
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 65077245124 เลขใบสั่งซื้อ 25/2565 650715004943 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 เพื่อใชในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ/หนาที่ 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสํานักคลัง กําหนด

2 65077408511 เลขใบสั่งซื้อ 84/2565 650715005753 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 28,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 เดือนกรกฎาคม 2565 28,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65077355756 เลขใบสั่งซื้อ 85/2565 650715005543 ซื้อหนังสือพิมพ เดือน กรกฎาคม 2565 1,615.00           1,615.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,615.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 1,615.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 65077353968 เลขใบสั่งจาง 151/2565 650715004927 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติ 9,150.00           9,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา 9,150.00         นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 ขอมูลสารสนเทศ งานบันึกขอมูล สํานักชาง 9,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 65077354521 เลขใบสั่งจาง 152/2565 650715004922 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานสถิติ 9,150.00           9,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายปริวัฒน  แยมแสน นายปริวัฒน  แยมแสน 9,150.00         นายปริวัฒน  แยมแสน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 ขอมูลสารสนเทศ งานบันึกขอมูล สํานักชาง 9,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65077131471 เลขใบสั่งจาง 154/2565 650714108810 จางซอมรถบรรุกลากจูง 124,183.00       124,183.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) อูชางตั้ม อูชางตั้ม 124,183.00      อูชางตั้ม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.013-47-0002 124,183.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 65077041127 เลขใบสั่งซื้อ 237/2565 650714033571 ซื้อหินคลุกปรับปรุงพื้นบริเวณจุดกางเตนท 178,800.00       178,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 178,800.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 ของขาราชการและราษฎรี่มาเฝารับเสด็จฯ 178,800.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ภายในวัดประชานิมิต ตําบลกําแพง กําหนด

อําเภออุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



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

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

8 65077047498 เลขใบสั่งซื้อ 238/2565 650714037881 ซื้อหินคลุกปรับปรุงซอมถนนเสนทางเสด็จฯ 160,920.00       160,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 160,920.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ค.2565 ภายในโรงเรียนกําแพง ตําบลสําโรง 160,920.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภออุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

9 65077322975 เลขใบสั่งจาง 18/2565 650714257072 จางทําปายโรลอัพ จํานวน 1 โครงการ 4,500.00           4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 4,500.00         บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.ค.2565 4,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65077196897 เลขใบสั่งซื้อ 86/2565 650714158056 ซื้อวัสดุสํานักงาน 94,926.00         94,926.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 94,926.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.ค.2565 94,926.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 65077204450 เลขใบสั่งซื้อ 87/2565 650714165618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,600.00         99,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 94,926.00       หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.ค.2565 99,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 65077174460 เลขใบสั่งซื้อ 239/2565 650714135735 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,975.00         86,975.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 86,975.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ก.ค.2565 86,975.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 65077119302 เลขใบสั่งจาง 19/2565 650714216182 จางซอมเครื่องพิมพ จํานวน 1 โครงการ 7,900.00           7,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 7,900.00         หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 7,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65077350535 เลขใบสั่งซื้อ 88/2565 650714280654 ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงานตาม 1,400.00           1,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานดินปน รานดินปน 1,400.00         รานดินปน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนรู 1,400.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ตามศาสตรพระราชา ประจําป 2565 กําหนด

15 65077462523 เลขใบสั่งซื้อ 240/2565 650714366850 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 69,225.00           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

16 65077468902 เลขใบสั่งซื้อ 241/2565 650714371989 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,340.00         38,340.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 38,340.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 38,340.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 65037059980 สัญญาจาง 249/2565 650622020711 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 4,230,000.00     4,354,563.76  วิธีประกาศเชิญชวน 1.หางหุนสวนจํากัด พัณกมล กอสราง 1.หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส 3,549,000.00   หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 บอบาดาลเพื่อการเกษตร จํานวน 10 ระบบ (e-bidding) 2.บริษัท วี อี จํากัด 2.บริษัท ไอดาเทค จํากัด 4,149,009.00   3,549,000.00       และขอเสนอทาง

3.บริษัท ไอดาเทค จํากัด 3.บริษัท บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น 4,200,000.00   เทคนิคถูกตอง

4.หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส ครบถวนและ

 5.หจก.ศรีนครชัยกรุป เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น ตํ่าสุด

7.บริษัท ทวินันท อกริ แอนด คอนสทรัคท อีควิปเมนท จํากัด

8.หจก. กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

9.หจก. ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

10.บริษัท ซีน 168 จํากัด

18 65067552184 สัญญาจาง 250/2565 650622025578 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนองเมยตะวันออก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 9 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

19 65067552236 สัญญาจาง 251/2565 650622025581 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  วัดปาดอนใต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

20 65067552319 สัญญาจาง 252/2565 650622025583 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานออ หมูที่ 7 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน 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

21 65067549462 สัญญาจาง 253/2565 650622025420 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานเมืองหลวง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

22 65067550488 สัญญาจาง 254/2565 650622025517 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานเมืองนอย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

23 65067550809 สัญญาจาง 255/2565 650622025524 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานเมืองหลวง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

24 65067551056 สัญญาจาง 256/2565 650622025528 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานจังเอิน 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

25 65067551180 สัญญาจาง 257/2565 650622025534 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานจังเอิน 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

26 65067551350 สัญญาจาง 258/2565 650622025538 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานนาหนองแต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน 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

27 65067551442 สัญญาจาง 259/2565 650622025542 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงงานอัดปองวนฮวด โรงงานอัดปองวนฮวด 449,000.00      โรงงานอัดปองวนฮวด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานหนองสิมใหญ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลหวยทับทัน  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

28 65077469428 เลขใบสั่งซื้อ 242/2565 650714372432 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 65037556301 สัญญาจาง 260/2565 65062202863 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 11,844,000.00   12,022,442.12    วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท ฮาตาริ ไวรเลส จํากัด 1.บริษัท ไอดาเทค จํากัด 11,444,000.00    บริษัท ไอดาเทค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 บอบาดาลเพื่อการเกษตร จํานวน 28 ระบบ (e-bidding) 2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด2.หจก.ไท ไท การเกษตร 11,530,000.00    11,444,000.00        และขอเสนอทาง

3.หจก.ไท ไท การเกษตร 3.หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส 11,748,000.00    เทคนิคถูกตอง

4.หจก.อ้ึงแซเฮง ครบถวนและ

 5.บริษัท ไอดาเทค จํากัด เปนผูเสนอราคา

6.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี ตํ่าสุด

7.หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส

8.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 

9.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

10.หจก.พัณกมล กอสราง

30 65067539643 สัญญาจาง 261/2565 650622025584 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนองศาลาใต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 18 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

31 65067565011 สัญญาจาง 262/2565 650722000042 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานนากันตม 2 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 12 ตําบลสังเม็ก 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

32 65067547625 สัญญาจาง 263/2565 650722000104 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนองยาง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลดู อําเภอกันทรารมย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

33 65067549494 สัญญาจาง 264/2565 650722000125 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานดู  หมูที่ 1 ตําบลดู 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

34 65067550392 สัญญาจาง 265/2565 650722000175 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานขี้เหล็ก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

35 65067550959 สัญญาจาง 266/2565 650722000223 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานโนนแดง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

36 65067551507 สัญญาจาง 267/2565 650722000790 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานตาอุดใต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

37 65067551677 สัญญาจาง 268/2565 650722000803 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานโคกเพร็ก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ 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

38 65067483720 สัญญาจาง 269/2565 650622025409 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานตานวน 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

39 65067495226 สัญญาจาง 270/2565 650622025453 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานซําข้ีเหล็ก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 10 ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

40 65067551765 สัญญาจาง 271/2565 650722000806 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานโนนไฮ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

41 65067551833 สัญญาจาง 272/2565 650722000809 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานบัวระรมย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 13 ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกลี้ยง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

42 65067549768 สัญญาจาง 273/2565 650622024952 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานกุดผักหนาม 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

43 65067497256 สัญญาจาง 274/2565 650622025482 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานเกาะสามัคคี 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 17 ตําบลกู 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

44 65067497679 สัญญาจาง 275/2565 650622025556 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานตูมใต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลตูม อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

45 65067504569 สัญญาจาง 276/2565 650622025559 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานรงระ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลตูม อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

46 65067504943 สัญญาจาง 277/2565 650622025566 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานขี้นาค 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลตูม อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

47 65067507249 สัญญาจาง 278/2565 650622025563 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานรงระ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลตูม อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

48 65067508498 สัญญาจาง 279/2565 650622025569 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนองตลาด 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

49 65077088759 สัญญาจาง 280/2565 650722003308 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางเสด็จฯ 1,357,000.00     1,357,360.51  วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 1,355,000.00   หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 ภายในวัดประชานิมิต และโรงเรียนวัด 1,355,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ตําบลกําแพง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete

(ปูบน Tack Coat)



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 65077037167 สัญญาจาง 281/2565 650722003335 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสนทางเสด็จฯ 2,215,000.00     2,215,424.00  วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 2,212,000.00   หจก.แซนดคอนสตรัคชั่น 2021 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ค.2565 ภายในโรงเรียนกําแพง ตําบลสําโรง 2,212,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete

(ปูบน Tack Coat)

51 65077476679 เลขใบสั่งซื้อ 243/2565 650714379603 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 65077485169 เลขใบสั่งซื้อ 245/2565 650714384107 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 65077088883 สัญญาจาง 282/2565 650722003372 โครงการจัดเตรียมหองประทับรับรองและ 481,700.00       481,793.44    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 481,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ค.2565 หองสรง โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย 481,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

54 65077145497 เลขใบสั่งจาง 1/2565 650714125211 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 2,000.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 รหัสครุภัณฑ516-56-0043 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยตรวจสอบภายใน กําหนด

55 65077147254 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 650714127671 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หนวยตรวจสอบภายใน 27,180.00         27,180.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 27,180.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 27,180.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 65077288059 เลขใบสั่งจาง 20/2565 650714232019 จางทําเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการ 2,580.00           2,580.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 2,580.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 ความเสี่ยงฯ 2,580.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



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

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

57 65077268930 เลขใบสั่งซื้อ 91/2565 650714215813 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 95,400.00         95,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 95,400.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 95,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

58 65077329893 เลขใบสั่งซื้อ 92/2565 650714260661 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 99,789.90         99,789.90      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด 99,789.90       บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 99,789.90           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 65077498380 เลขใบส่ังจาง 135/2565 650714398081 จางทําปายประชาสัมพันธตามโครงการ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 10,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ก.ค.2565 แขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบจ.ศรีสะเกษ 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จูเนียรคัพ ครั้งที่ 5  ประจําป 2565 กําหนด

60 65067552507 สัญญาจาง 283/2565 650722003586 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานกําแพง หมูที่ 1 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสระกําแพงใหญ  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

61 65067551561 สัญญาจาง 284/2565 650722000282 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร    บานสําโรงนอย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลหนองหาง  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

62 65067551642 สัญญาจาง 285/2565 650722000537 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานเจียงวงศ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลหนองหาง  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

63 65067551721 สัญญาจาง 286/2565 650722001878 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานหนองเตา 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลหนองไฮ  อําเภออุทุมพรพิสัย 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

64 65067551800 สัญญาจาง 287/2565 650722003157 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   วัดปาพรหมนิมิต 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลหนองไฮ  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

65 65067552079 สัญญาจาง 288/2565 650722003213 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานจังเอิน 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

66 65067550962 สัญญาจาง 289/2565 650722003277 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานหนามแทง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลสําโรงปราสาท  อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

67 65067552381 สัญญาจาง 290/2565 650722003229 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานทุงไชยนอย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลทุงไชย  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

68 65067552425 สัญญาจาง 291/2565 650722003412 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานขวาว 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลทุงไชย  อําเภออุทุมพรพิสัย กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

69 65067552469 สัญญาจาง 292/2565 650722003486 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส 449,000.00      หจก.จุลมณีคอลสตรัคชั่นเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานหนองแปน หมูที่ 5 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลสระกําแพงใหญ  อําเภออุทุมพรพิสัย 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

70 65077469667 เลขใบส่ังจาง 136/2565 650714372693 จางเครื่องเสียงพรอมเจาหนาที่ควบคุมดูแล 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายศักดิ์ชาย  จักรวรรณพร นายศักดิ์ชาย  จักรวรรณพร 9,000.00         นายศักดิ์ชาย  จักรวรรณพร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 9,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

71 65067509806 สัญญาจาง 293/2565 650722001744 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานสะแบงตาก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 6 ตําบลจิกสังขทอง  อําเภอราษีไศล กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

72 65067509985 สัญญาจาง 294/2565 650722001766 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานดวนใหญ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 15 ตําบลดวนใหญ  อําเภอวังหิน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

73 65067510267 สัญญาจาง 295/2565 650722002768 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร   บานหนองแคน 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลบอแกว  อําเภอวังหิน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

74 65067548411 สัญญาจาง 296/2565 650722003786 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานโนนดั่ง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 12 ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

75 65067549492 สัญญาจาง 297/2565 650722003815 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานนาทุง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลผักไหม  อําเภอหวยทับทัน 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

76 65067550155 สัญญาจาง 298/2565 650722003996 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานสิงไคร 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลผักไหม  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

77 65067551858 สัญญาจาง 299/2565 650722004088 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนองดินจี่ 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

78 65067550098 สัญญาจาง 300/2565 650722003261 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานสวาย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

79 65067550290 สัญญาจาง 301/2565 650722003510 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานสนิท 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

80 65067550472 สัญญาจาง 302/2565 650722003602 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานแสนแกว 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

81 65067550614 สัญญาจาง 303/2565 650722003272 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานหนามแทง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลสําโรงปราสาท 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

82 65067550731 สัญญาจาง 304/2565 650722003273 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานไฮเลิง 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

83 65067550855 สัญญาจาง 305/2565 650722003276 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร บานสวาย 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 2 ตําบลไพรบึง  อําเภอไพรบึง กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

84 65067551907 สัญญาจาง 306/2565 650722000811 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานโคกทุงลอม 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลโคกตาล  อําเภอภูสิงห กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

85 65067551972 สัญญาจาง 307/2565 650722000815 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานตะเคียนรามตะวันออก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนราม  อําเภอภูสิงห กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

86 65067509552 สัญญาจาง 308/2565 650622025570 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 450,000.00       450,414.70    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ประจักษพิบูล หจก.ประจักษพิบูล 449,000.00      หจก.ประจักษพิบูล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ค.2565 เพื่อการเกษตร  บานมะฟก 449,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลจิกสังขทอง  อําเภอราษีไศล กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

87 65077275899 เลขใบส่ังจาง 155/2565 650714225545 เชาพัดมไอน้ําเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 20,000.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ก.ค.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

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

88 65077339435 เลขใบส่ังซื้อ 4/2565 650714270256 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว หนวยตรวจสอบภายใน 3,000.00           2,968.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 2,968.00         จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2565 2,968.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

89 65077344437 เลขใบส่ังซื้อ 5/2565 650714271175 ซื้อวัสดุสํานักงาน หนวยตรวจสอบภายใน 35,034.00         35,028.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 35,028.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2565 35,028.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

90 65077356148 เลขใบส่ังซื้อ 247/2565 650714282905 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 4,815.00           4,815.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุปจํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุปจํากัด 4,815.00         บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุปจํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2565 4,815.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

91 65077487014 เลขใบส่ังซื้อ 250/2565 650714385871 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ค.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

92 65077339326 เลขใบส่ังจาง 14/2565 650714271539 ซอมครุภัณฑ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร 4,460.00           4,460.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 4,460.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2565 จํานวน 3 เครื่อง 4,460.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

93 65077345780 เลขใบส่ังซื้อ 24/2565 650714272444 ซื้อผงหมึก TONER TK6329 KYOCER 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 45,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2565 TASKALFA 50031 สําหรับเครื่องถายเอกสาร 45,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ยี่หอ CYOCERA รุน TASKalfa 50003i กําหนด

รหัสครุภัณฑ 417-64-0056

94 65077354035 เลขใบส่ังซื้อ 25/2565 650714278939 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 47,930.00         47,930.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 47,930.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2565 47,930.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

95 65077495127 เลขใบส่ังซื้อ 251/2565 650714393150 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 76,680.00         76,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 76,680.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2565 76,680.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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96 65077509604 เลขใบส่ังซื้อ 252/2565 650714410745 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ค.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

97 65077375981 เลขใบส่ังซื้อ 26/2565 650714296755 ซื้อน้ําดื่ม 4,550.00           4,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 4,550.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ค.2565 4,550.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

98 65077515911 เลขใบส่ังจาง 156/2565 65071441181 จางซอมรถเจาะบอบาดาล 40,232.00         40,232.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 40,232.00       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ก.ค.2565 รหังครุภัณฑ039-61-0002 40,232.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

99 65077530731 เลขใบส่ังซื้อ 253/2565 650714441137 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 69,225.00         69,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 69,225.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ก.ค.2565 69,225.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

100 65077553919 เลขใบส่ังซื้อ 255/2565 650714442856 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 19,170.00         19,170.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 19,170.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ค.2565 19,170.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

101 65077554578 เลขใบส่ังซื้อ 259/2565 650714443232 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ค.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

102 65077394227 เลขใบส่ังซื้อ 9/2565 650814000382 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ เพ่ือใชใน 6,270.00           6,270.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 6,270.00         จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ค.2565 โครงการอบรมรณรงคและปองกันโรค 6,270.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พิษสุนัขบา ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป2565(กองสาธารณสุข)
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103 65077394422 เลขใบส่ังซื้อ 10/2565 650814001153 ซื้อกระเปาใสเอกสาร เพื่อใชใน 28,000.00         28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 28,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ค.2565 โครงการอบรมรณรงคและปองกันโรค 28,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

พิษสุนัขบา ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

104 65077394497 เลขใบส่ังจาง 11/2565 650814000573 จางทําปายไวนิล เพื่อใชในโครงการอบรม 3,000.00           3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เขมจิรามีเดีย หจก.เขมจิรามีเดีย 3,000.00         หจก.เขมจิรามีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ค.2565 รณงคและปองกันโคพิษสุนัขบา ในเขต 3,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป2565(กองสาธารณสุข) กําหนด

105 65077394598 เลขใบส่ังจาง 12/2565 650814001494 ทําเอกสารอบรม เพื่อใชในโครงการอบรม 8,120.00           8,120.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 8,120.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ค.2565 รณงคและปองกันโคพิษสุนัขบา ในเขต 8,120.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป2565(กองสาธารณสุข) กําหนด


