
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 65087073387 เลขใบสั่งซื้อ 26/2565 650814643699 ซื้อวัสดุสํานักงาน 58,000.00         58,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา 58,000.00       หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 58,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65087087579 เลขใบสั่งซื้อ 27/2565 650814459621 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา 50,000.00       หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติ

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

กําหนด

3 65087087753 เลขใบสั่งซื้อ 28/2565 650814400073 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,360.00         10,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 10,360.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 10,360.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 65087374786 เลขใบสั่งจาง 160/2565 650814316918 จางทําเอกสารเพ่ือใชในโครงการอบรม 6,640.00           6,640.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 6,640.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 สัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานชาง 6,640.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 65087398065 เลขใบสั่งจาง 162/2565 650815006038 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 18,300.00         18,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวปุณยาพร ยอดพงษา นางสาวปุณยาพร ยอดพงษา 18,300.00       นางสาวปุณยาพร ยอดพงษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 18,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65087464002 เลขใบสั่งจาง 169/2565 650814404230 จางซอมแอรรถยนต หมายเลขทะเบียน 3,500.00           3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ธีรวัฒนออโตแอร ธีรวัฒนออโตแอร 3,500.00         ธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 นข 2942 ศรีสะเกษ 3,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 65087428385 เลขใบสั่งซื้อ 262/2565 650814394719 ซื้อกระเปาบรรจุเอกสารพรอมอุปกรณ 16,600.00         16,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 16,600.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสรางเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ส.ค.2565 เครื่องเขียน เพื่อใชในโครงการอบรมสัมนา 16,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานชางฯ กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  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 65087293352 เลขใบสั่งจาง 96/2565 650815004303 จางเหมาบริการ งานเลขานุการ งานติดตอ 18,300.00         18,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายนฤพล งามศิริ นายนฤพล งามศิริ 18,300.00       นายนฤพล งามศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ส.ค.2565 ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 18,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักปลัดฯองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

(นายนฤพล งามศิริ)

9 65087395893 เลขใบสั่งซื้อ 101/2565 650814327671 ซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 34,300.00         34,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 34,300.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ส.ค.2565 34,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65087184411 เลขใบสั่งจาง 145/2565 650814157528 จางทําตรายาง 2,340.00           2,340.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ศรีสะเกษการพิมพ ศรีสะเกษการพิมพ 2,340.00         ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ส.ค.2565 2,340.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

11 65087717010 เลขใบสั่งซื้อ 106/2565 650814616300 ซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการปรับภูมิทัศน 88,960.00         88,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิส 88,960.00       ตนทรัพยพาณิชย แอนด คอมเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ส.ค.2565 สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 88,960.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

และอาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP)

12 65087110032 เลขใบสั่งซื้อ 265/2565 650814089124 ซื้อวัสดุกอสรางงานซอมบํารุงถนนภายใน 59,000.00         59,340.70      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 58,200.00       หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ส.ค.2565 โรงเรียนตระกาจประชาสมมัคคี 58,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

13 65087136825 เลขใบสั่งซื้อ 29/2565 650814120260 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ 7,150.00           7,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 สังกัดสํานักคลัง 7,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65087154157 เลขใบสั่งซื้อ 107/2565 650814125204 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,270.00         10,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 10,270.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 10,270.00           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

15 65087327106 เลขใบสั่งซื้อ 108/2565 650814272189 ซื้อวัสดุไฟฟา 84,005.00         84,005.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 84,005.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 84,005.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

16 65087297754 เลขใบสั่งจาง 146/2565 650814325216 จางทําปายประชาสัมพันธเพื่อใชในโครงการ 40,000.00         40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 40,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนรูตามศาสตรพระราชา 40,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป2565 กําหนด

17 65087241392 เลขใบสั่งซื้อ 266/2565 650814197803 ซื้อวัสดุน้ํามันหลอลื่นสําหรับบํารุงรักษา 93,346.80         93,346.80      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 93,346.80       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 93,346.80           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 65087299055 เลขใบสั่งซื้อ 267/2565 650814247050 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 9,585.00           9,585.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 9,585.00         หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ส.ค.2565 9,585.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 65087137466 เลขใบสั่งซื้อ 12/2565 650814123360 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 61,500.00         61,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 61,500.00       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ส.ค.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 61,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65087226195 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 650814190705 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 81,100.00         81,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 81,100.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ส.ค.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 81,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 65087159797 เลขใบสั่งซื้อ 14/2565 650814130182 ซื้อวัสดุไฟฟา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 4,800.00           4,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 4,800.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ส.ค.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 4,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

22 65087227817 เลขใบสั่งจาง 147/2565 650814216933 จางซอมแซมเครื่องปรับอกากาศ 58,100.00         58,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 58,100.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ส.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 58,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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23 65087185462 เลขใบสั่งจาง 21/2565 650814151161 จางทําเอกสาร ตามโครงการอบรมสงเสริม 12,000.00         12,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 12,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ส.ค.2565 ประชาธิปไตยหลักสูตรตนกลาประชาธิปไตย 12,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปพ.ศ.2565 กําหนด

24 65087181923 เลขใบสั่งซื้อ 29/2565 650814149793 ซื้อกระเปาเอกสาร ตามโครงการอบรมสงเสริม 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 30,000.00       รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ส.ค.2565 ประชาธิไตย หลักสูตร ตนกลาประชาธิปไตย 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

แนวคิดเศรษบกิจพอเพียง ประจําป พ.ศ.2565 กําหนด

25 65087216436 เลขใบสั่งซื้อ 30/2565 650814178013 ซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการอบรมสงเสริม 10,600.00         10,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 10,600.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 8 ส.ค.2565 ประชาธิไตย หลักสูตร ตนกลาประชาธิปไตย 10,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

แนวคิดเศรษบกิจพอเพียง ประจําป พ.ศ.2565 กําหนด

26 65087236568 เลขใบสั่งซื้อ 15/2565 650814209484 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 35,076.00         35,076.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 35,076.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 35,076.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 65087431871 เลขใบสั่งซื้อ 60/2565 650814356969 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ 67,490.00         67,490.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 67,490.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2565 67,490.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 65087690548 เลขใบสั่งซื้อ 64/2565 650814575169 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 1 ลูก 3,950.00           3,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 3,950.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2565 3,950.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

29 65087389833 เลขใบสั่งซื้อ 268/2565 650814326599 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 65087395199 เลขใบสั่งซื้อ 269/2565 650814326913 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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31 65087172319 เลขใบสั่งซื้อ 12/2565 650814199093 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 100,000.00       100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 100,000.00      จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 ตามภารกิจ/หนาที่ของกองสาธารณสุข 100,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 65087471273 เลขใบสั่งซื้อ 61/2565 650814389782 ซ้ือวัสดุอุปกรณ ตามดครงการพัฒนาคุณภาพ 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป จงเจริญเครื่องเขียน 20,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เอส.พี.กอปป 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ ดวยนวัตกรรมการศึกษาเพาะ

พันธุปญญา (RBL) กิจกรรมที3่.1

33 65087301219 เลขใบสั่งจาง 163/2565 650814247864 จางซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 2,500.00           2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 2,500.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 และเครื่องปริ้นเตอร 2,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

34 65087266830 เลขใบสั่งซื้อ 270/2565 650814218825 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 196,320.00       196,320.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 196,320.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 196,320.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 65087268387 เลขใบสั่งซื้อ 271/2565 650814221010 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,502.00         93,502.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 93,502.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 93,502.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65087401686 เลขใบสั่งซื้อ 272/2565 650814332758 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65087414033 เลขใบสั่งซื้อ 273/2565 650814342173 ซื้อวัสดุอะไหลรถบรรทุกเททาย 7,150.00           7,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 7,150.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.017-32-0001 7,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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38 65087407226 เลขใบสั่งซื้อ 274/2565 650814336929 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65087629070 เลขใบสั่งซื้อ 110/2565 650814532503 ซื้อวัสดุอุปกรณืฝกอบรมเพื่อใชในโครงการ 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 4,000.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 4,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ2565 กําหนด

40 65087408617 เลขใบสั่งซื้อ 111/2565 650815006274 ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 เดือนสิงหาคม 2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

41 65087353831 เลขใบสั่งจาง 148/2565 650814307460 จางกําจัดปลวกอาคารสํานักงานองคการ 120,960.00       120,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส 120,960.00      หจก.จีพีอีเอ็นเตอรไพรส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 120,960.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

42 65087587325 เลขใบสั่งจาง 149/2565 650814486175 จางจัดทําปายเพื่อใชในโครงการสงเสริม 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 4,000.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 4,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

43 65087621983 เลขใบสั่งจาง 150/2565 650814517681 จางทําเอกสารฝกอบรมเพื่อใชในโครงการ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 6,000.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาขุจังหวัดศรีสะเกษ 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

44 65087454097 เลขใบสั่งจาง 164/2565 650814375467 จางซอมกระบอกเจาะน้ําบาดาล รถเจาะบอบาดาล 153,300.00       153,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด 153,300.00      บริษัท สิทธิยนต กรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.039-64-0006 และ 153,300.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

รถเจาะบอบาดาล รหัส อบจ.ศก.039-61-0003 กําหนด

45 65087371112 เลขใบสั่งซื้อ 275/2565 650814308231 ซื้อวัสดุกอสราง(หินคลุก) ซอมถนนเพื่อ 149,940.00       149,940.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 149,940.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ส.ค.2565 เตรียมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 149,940.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

แรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประจําป2565 กําหนด
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46 65087479911 เลขใบสั่งซื้อ 11/2565 650815007635 ซื้อหนังสือพิมพ 1,295.00           1,295.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน-ปอป รานปน-ปอป 1,295.00         รานปน-ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 1,295.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

47 65087420219 เลขใบสั่งซื้อ 112/2565 650814349563 ซื้อยางรถยนตหมายเลขทะเบียน 827251 ศรีสะเกษ 59,700.00         59,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 59,700.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 รหัสครุภัณฑ 011-62-0001 59,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

48 65087783063 เลขใบสั่งซื้อ 114/2565 650814651450 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,714.00         26,714.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 59,700.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 59,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

49 65087554734 เลขใบสั่งจาง 151/2565 650814459049 จางทําเว็บไซตระบบฐานขอมูลและปาย 44,000.00         44,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.นกฮูก สตูดิโอ หจก.นกฮูก สตูดิโอ 44,000.00       หจก.นกฮูก สตูดิโอ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 พรรณไมทองถ่ินอัจฉริยะ ตามโครงการ 44,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

พัฒนาบานขอมูลและปายพรรณไมทองถ่ิน กําหนด

อัจฉริยะประจําปงบประมาณ2565

50 65087351006 เลขใบสั่งซื้อ 276/2565 650814292429 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,500.00         15,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดบริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 15,500.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 15,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

51 65087427196 เลขใบสั่งซื้อ 277/2565 650814353308 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

52 65087431604 เลขใบสั่งซื้อ 279/2565 650814356806 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 52,185.00         52,185.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 52,185.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 52,185.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

53 65087432348 เลขใบสั่งซื้อ 280/2565 650814357390 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 71,000.00         71,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 71,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 71,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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54 65087432663 เลขใบสั่งซื้อ 281/2565 650814357590 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 38,340.00         38,340.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 38,340.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ส.ค.2565 38,340.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

55 65087468075 เลขใบสั่งซื้อ 282/2565 650814387414 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

56 65087468504 เลขใบสั่งซื้อ 283/2565 650814387751 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 65087413407 เลขใบสั่งจาง 2/2565 650814354331 จางซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน 3,650.00           3,650.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 3,650.00         เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 3,650.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยตรวจสอบภายใน กําหนด

58 65087445533 เลขใบสั่งซื้อ 16/2565 650814375637 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชใน 11,560.00         11,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 11,560.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 11,560.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

59 65087399105 เลขใบสั่งจาง 22/2565 650814331200 จางตกแตงสถานที่ ตามโครงการสงเสริม 3,000.00           3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 3,000.00         รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 ประชาธิปไตย หลักสูตร ตนกลาประชาธิปไตย 3,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป พ.ศ.2565 กําหนด

60 65097028779 เลขใบสั่งซื้อ 62/2565 650914024049 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการพัฒนาคุณภาพ 30,000.00         30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 30,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 30,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เรียนสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ ปที่ 2
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61 65097029275 เลขใบสั่งซื้อ 65/2565 650914024559 จัดซื้อกระเปา โครงการพัฒนาคุณภาพ 20,100.00         20,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 20,100.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 20,100.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

เรียนสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ ปที่ 2

62 65087663260 เลขใบส่ังจาง 118/2565 650814550657 ซื้อวัสดุอบรมโครงการอบรมเครือขายปาชุมชน 24,300.00         24,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 24,300.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 วิถีคนรักษปา บานเรา ประจําปงบประมาณ 2565 24,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

63 65087819221 เลขใบส่ังจาง 157/2565 650814681740 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการและ 18,900.00         18,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทปราชญสกรีน จํากัด บริษัทปราชญสกรีน จํากัด 18,900.00       บริษัทปราชญสกรีน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 จางประดับตกแตงสถานที่ ตามโครงการ 18,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อบรมเครือขายปาชุมชน วิถีคนรักษปา กําหนด

บานเรา ประจําปงบประมาณ 2565

64 65087692108 เลขใบส่ังจาง 176/2565 650814575172 จางทําปายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,200.00           1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานตนโอค มีเดีย รานตนโอค มีเดีย 1,200.00         รานตนโอค มีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับขาราชการครู 1,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

หลักสูตร Principal  Academy ทักษะผูนํา

สําหรับผูอํานวยการ

65 65087684430 เลขใบส่ังจาง 177/2565 650815011276 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศไมประจําทาง 45,000.00         45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางนาตยา  จําปาพันธ นางนาตยา  จําปาพันธ 45,000.00       นางนาตยา  จําปาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน 45,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

วิชาชีพสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทาง กําหนด

การศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

หลักสูตร Principal  Academy ทักษะผูนํา

สําหรับผูอํานวยการ

66 65087468962 เลขใบสั่งซื้อ 284/2565 650814388017 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 42,955.00           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

67 65087473831 เลขใบสั่งซื้อ 285/2565 650814392667 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

68 65087628299 เลขใบส่ังจาง 13/2565 650814521133 จางทําปายไวนิลเพ่ือใชในโครงการการแลกเปลี่ยน 1,440.00           1,440.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เขมจิรามีเดีย หจก.เขมจิรามีเดีย 1,440.00         หจก.เขมจิรามีเดีย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2565 เรียนรูการคัดแยกประเภทผูปวยฉุกเฉินระดับ 1,440.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัด หนวยปฏิบัติการอํานวยการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษองคการบริหารสวนจังหงัดศรีสะเกษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565(กองสาธารณสุข)

69 65087658780 เลขใบส่ังจาง 162/2565 650814547769 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 9,596.83           9,596.83        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด 9,596.83         บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2565 บก8192 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ002-34-0001 9,596.83             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

70 65087572331 เลขใบสั่งจาง 166/2565 650814473790 จางซอมรถยนตกระบะ ทะเบียน บ2022 ศรีสะเกษ 100,270.00       100,270.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เซฟตี้ไฟรแอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ หจก.เซฟตี้ไฟรแอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษ 100,270.00      หจก.เซฟตี้ไฟรแอนด เรซคิ้ว ศรีสะเกษเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2565 รหัสพัสดุ 015-36-004 100,270.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

71 65087502555 เลขใบสั่งซื้อ 286/2565 650814416752 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

72 65087504123 เลขใบสั่งซื้อ 287/2565 650814418266 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,955.00         42,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 42,955.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ส.ค.2565 42,955.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

73 65087226195 เลขใบสั่งซื้อ 17/2565 650814448162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 81,100.00         81,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 81,100.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2565 งานของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 81,100.00           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

74 65087509078 เลขใบสั่งจาง 167/2565 650814421555 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กธ.5401 ศรีสะเกษ 4,219.01           4,219.01        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษํท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด บริษํท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัด 4,219.01         บริษํท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2565 รหัส อบจ.ศก.002-64-0036 4,219.01             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

75 65087606006 เลขใบสั่งซื้อ 288/2565 650814503848 ซื้อวัสดุอะไหลรถเจาะบอบาดาล 199,500.00       199,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัด บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัด 199,500.00      บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2565 รหัสอบจ.ศก.039-64-0004 199,500.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

76 65087540607 เลขใบสั่งซื้อ 289/2565 650814447396 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 22,500.00         22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 22,500.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2565 กข 8431 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.001-49-0002 22,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

77 65087558733 เลขใบสั่งซื้อ 290/2565 650814464380 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 16,300.00         16,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 16,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ส.ค.2565 บล 297 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.002-61-0034 16,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

78 65087618828 เลขใบสั่งซื้อ 18/2565 650814549519 ซื้อนํ้าดื่ม เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ 9,100.00           9,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจ พี วอเตอร รานเจ พี วอเตอร 9,100.00         รานเจ พี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 9,100.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

79 65087540408 เลขใบสั่งซื้อ 30/2565 650814462752 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 7,150.00           7,150.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 7,150.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สังกัดสํานักคลัง 7,150.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

80 65087528474 เลขใบสั่งซื้อ 32/2565 650814437696 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 24,700.00         24,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 24,700.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สังกัดสํานักงานเลขานุการองคการบริหาร 24,700.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

81 65087650345 เลขใบสั่งซื้อ 120/2565 650814539406 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 45,140.00         45,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดบริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 45,140.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 45,140.00           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

82 65087388534 สัญญาจาง 310/2565 650822015920 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวาง 500,000.00       505,418.35    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 ตําบล สายทางบานภูมิเตี๊ยบ หมูที่ 10 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

(บานฝากบานสนวน)ตําบลสะเดาใหญ - กําหนด

บานซําแระเหนือ หมูที่ 11 

ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

83 65087389019 สัญญาจาง 311/2565 650822015956 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,007.90    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานเดียงตะวันตก หมูที่ 3 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเวียงเหนือ - เขตตําบลเมือง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

84 65087389757 สัญญาจาง 312/2565 650822015975 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,007.90    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานเดียงตะวันออก 2 หมูที่ 2 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

85 65087390038 สัญญาจาง 313/2565 650822016014 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,007.90    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทาง (ศก.ถ.136-23) บานจานเลียว 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 4 ตําบลเมือง - เขตตําบลบึงมะลู กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

86 65087390279 สัญญาจาง 314/2565 650822016031 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,154.83    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานตาฮิง หมูที่ 5 ตําบลศรีตระกูล - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

87 65087390488 สัญญาจาง 315/2565 650822016041 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,118.30    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานทุงชัย หมูที่ 17 ตําบลปรือใหญ - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

 เขตตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 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

88 65087390706 สัญญาจาง 316/2565 650822016268 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       500,186.64    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานกระเจา หมูท่ี 5 ตําบลโนนสูง - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตสวนปา ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

89 65087393132 สัญญาจาง 317/2565 650822016433 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       500,602.74    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานดวนใหญ หมูที่ 3 ตําบลดวนใหญ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (เสนหนองบก - กําหนด

หนองเชียงแมว(หองปาโดก))

90 65087393481 สัญญาจาง 318/2565 650822016599 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       501,154.83    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางหนองสนาย -จารแกว บานสําโรงสูง 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 3 ตําบลสะเดาใหญ - เขตตําบลหวยเหนือ กําหนด

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

91 65087393934 สัญญาจาง 319/2565 650822016790 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       502,376.37    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานหนองคับคา หมูที่ 3 ตําบลทาคลอ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอเบญจลักษ -บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 8 กําหนด

ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

92 65087394195 สัญญาจาง 320/2565 650822016848 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       500,956.37    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานดวนใหญ หมูที่ 2 ตําบลดวนใหญ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

 (ถนนหนองกาบ-คลองอีสานเขียว)

93 65087394384 สัญญาจาง 321/2565 650822016888 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       500,159.85    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลโนนสูง - 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตสวนปา ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

94 65087395581 สัญญาจาง 322/2565 650822016935 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       502,718.04    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานกระทิง หมูที่ 2 บานศิวาลัย 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 5 ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 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

95 65087395684 สัญญาจาง 323/2565 650822016962 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00       502,083.09    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 499,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 22 ส.ค.2565 สายทางบานโนนสูง หมูที่ 5 ตําบลดวนใหญ 499,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

 อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (เสนหนองยาง) กําหนด

96 65087601347 เลขใบสั่งจาง 8/2565 650814498161 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 11,540.00         11,540.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 11,540.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 11,540.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

97 65087597558 เลขใบสั่งจาง 9/2565 650814495200 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 650.00             650.00          วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส 650.00            รานธงชัยโฮมแอรเวอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 หมายเลขครุภัณฑ 420-53-0064 650.00               ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

98 65087606421 เลขใบสั่งจาง 10/2565 650814507655 จางดูดสิ่งปฏิกูล สําหรับในการปฏิบัติงาน 2,000.00           2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัชนี โลหะสาร นางรัชนี โลหะสาร 2,000.00         นางรัชนี โลหะสาร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 ของสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 2,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

99 65087663922 เลขใบสั่งจาง 15/2565 650814551272 จางซอมครุภัณฑ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร 3,000.00           3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 3,000.00         เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 3,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

100 65087691028 เลขใบสั่งจาง 23/2565 650814612281 จางทําเอกสารเพ่ือใชในโครงการอบรม 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 9,000.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 สงเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสารวมพัฒนา 9,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2565 กําหนด

101 65087583167 เลขใบสั่งซื้อ 28/2565 650814483051 ซื้อน้ําดื่ม 3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,900.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 3,900.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

102 65087756838 เลขใบสั่งซื้อ 33/2565 650814634347 ซื้อเครื่องเขียนโครงการอบรมสงเสริมพลเมืองดีมี 10,600.00         10,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 10,600.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 จิตอาสารวมพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.2565 10,600.00           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

103 65087566245 เลขใบสั่งซื้อ 34/2565 650814469671 ซ้ือกระเปาโครงการอบรมสงเสริมพลเมืองดีมี 22,500.00         22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 22,500.00       รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 จิตอาสารวมพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.2565 22,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

104 65087753367 เลขใบสั่งซื้อ 291/2565 650814628097 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

105 65087758977 เลขใบสั่งซื้อ 292/2565 650814631087 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

106 65087657433 เลขใบสั่งซื้อ 293/2565 650814545522 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอม 483,000.00       483,565.36    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 481,600.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ส.ค.2565 บํารุงทางหลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย 481,600.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุBULK กําหนด

107 65087629134 เลขใบสั่งซื้อ 6/2565 650801007553 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน สําหรับใชในการ 88,600.00         88,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 88,600.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข และหนวย 88,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ปฏิบัติการอํานวยการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

108 65087563034 เลขใบสั่งซื้อ 13/2565 650814492448 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่นอนยางพารา 22,000.00         22,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 22,000.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/หนาที่ 22,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของหนวยปฏิบัติการอํานวยการแพทยฉุกเฉิน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

109 65087672475 เลขใบสั่งจาง 24/2565 650814637510 จางตกแตงสถานที่อบรม เพ่ือใชในโครงการ 3,000.00           3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานสามแสนคูณ 1999 รานสามแสนคูณ 1999 3,000.00         รานสามแสนคูณ 1999 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 อบรมสงเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสารวม 3,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2565 กําหนด



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

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

110 65087762694 เลขใบสั่งซื้อ 294/2565 650814633732 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

111 65087764242 เลขใบสั่งซื้อ 295/2565 650814634725 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,270.00         26,270.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 26,270.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 26,270.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

112 65087768522 เลขใบสั่งซื้อ 296/2565 650814640740 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,340.00         38,340.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 38,340.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 38,340.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

113 65087721113 เลขใบสั่งซื้อ 297/2565 650814600703 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 22,500.00         22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 22,500.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 กฉ5103 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.001-59-0009 22,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

114 65087733040 เลขใบสั่งซื้อ 298/2565 650814609628 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 14,300.00         14,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 14,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 บ 0941 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.002-36-0002 14,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

115 65087746285 เลขใบสั่งซื้อ 299/2565 650814620342 ซื้อวัสดุอะไหลรถซอมบํารุงผิวทางและ 98,300.00         98,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 98,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ส.ค.2565 ปูพื้นผิวจราจรลาดยาง รหัส อบจ.ศก.022-58-0002 98,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

116 65087794979 เลขใบสั่งซื้อ 19/2565 650814664727 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,000.00         13,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 13,000.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2565 13,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

117 65097003579 เลขใบสั่งซื้อ 301/2565 650914003403 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 14,300.00         14,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 14,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2565 กข 2591 ศรีสะเกษ รหัสอบจ.ศก.001-37-0004 14,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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118 65097012645 เลขใบสั่งซื้อ 302/2565 650914009818 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 14,300.00         14,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 14,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2565 บ 2022 ศรีสะเกษ รหัสอบจ.ศก.002-37-0029 14,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

119 65097025534 เลขใบสั่งซื้อ 303/2565 650914020906 ซื้อวัสดุอะไหลเครื่องอัดอากาศรถเจาะบอบาดาล 9,300.00           9,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 9,300.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ส.ค.2565 รหัสอบจ.ศก.039-62-0003 9,300.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

120 65087819052 เลขใบสั่งซื้อ 122/2565 650814681742 ซื้อวัสดุอุปกรณฝกอบรมเพ่ือใชในโครงการอบรม 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 4,000.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2565 เสริมพลังครอบครัว ลอมรั้วดวยรัก ใสใจพอแมวัยรุน 4,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

121 65087743083 เลขใบสั่งจาง 167/2565 650814618472 จางทําปายเพื่อใชในโครงการอบรมเสริมพลัง 4,000.00           4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานคีพ ครีเอทีฟ รานคีพ ครีเอทีฟ 4,000.00         รานคีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2565 ครอบครัว ลอมรั้วดวยรัก ใสใจพอแมวัยรุน 4,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

122 65087818363 เลขใบสั่งจาง 168/2565 650814680820 จางทําเอกสารฝกอบรมเพื่อใชในโครงการอบรมเสริมพลัง 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พี.กอปป 6,000.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2565 ครอบครัว ลอมรั้วดวยรัก ใสใจพอแมวัยรุน 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2565 กําหนด

123 65087668913 เลขใบสั่งซื้อ 300/2565 650814555566 ซื้อวัสดุกอสราง(ยางมะตอยสําเร็จรูป บรรจุถุง 20 กก.) 130,000.00       130,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ดีซีเค มิกซ การโยธา ดีซีเค มิกซ การโยธา 130,000.00      ดีซีเค มิกซ การโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2565 130,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

124 65087749652 เลขใบสั่งซื้อ 305/2565 65087749652 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือนสิงหาคม 2565 11,090.55         11,090.55      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 11,090.55       เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ส.ค.2565 11,090.55           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

125 65087768997 เลขใบสั่งจาง 36/2565 650814654459 จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 6,000.00           6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 6,000.00         เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 ส.ค.2565 ที่ใชในราชการ 6,000.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด
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126 65087753375 เลขใบสั่งจาง 171/2565 650814627076 จางซอมปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาท 32,500.00         32,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 32,500.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 ส.ค.2565 สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ร.9 ฉลองสิริราชสมบัติ 32,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ครบ 60 ป บริเวณถนนศรีสะเกษ-เขาพระวิหาร กําหนด

หลักกิโลเมตรที่ 65 อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

127 65087794647 เลขใบสั่งซื้อ 308/2565 650814678275 ซื้อวัสดุกอสรางสําหรับงานซอม บํารุงทาง 493,000.00       493,723.17    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 491,200.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 ส.ค.2565 หลวงทองถ่ิน ประเภทยางมะตอย 491,200.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h กําหนด

บรรจุ BULK 

128 65087810396 เลขใบสั่งซื้อ 310/2565 650814673923 ซื้อวัสดุกอสราง(หินคลุก) สําหรับซอมบํารุง 197,242.50       197,242.50    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 197,242.50      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 ส.ค.2565 ทางหลวงทองถิ่น 197,242.50          ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

129 65067505920 สัญญาจาง 324/2565 650822024943 โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู SSK 2,100,000.00     2,102,290.27   วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท ไบรท แอนด ไบรทเทอร จํากัด 1.บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 1,889,748.72   หจก.มาโนช อินเตอรกรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 ส.ค.2565 ศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  (e-bidding) 2.บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด 2.หจก.ปทุมลักษ เมททอล 1,836,000.00   1,649,000.00       และขอเสนอทาง

3.บริษัท เอ.อาร.ที. เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชั่น จํากัด3.หจก.ส.เจริญทรัพยการโยธา1998 2,050,000.00   เทคนิคถูกตอง

4.บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 4.หจก.สิทธิพันธ กอสราง 2,000,000.00   ครบถวนและ

5.บริษัท แสวง เฟอรนิเจอร จํากัด 5.หจก.ภุมรัตนกอสราง 1,960,000.00   เปนผูเสนอราคา

6.หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง 6.หจก.มลไชยกอสราง2018 1,950,000.00   ตํ่าสุด

7.หางหุนสวนจํากัด โชคมหาศาล เทรดดิ้ง 999 7.บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายนจํากัด 1,765,000.00   

8.หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 8.หจก.สุภสุตา 1,953,000.00   

9.หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง 9.หจก.มาโนช อินเตอรกรุป 1,649,000.00   

10.หางหุนสวนจํากัด กิจวิโรจนศรีสะเกษกอสราง

11.หจก.ปทุมลักษ เมททอล

12.หจก.ลาภิศกอสราง

13.หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

14.หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง

15.หางหุนสวนจํากัด ภารดรกอสราง

16.หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998

17.หางหุนสวนจํากัด ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
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18.หจก.สิทธิพันธ กอสราง

19.หจก.ภุมรัตนกอสราง

20.หางหุนสวนจํากัด มลไชยกอสราง2018

21.หางหุนสวนจํากัด ทีเซ็บ ดีไซน

22.หจก.ศรีสะเกษ เคซี เอ็นจิเนียริ่ง

23.บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนดซายน จํากัด

24.หางหุนสวนจํากัด สุภสุตา

25.หจก.ป.ประสงคทรัพย อีควิปเมนท

26.หางหุนสวนจํากัด วัฒนกิจเลิงนกทา (1993)

27.หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ

28.หจก.มาโนช อินเตอรกรุป

29.หางหุนสวนจํากัด เพ็ญแขกอสราง

30.หางหุนสวนจํากัด สัตตนาคศรีนิล

31.หางหุนสวนจํากัด จิระประภากอสราง

32.หางหุนสวนจํากัด ธนูเพชร โยธาการ

33.หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

34.บริษัท สมารท แคนนอน จํากัด

35.หางหุนสวนจํากัด บานบุณยา การโยธา


