650614291226 จางซอมรถเกรดเดอร 58,500.00         58,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูช่ืน นางวิไล ชูช่ืน 58,500.00       นางวิไล ชูช่ืน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.015-26-0003 58,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65067353961 เลขใบสั่งซื้อ 230/2565 650614288121 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 46,150.00         46,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 46,150.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 มิ.ย.2565 46,150.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65067235043 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650602000856 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 56,800.00         56,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 56,800.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.21 ม.ิย.2565 56,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 65067030560 เลขใบสั่งซื้อ 10/2565 650614337116 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือใชในการ 37,965.00         37,965.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 37,965.00       จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.21 ม.ิย.2565 ปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 37,965.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65067573035 เลขใบสั่งซื้อ 134/2565 650614469747 จางจัดทําปายโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 1,800.00           1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 1,800.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.22 ม.ิย.2565 งานสรางสรรคจากใบตองใหกับผูสูงอายุ 1,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบระมาณ 2564 กําหนด

40 65067502841 เลขใบสั่งจาง 5/2565 650614450944 จางเหมาขนและกําจัดขยะอันตรายเพื่อนําไป 279,954.80       279,954.80    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อีโค ซินเนอรจ่ี จํากัด บริษัท อีโค ซินเนอรจ่ี จํากัด 279,954.80      บริษัท อีโค ซินเนอรจ่ี จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.23 ม.ิย.2565 กําจัด ตามโครงการรวบรวมและนําขยะ 279,954.80          ตรงตามเงื่อนไขที่

อันตรายชุมชนไปกําจัดอยางถูกวิธี ประจําป2565 กําหนด

41 65067623686 เลขใบสั่งจาง 6/2565 650614506130 จางทําปายไวนิล เพ่ือใชในโครงการซอมรับ 1,440.00           1,440.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เขมจิรามีเดีย หจก.เขมจิรามีเดีย 1,440.00         หจก.เขมจิรามีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.23 ม.ิย.2565 อุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย สําหรับเครือขาย 1,440.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

อบจ.ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565
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42 65067618530 เลขใบสั่งซื้อ 6/2565 650614502855 ซ้ือวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ เพ่ือใชในโครงการซอมรับ 7,550.00           7,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 7,550.00         จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2565 อุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย สําหรับเครือขาย 7,550.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

อบจ.ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565

43 65067636625 เลขใบสั่งจาง 7/2565 650614516726 จางเคร่ืองเสียงอุปกรณประกอบ พรอมเจาหนาที่ 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายวัฒนาพร พวงแกว นายวัฒนาพร พวงแกว 2,000.00         นายวัฒนาพร พวงแกว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2565 เพ่ือใชในโครงการซอมรับอุบัติเหตุหมู 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

และสาธารณภัย สําหรับเครือขาย กําหนด

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน

อบจ.ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565

จํานวน 100 เลม

44 65067633103 เลขใบสั่งจาง 8/2565 650614514005 จางทําเอกสารอบรม เพื่อใชในโครงการซอมรับ 4,500.00           4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พีใกอปป เอส.พีใกอปป 4,500.00         เอส.พีใกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.23 ม.ิย.2565 อุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย สําหรับเครือขาย 4,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

อบจ.ศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565

45 65067487066 เลขใบสั่งซื้อ 231/2565 650614395466 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 มิ.ย.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

46 65047280096 สัญญาจาง 247/2565 650622005559 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,151,000.00     4,531,060.04  วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด1.หจกกันทรลักษไทยนต 4,040,000.00   หจกกันทรลักษไทยนต เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.23 ม.ิย.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (e-bidding) 2.หจก. ประกิตลักษณกอสราง 2.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 4,100,000.00   4,040,000.00       และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) สายทางบานดอนหลี่ตะวันออก 3.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3.บริษัทอาระคอนสตรัคชั่นจํากัด 4,117,777.00   เทคนิคถูกตอง

หมูที่ ๑๐ ตําบลสมอ - บานโนนดั่ง 4.หจก.สินรวมชัย ครบถวนและ

หมูที่ ๗ ตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู  5.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง เปนผูเสนอราคา

จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.สมชายรุงเรือง ตํ่าสุด

7.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสด์ิ

8.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคช่ัน

9.หจก.สรณศิริศรีสะเกษกอสราง

10.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

11.หจก.ปอเจริญวิศวรับเหมากอสราง



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.บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

13.หจก.บาวเวิรคคอนสตรัคช่ัน

14.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

15.บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด

16.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

17.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

18.หจก.ล.พานิชเข่ืองในกอสราง

19.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

20.บริษัท อารยะ คอนสตรัคช่ัน จํากัด

21.หจก.คําเข่ือนแกววิศวกรรม

22.หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน

23.หจก.พรกิตติยโสธร

24.หจก.พัณกมล กอสราง

25.หจก.จิระประภากอสราง

26.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

 27.หจก.จ่ัวเซงคาไม

28.หจก.กันทรลักษไทยนต

29.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

30.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคช่ัน จํากัด

47 65067556007 เลขใบสั่งซื้อ 47/2565 650614454336 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 85,280.00         85,280.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 85,280.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 มิ.ย.2565 85,280.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 65067597359 เลขใบสั่งซื้อ 233/2565 650614485153 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 มิ.ย.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 65067589339 เลขใบสั่งซื้อ 11/2565 650614495519 ซ้ือวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 33,239.00         33,239.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเคร่ืองเขียน จงเจริญเคร่ืองเขียน 33,239.00       จงเจริญเคร่ืองเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มิ.ย.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 33,239.00           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

50 65067618817 เลขใบสั่งซื้อ 234/2565 650614510123 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 มิ.ย.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

51 65067643601 เลขใบสั่งซื้อ 235/2565 650714004642 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 มิ.ย.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


