
แบบ  สขร.1 

ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 65097025157 เลขใบสั่งซื้อ 6/2565 650914028336 ซื้อวัสดุ เคร่ืองเขียน และกระเปาสําหรบัใส 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 10,000.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 1 ก.ย.2565 เอกสาร ตามโครงการฝกอบรมฯ 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยตรวจสอบภายใน กําหนด

2 65097081523 เลขใบสั่งซื้อ 34/2565 650914069289 ซื้อกระเปาใสเอกสาร เพื่อใชในโครงการ 36,900.00       36,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายปุณยธร ศรีขาว นายปุณยธร ศรีขาว 36,900.00       นายปุณยธร ศรีขาว เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ย.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชี 36,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การคิดคาเสื่อม กําหนด

ราคาสินทรัพย การเตรียมความพรอมเพ่ือ

ปดบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ของหนาวยงานภายใตสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 65097081187 เลขใบสั่งซื้อ 35/2565 650914069314 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ เพื่อใชในโครงการ 3,075.00        3,075.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 3,075.00         เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ย.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชี 3,075.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การคิดคาเสื่อม กําหนด

ราคาสินทรัพย การเตรียมความพรอมเพ่ือ

ปดบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ของหนาวยงานภายใตสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

4 65097080666 เลขใบสั่งจาง 37/2565 650914068608 จางติดสติกเกอรซีทรู (See Through Sticker) 10,000.00       10,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) คีพ ครีเอทีฟ คีพ ครีเอทีฟ 10,000.00       คีพ ครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 2 ก.ย.2565 หนาหองปฏิบัติงานสํานักคลัง 10,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

5 65097096683 เลขใบสั่งซื้อ 36/2565 650914125120 ซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลายและน้ํายาเคมี 294,400.00     294,400.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 294,400.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ย.2565 294,400.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 65097183788 เลขใบสั่งจาง 181/2565 650914153379 จางซอมเครื่องปรับอากาศ อุทยานการ 13,050.00       13,050.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) TT แอรเซอรวิส TT แอรเซอรวิส 13,050.00       TT แอรเซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ย.2565 เรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) จํานวน 2 รายการ 13,050.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 65097251734 เลขใบสั่งซื้อ 318/2565 650914212270 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,495.00       24,495.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 24,495.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ก.ย.2565 24,495.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

8 65097144053 เลขใบสั่งจาง 3/2565 650914122253 จางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม 11,000.00       11,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 11,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 จํานวน 200 ชุด ตามโครงการฝกอบรมฯ 11,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

หนวยตรวจสอบภายใน กําหนด

9 65097149791 เลขใบสั่งจาง 15/2565 650914125632 จางทําปายไวนิล และปายถือประชาสัมพันธ 3,440.00        3,440.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เคที เวริ์คช็อฟ เคที เวริ์คช็อฟ 3,440.00         เคที เวริ์คช็อฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 เพื่อใชในโครงการปองกันและรวบคุมโรค 3,440.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ไขเลือดออด ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด

ประจําปงบประมาณ 2565

10 65097335748 เลขใบสั่งจาง 16/2565 650914281457 จางถายเอกสาร(ราง)ขอบัญญัติองคการ 12,600.00       12,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 12,600.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย 12,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 กําหนด

ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

11 65097172366 เลขใบสั่งจาง 171/2565 650914197627 จางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 3,252.80        3,252.80        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993 3,252.80         บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 นข 4991 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณพ001-60-0010 3,252.80           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 65097327041 เลขใบสั่งซื้อ 317/2565 650914284518 ซื้อวัสดุอ่ืนที่ใชสําหรับเจาะบอบาดาล 59,500.00       59,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สิทธยิน กรุป จํากัด บริษัท สิทธยิน กรุป จํากัด 59,500.00       บริษัท สิทธยิน กรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 59,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 65097272633 เลขใบสั่งซื้อ 319/2565 650914228223 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 9,585.00        9,585.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 9,585.00         หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ก.ย.2565 9,585.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 65097251781 เลขใบสั่งซื้อ 68/2565 650914256287 ซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ 34,590.00       34,590.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 34,590.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 34,590.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษดวยนวัตกรรมการศึกษาเพาะพันธ(RBL)

กิจกรรมที่ 3.5

15 65097348548 เลขใบสั่งซื้อ 70/2565 650914290851 ซื้อวัสดุอุปกรณ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ 12,993.00       12,993.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 12,993.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12,993.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

ศรีสะเกษ ดานการจัดการเชิงรุก (Active Leaening)

ประจําปงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรบานสมรรถนะ ระยะที่ 1



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

16 65097256573 เลขใบสั่งซื้อ 127/2565 650914214690 ซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการปรับปรุง 50,000.00       50,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานสิงหชัยวสัดุ รานสิงหชัยวสัดุ 50,000.00       รานสิงหชัยวสัดุ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 พัฒนาศูนยการเรยีนรูตามศาสตรพระราชา 50,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวดัศรีสะเกษ ประจําป 2565 กําหนด

17 65097299223 เลขใบสั่งจาง 177/2565 650914250192 จางซอมเคร่ืองอัดอากาศรถเจาะบอบาดาล 90,440.00       90,440.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สิทธยินต กรุป จํากัด บริษัท สิทธยินต กรุป จํากัด 90,440.00       บริษัท สิทธยินต กรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว.7 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.039-64-0006 90,440.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 65097273120 เลขใบสั่งซื้อ 320/2565 650914228876 วสัดุอะไหลรถบรรทุกหกลอ 53,500.00       53,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 53,500.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.006-46-0010 53,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 65097274155 เลขใบสั่งซื้อ 321/2565 650914233442 วสัดุอะไหลรถบรรทุกหัวลาก 28,500.00       28,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 28,500.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.013-47-0002 28,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65097305169 เลขใบสั่งซื้อ 322/2565 650914266996 ซื้อวัสดุอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน 14,300.00       14,300.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 14,300.00       หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 บ 4080 ศรีสะเกษ รหัส อบจ.ศก.002-37-0031 14,300.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 65097019106 สัญญาจาง 325/2565 650922002868 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00     545,815.40     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 สายทางบานพงพรต หมูที่ 3 ตําบลหนองหาง 497,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภออุทุมพรพิสัย - บานโนนโก หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

22 65097020624 สัญญาจาง 326/2565 650922003840 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00     503,203.07     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 สายทางบานหนองแค หมูที่ 17 - 497,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหัวชาง หมูที่ 8 ตําบลหนองแค - บานมะฟก กําหนด

หมูที่ 3 ตําบลจิกสังขทอง อําเภอราษีไศล 

จังหวดัศรีสะเกษ

23 65097007281 สัญญาจาง 327/2565 650922003862 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,187.58     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูท่ี 11 ตําบลสวนกลวย 497,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ - บานโนนคูณนอย หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

24 65097009396 สัญญาจาง 328/2565 650922003888 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,187.58     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูท่ี 11 ตําบลสวนกลวย 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ - บานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 กําหนด

ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

25 65097023826 สัญญาจาง 329/2565 650922003922 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     506,018.05     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 7 ก.ย.2565 สายบานจํานัน หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

26 65097348542 เลขใบสั่งซื้อ 323/2565 650914290845 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 4,260.00        4,260.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 4,260.00         หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2565 4,260.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 65097337582 เลขใบสั่งซื้อ 327/2565 650914282220 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือน กันยายน 2565 7,527.45        7,527.45        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เจริญกิจพาณิชย เจริญกิจพาณิชย 7,527.45         เจริญกิจพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 ก.ย.2565 7,527.45           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

28 65097220762 สัญญาจาง 330/2565 650922010071 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,323.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีตเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ย.2565 สายทางบานโนนแกด หมูที่ ๖ ตําบลทุม อําเภอเมือง - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลบอแกว อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

29 65097220355 สัญญาจาง 331/2565 650922010072 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,276.76     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีตเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ย.2565 สายทางบานฮองแขดํา (บานฝากบานหนองเชียงครึห) 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 11 ตําบลทุม อําเภอเมือง - เขตตําบลบอแกว กําหนด

อําเภอวังหิน จังหวัดศรสีะเกษ

30 65097226070 สัญญาจาง 332/2565 650922013505 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,323.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีตเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ก.ย.2565 สายทางบานตําแย หมูที่ ๒ ตําบลหนองไผ 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอเมือง - บานหนองยาง หมูที่ ๖ ตําบลขะยูง กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

31 65097332616 เลขใบสั่งซื้อ 29/2565 650914280721 ซื้อน้ําดื่ม 5,525.00        5,525.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 5,525.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 5,525.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 65097451318 เลขใบสั่งจาง 39/2565 650914376337 จางทําแผนพับประชาสัมพันธ การชําระภาษี 30,000.00       30,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 30,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 และการชําระคาธรรมเนียม ขององคการบริหารสวน 30,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวดัศรีสะเกษ กําหนด

33 65097336599 เลขใบสั่งจาง 178/2565 650914299922 จางซอมแซมยานพาหนะและขนสง 23,754.00       23,754.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดบริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 23,754.00       บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 จํานวน 2 คัน 23,754.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

34 65097349097 เลขใบสั่งจาง 179/2565 650914291945 จางซอมรถเกรดเดอร 20,223.00       20,223.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัดบริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด 20,223.00       บริษัทซีวีเอ็นบิซิเนสกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 รหส อบจ.ศก.015-36-0004 20,223.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 65097349510 เลขใบสั่งจาง 180/2565 650914291983 จางซอมรถเกรดเดอร 58,570.00       58,570.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 58,570.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 รหส อบจ.ศก.015-26-0003 58,570.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65097323975 เลขใบสั่งซื้อ 324/2565 650914270187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 177,650.00     177,650.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 177,650.00      หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 177,650.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

37 65097354133 เลขใบสั่งซื้อ 325/2565 650914295878 ซื้อวัสดุสํานักงาน 58,880.00       58,880.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) จงเจริญเครื่องเขียน จงเจริญเครื่องเขียน 58,880.00       จงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 58,880.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

38 65097349755 เลขใบสั่งซื้อ 326/2565 650914291868 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 28,400.00       28,400.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 28,400.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 28,400.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65097220919 สัญญาจาง 333/2565 650922011554 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,308.43     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 สายทางบานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

40 65097225797 สัญญาจาง 334/2565 650922013520 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,323.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 สายทางบานตะดอบ หมูที่ ๑ ตําบลตะดอบ - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานศรีพันเรือ หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองแกว กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

41 65097225916 สัญญาจาง 335/2565 650922013533 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,323.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 สายทางบานแดง หมูที่ ๑๐ ตําบลจาน - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนน หมูที่ ๕ ตําบลโพนขา กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

42 65097225994 สัญญาจาง 336/2565 650922013541 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     506,323.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 498,000.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ก.ย.2565 สายทางบานโนนเจริญ หมูที่ ๓ ตําบลซํา - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลโพนขา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

43 65097475727 เลขใบสั่งซื้อ 128/2565 650915007330 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 17,750.00       17,750.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 17,750.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 จํานวน 500 ลิตร เพ่ือใชภารกิจหนาท่ีในการ 17,750.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

บริการสาธารณะดานเคร่ืองจักรกล สํานักชาง กําหนด

44 65097500146 เลขใบสั่งซื้อ 129/2565 65091419363 ซื้อแผงเซลลแสงอาทิตย พรอมอุปกรณประกอบ 50,000.00       50,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ไอทีคอมเน็ตเวิรค ศรีรตันะ ไอทีคอมเน็ตเวิรค ศรีรตันะ 50,000.00       ไอทีคอมเน็ตเวิรค ศรีรัตนะเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 50,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

45 65097214978 สัญญาจาง 337/2565 650922011252 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานหนองหิน หมูที่ ๔ ตําบลดินแดง - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองพัง หมูท่ี ๔ ตําบลปราสาทเยอ กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

46 65097215277 สัญญาจาง 338/2565 650922011462 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานคอก หมูที่ ๑ ตําบลไพรบึง 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอไพรบึง - บานหนองกาด หมูที่ ๕ กําหนด

ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

47 65097215502 สัญญาจาง 339/2565 650922011547 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานดองดึง หมูที่ ๖ ตําบลดินแดง 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอไพรบึง - ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ

48 65097216840 สัญญาจาง 340/2565 650922011584 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานสําโรงธรรม หมูที่ ๑๓ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานตาติ่ง หมูที่ ๖ ตําบลสําโรงพลัน กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

49 65097216453 สัญญาจาง 341/2565 650922011621 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานผือ หมูที่ ๙ - บานพราน 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี ๗ - บานพอก หมูที่ ๒๑ ตําบลไพรบึง กําหนด

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ 

จังหวดัศรีสะเกษ

50 65097211203 สัญญาจาง 342/2565 650922011144 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานกอก หมูที่ 13 ตําบลไพรบึง - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

51 65097212114 สัญญาจาง 343/2565 650922011557 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานติ้ว หมูที่ ๖ ตําบลไพรบึง 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลไพร อําเภอขุนหาญ กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ (สายทางโดนอาว - บานใหม)

52 65097212742 สัญญาจาง 344/2565 650922011600 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานมะขาม หมูที่ ๕ ตําบลไพรบึง - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

53 65097214031 สัญญาจาง 345/2565 650922011641 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโปง หมูท่ี ๒ ตําบลสําโรงพลัน 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

54 65097214866 สัญญาจาง 346/2565 650922011706 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,884.35     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานตาติ่ง หมูที่ ๖ ตําบลสําโรงพลัน - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

55 65097226155 สัญญาจาง 347/2565 650922014025 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     506,637.24     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานนาขนวนตะวนัตก หมูที่ ๑๒ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองผักกูด หมูท่ี ๘ ตําบลขนุน กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ - 

เขตอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

56 65097217409 สัญญาจาง 348/2565 650922011267 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,540.11     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโตนด หมูที่ ๒ - บานโนนสมบูรณเหนือ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ ๑๓ ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ กําหนด

57 65097218547 สัญญาจาง 349/2565 650922011348 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,540.11     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโคก หมูที่ ๑ ตําบลทุงใหญ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ - เขตตําบลพราน กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

58 65097219623 สัญญาจาง 350/2565 650922011410 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     504,110.60     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโคกเหนือ หมูที่ ๑๒ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลทุงใหญ - เขตตําบลกระแชง กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

59 65097220462 สัญญาจาง 351/2565 650922011483 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,322.47     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานบก หมูที่ ๓ - บานหนองขนาน 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูท่ี ๖ ตําบลโพธิ์กระสังข กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

60 65097221005 สัญญาจาง 352/2565 650922011577 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,322.47     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานหนองขนาน หมูที่ ๖ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ - กําหนด

เขตตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ

61 65097224940 สัญญาจาง 353/2565 650922015156 ซอมอาคารเรียนโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ตําบลสําโรงพลัน 54,000.00       67,101.31      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 54,000.00       หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 54,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

62 65097225249 สัญญาจาง 354/2565 650922015186 ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 490,400.00     490,490.39     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 490,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

63 65097225442 สัญญาจาง 355/2565 650922015208 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,653.72     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานหวย หมูที่ ๘ ตําบลกระหวัน 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลสําโรงพลัน กําหนด

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

64 65097225546 สัญญาจาง 356/2565 650922015223 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,653.72     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานจะเนียว หมูที่ ๖ ตําบลกระหวัน - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

65 65097225635 สัญญาจาง 357/2565 650922015231 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,653.72     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโตง หมูที่ ๑๐ ตําบลกระหวัน - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

เขตตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

66 65097219402 สัญญาจาง 358/2565 650922011635 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,402.96     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโนนสําเริง หมูที่ ๙ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

วดัปาโนนสําเริง ตําบลน้ําออม กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

67 65097219896 สัญญาจาง 359/2565 650922011762 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     503,046.75     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโคกระเวียง หมูที่ ๓ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานดูตะวันออก หมูที่ ๘ ตําบลขุนหาญ กําหนด

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

68 65077444795 สัญญาจาง 360/2565 650922005348 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 4,200,000.00   4,851,113.20   วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.ชัยชนะ 99 4,150,000.00   หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ก.ย.2565 สายทางบานโตนด หมูที่ ๒ -  (e-bidding) 2.บริษัท บี เอ็น บี ดีเวลอปเมนท จํากัด 2.หจก.เพียรสราง 4,190,000.00   3,950,000.00     และขอเสนอทาง

บานโตนดตะวันตก หมูที่ ๑๑ - 3.หจก.ชัยชนะ 99 3.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 3,950,000.00   เทคนิคถูกตอง

บานโตนดกลาง หมูที่ ๑๕ ตําบลขนุน 4.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด4.บริษัท สุรยิาขนสงอุบล จํากัด 4,074,000.00   ครบถวนและ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรสีะเกษ 5.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 5.หจก.วจิิตรรุงโรจนกอสราง 1995 4,050,000.00   เปนผูเสนอราคา

6.หจก.ท.ยิ่งเจริญ 6.หจก.แสงรุงการเกษตร 4,100,000.00   ต่ําสุด

7.หจก.สุรินทรอมรวฒันกอสราง 7.หจก.พัณกมล กอสราง 3,999,000.00

8.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

9.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

10.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

11.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

12.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

13.หจก.สินรวมชัย



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

14.หจก.สมชายรุงเรือง

15.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์

16.หจก.ลาภิศกอสราง

17.หจก.เพียรสราง

18.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

19.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

20.หจก.บาสกันทรารมย

 21.หจก.ทาทรายปนัดดา

22.หจก.เรืองโรจน23

23.หจก.ณชัยรุงเรือง

24.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

25.หจก.พงษพรมชา

26.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

27.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

28.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

29.บริษัท ทาทรายรุงอรุณ จํากัด

30.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

31.หจก.ไหวดี

32.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

33.บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จํากัด

34.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

35.หจก.พรกิตติยโสธร

36.หจก.อํานาจเจริญ กรุป

37.หจก.บาวเวริคคอนสตรัคช่ัน

38.หจก.วจิิตรรุงโรจนกอสราง 1995 

39.หจก.แสงรุงการเกษตร

40.หจก.พัณกมล กอสราง

41.บริษัท วังอัศวิน จํากัด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

42.หจก.จิระประภากอสราง

43.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด

69 65097382080 เลขใบสั่งซื้อ 7/2565 650901005543 ซื้อครุภณัฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 11,400.00       11,400.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรดชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรดชคกรุป จํากัด 11,400.00       บริษัท จตุรดชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2565 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ 11,400.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ของหนวยปฏิบัติการอํานวยการแพทย กําหนด

ฉุกเฉินจังหวัดศรสีะเกษ

70 65077381052 สัญญาจาง 361/2565 650922015410 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 7,000,000.00   7,704,406.48     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด6,850,000.00   หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 15 ก.ย.2565 สายทางบานโศกขามปอม หมูที่ 4  (e-bidding) 2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด2.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,779,875.00   6,440,000.00     และขอเสนอทาง

ตําบลภูผาหมอก - บานโนนสําราญใต หมูที่ 10 3.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 3.หจก.สมชายรุงเรือง 6,998,000.00   เทคนิคถูกตอง

ตําบลโนนสําราญ - บานโนนสวาง หมูที่ 5 4.หจก.โคราชพัฒนะ 4.หจก.เพียรสราง 6,990,000.00   ครบถวนและ

ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 5.หจก.อุดมแทรคเตอร 5.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 6,440,000.00   เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด ต่ําสุด

7.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

8.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

9.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

10.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

11.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

12.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

13.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น 

14.หจก.สินรวมชัย

15.หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง 

16.หจก.สมชายรุงเรือง

17.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์ 

18.หจก.เพียรสราง

19.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

20.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

21.หจก.ทาทรายปนัดดา

22.หจก.เรืองโรจน23

23.หจก.ณชัยรุงเรือง

24.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

25.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

26.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

27.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

28.บริษัท ทาทรายรุงอรุณ จํากัด

29.หจก. อุบลมนตรีกอสราง

30.หจก.ไหวดี

31.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

32.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

33.หจก.พรกิตติยโสธร

34.หจก.อํานาจเจริญ กรุป

35.หจก.วจิิตรรุงโรจนกอสราง 1995 

36.หจก.พัณกมล กอสราง

37.หจก.จิระประภากอสราง

38.หจก.นุชนารถ

39.หจก.ทรัพยดอนทอง

40.หจก.เฮง เฮง (1999)

71 65097451275 เลขใบสั่งจาง 40/2565 650914376365 จางทําคูมือการปฏิบัติงานโรงพยาบาล 31,200.00       31,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 31,200.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 สงเสรมิสุขภาพตําบลและสถานีอนามัย 31,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กําหนด

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

72 65097556764 เลขใบสั่งซื้อ 71/2565 650914481625 ซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 46,000.00       46,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 46,000.00       รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 พัฒนามาตรฐานวชิาชีพสําหรับขาราชการครู 46,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

และบุคลากรทางการศึกษาองคการบรหิาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ2565

หลักสูตร การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา

และครูและบุลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ 21 ฯ

73 65097448776 เลขใบสั่งซื้อ 129/2565 650915006445 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 16,000.00       16,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 16,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 ดพ่ือใชในโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนยการ 16,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

เรียนรูตามศาสตรพระราชา จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

ประจําป2565

74 65097425754 เลขใบสั่งจาง 172/2565 650914355389 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 32,230.00       32,230.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีมลธารา หจก.ศรีมลธารา 32,230.00       หจก.ศรีมลธารา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 กข 7028 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ001-48-0004 32,230.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

75 65097561262 เลขใบสั่งจาง173/2565 650914478371 จางทําโลโก องคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ 40,000.00       40,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 40,000.00       บริษัท ปราชญสกรีน จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 พรอมกรอบ 40,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

76 65097528558 เลขใบสั่งจาง182/2565 650914442897 จางทําเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 48,000.00       48,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พี.กอปป เอส.พี.กอปป 48,000.00       เอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 พัฒนามาตรฐานวชิาชีพสําหรับขาราชการครู 48,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

และบุคลากรทางการศึกษาองคการบรหิาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ2565

หลักสูตร การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา

และครูและบุลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ 21 ฯ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

77 65097458257 เลขใบสั่งซื้อ 328/2565 650914382603 ซื้อวัสดุอะไหลรถเจาะบอบาดาล 332,500.00     332,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัด บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัด 332,500.00      บริษัทเอกอุดม อีควิปเมนท จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 332,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

78 65077441810 สัญญาจาง 362/2565 650922005584 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 7,000,000.00   8,158,502.40     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.เพียรสราง 6,990,000.00   หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 สายทางบานกันทรอม หมูที่ 1  (e-bidding) 2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด2.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 6,440,000.00   6,440,000.00     และขอเสนอทาง

ตําบลกันทรอม - เขตตําบลหวยจันทร 3.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 3.หจก.เรืองโรจน23 6,750,000.00   เทคนิคถูกตอง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.โคราชพัฒนะ ครบถวนและ

5.หจก.อุดมแทรคเตอร เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด ต่ําสุด

7.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

8.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) 

9.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

10หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

11.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

12.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

13.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น 

14.หจก.สินรวมชัย

15.หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

16.หจก.สมชายรุงเรือง

17.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์

18.หจก.เพียรสราง

19.หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

20.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

21.หจก.ทาทรายปนัดดา

22.หจก.เรืองโรจน23

23.หจก.ณชัยรุงเรือง

24.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

25.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

26.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

27.บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

28.บริษัท ทาทรายรุงอรุณ จํากัด

29.หจก.อุบลมนตรีกอสราง 

30.หจก.ไหวดี

31.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

32.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

33.หจก.พรกิตติยโสธร

34.หจก.อํานาจเจริญ กรุป

35.หจก.วจิิตรรุงโรจนกอสราง 1995 

36.หจก.พัณกมล กอสราง

37.หจก.จิระประภากอสราง

38.หจก.ทรัพยดอนทอง

39หจก.เฮง เฮง (1999)

79 65077447228 สัญญาจาง 363/2565 650922010136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 12,320,000.00     14,290,039.19      วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น 11,700,000.00   หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่นเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 สายทางบานเสียว หมูที่ ๑ ตําบลเสียว -  (e-bidding) 2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด2.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 12,314,000.00   11,700,000.00     และขอเสนอทาง

บานไผหนองแคน หมูที่ ๒ ตําบลหนองฮาง 3.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 3.หจก.สมชายรุงเรือง 12,315,000.00   เทคนิคถูกตอง

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 4.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 12,000,000.00   ครบถวนและ

5.หจก.โคราชพัฒนะ เปนผูเสนอราคา

6.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด ต่ําสุด

7.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 

8.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

9.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

10หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

11.หจก.ประกิตลักษณกอสราง

12.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

13.หจก.กันทรลักษไทยนต

14.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น 

15.หจก.สินรวมชัย

16.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 

17.หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง

18.หจก.สมชายรุงเรือง

19.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

20.หจก.ณชัยรุงเรือง

21.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

22.หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท

23.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

24.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

25.หตจก.อุบลมนตรีกอสราง

26.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

27.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

28.หจก.เพชรสมวงศการโยธ

29.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

30.หจก.พรกิตติยโสธร

31.หจก.สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

32.หจก.พัณกมล กอสราง

33.หจก.เคพี พนมไพร

34.หจก.จิระประภากอสราง

35.หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง

36.หจก.หนองขรีการชาง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

80 65077447757 สัญญาจาง 364/2565 650922010145 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 13,650,000.00     15,911,949.86      วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 13,645,000.00   หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 สายทางบานไรเจริญ หมูที่ ๖ ตําบลจานใหญ  (e-bidding) 2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด2.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 13,644,000.00   13,300,000.00     และขอเสนอทาง

 อําเภอกันทรลักษ - บานหนองแคน หมูที่ ๑๐ 3.หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น 3.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 13,300,000.00   เทคนิคถูกตอง

ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 4.หจก.โคราชพัฒนะ ครบถวนและ

5.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด เปนผูเสนอราคา

6.หจก.สุรินทรอมรวฒันกอสราง ต่ําสุด

7.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

8.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 

9.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

10หจก.ประกิตลักษณกอสราง

11.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

12.หจก.กันทรลักษไทยนต 

13.หจก.ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น 

14.หจก.สินรวมชัย

15.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 

16.หจก.ชัยพรกันทรารมยกอสราง 

17.หจก.สมชายรุงเรือง

18.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

19.หจก.ณชัยรุงเรือง

20.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

21.หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท

22.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

23.บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

24.หจก.อุบลมนตรีกอสราง

25.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

26.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

27.หจก.เพชรสมวงศการโยธา

28.หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

29.หจก.พรกิตติยโสธร

30.หจก.สังวาลยโชคเจริญยิ่ง

31.หจก.พัณกมล กอสราง

32.หจก.เคพี พนมไพร

33.หจก.จิระประภากอสราง

34.หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง

35.หจก.หนองขรีการชาง

81 65097123341 สัญญาจาง 365/2565 650922013074 ซอมแซมปรับปรุงอาคารพลศึกษา 467,000.00     467,116.03     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 466,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 ก.ย.2565 วีสมหมาย 466,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

82 65097567957 เลขใบสั่งซื้อ 329/2565 650914475237 ซื้อวัสดุหญาเทียม 56,880.00       56,880.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 56,880.00       หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ย.2565 56,880.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

83 65077445864 สัญญาจาง 366/2565 650922012385 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง 2,500,000.00   3,064,887.48     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท บราเธอร คอนสตรัคชั่น จํากัด 1.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,499,500.00     หจก.แซนด คอนสตรัคชั่น 2021เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ย.2565 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)  (e-bidding) 2.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด 2.หจก.เรืองโรจน23 2,497,000.00     2,495,000.00       และขอเสนอทาง

 สายทางบานกาดํา หมูที่ ๑๒ - บานโนนหนองหวา 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 3.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 2,498,000.00     เทคนิคถูกตอง

หมูที่ ๖ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - 4.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) 4.หจก.แซนด คอนสตรัคชั่น 2021 2,495,000.00     ครบถวนและ

บานโคก หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองไฮ 5.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด เปนผูเสนอราคา

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง ต่ําสุด

7.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

8.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

9.หจก.ธเนศธนากอสราง

10.หจก.สินรวมชัย

11.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

12.หจก.สมชายรุงเรือง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

13.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

14.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

15.หจก.ทาทรายปนัดดา

16.หจก.เรืองโรจน23

17.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

18.หจก.จั่วเซงคาไม

19.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

20.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

21.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

22.หจก.พรกิตติยโสธร

23.หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม

24.หจก.แซนด คอนสตรัคชั่น 2021

25.บริษัท ชินวตัรการโยธา กรุป จํากัด

26.หจก.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

84 65077381360 สัญญาจาง 367/2565 650922013060 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง 4,000,000.00   4,871,300.38     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท บราเธอร คอนสตรัคชั่น จํากัด 1.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด 3,994,000.00     บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ย.2565 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)  (e-bidding) 2.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด 2.หจก.เรืองโรจน23 3,997,000.00     3,994,000.00       และขอเสนอทาง

สายทางบานโคก หมูที่ ๕ - บานหนองเรือ 3.หจก.สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 3.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 3,998,000.00     เทคนิคถูกตอง

หมูที่ ๒๕ - บานเก็บงา หมูที่ ๑๐ ตําบลเมืองจันทร 4.หจก.กิจชัยทวี ครบถวนและ

อําเภอเมืองจันทร - เขตตําบลโดด 5.หจก.สุรินทรม่ันคง (2001) เปนผูเสนอราคา

อําเภอโพธิ์ศรสีุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 6.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด ต่ําสุด

7.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

8.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

9.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

10.หจก.ธเนศธนากอสราง

11.หจก.สินรวมชัย

12.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

13.หจก.สมชายรุงเรือง



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

14.หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

15.หจก.ทาทรายปนัดดา

16.หจก.เรืองโรจน23

17.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

18.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

19.หจก.จั่วเซงคาไม

20.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

21.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

22.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

23.หจก.พรกิตติยโสธร

24.หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม

25.หจก.แซนด คอนสตรัคชั่น 2021

26.บริษัท ชินวัตรการโยธา กรุป จํากัด

27.หจก.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

85 65077442319 สัญญาจาง 368/2565 650922012385 กอสรางโครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง 7,000,000.00   8,451,657.28     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซ ีเอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 6,999,500.00     หจก.รุงอรุณราษีการโยธาเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ก.ย.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.บริษัท ที.พี.เอ. คอนสตรัคชัน จํากัด 2.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 6,994,000.00     6,994,000.00       และขอเสนอทาง

Pavement In - Place Recycling) สายทาง 3.หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) เทคนิคถูกตอง

บานน้ําออมนอย หมูที่ ๑๐ ตําบลหวานคาํ - 4.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถวนและ

บานยาง หมูที่ ๖ ตําบลเมืองแคน 5.หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง เปนผูเสนอราคา

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 6.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ต่ําสุด

7.หจก.กันทรลักษทรพัยทวี

8.หจก.สินรวมชัย

9.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

10.หจก.สมชายรุงเรือง

11.กันทรลักษตั้งพูนผลสวสัดิ์

12.หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

13.หจก.ทาทรายปนัดดา



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

14.หจก.เรืองโรจน23

15.หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

16.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

17.หจก.จั่วเซงคาไม

18.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

19.หจก.คําเขื่อนแกววิศวกรรม

20.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

21.หจก.พรกิตติยโสธร

22.หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม

23.หจก.แซนด คอนสตรัคชั่น 2021

24.บริษัท ชินวัตรการโยธา กรุป จํากัด

25.หจก.บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น

86 65097574603 เลขใบสั่งซื้อ 38/2565 650914528904 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 59,000.00       59,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 59,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ย.2565 ตามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักคลัง 59,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

87 65097574603 เลขใบสั่งซื้อ 39/2565 650914481179 ซื้อน้ําดื่ม เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 18,525.00       18,525.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 18,525.00       รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ย.2565 สังกัดสํานักคลัง 18,525.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

88 65097547390 เลขใบสั่งจาง 181/2565 650914458340 จางซอมรถเจาะบอบาดาล 58,800.00       58,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางวิไล ชูชื่น นางวิไล ชูชื่น 58,800.00       นางวิไล ชูชื่น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.039-61-0002 และ 58,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัส อบจ.ศก.039-61-0003 กําหนด

89 65097521097 เลขใบสั่งซื้อ 330/2565 650914436553 ซื้อวัสดุอะไหลรถบดลอยาง 1,300.00        1,300.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โควทองอยู หจก.โควทองอยู 1,300.00         หจก.โควทองอยู เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.020-09-0002 1,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

90 65097572514 เลขใบสั่งจาง 9/2565 650914481378 จางซอมรถเจาะบอบาดาล 2,573.35        2,573.35        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประไทย) จํากัด 2,573.35         บริษัท ริโก (ประไทย) จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ย.2565 รหัส อบจ.ศก.039-61-0002 และ 2,573.35           ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัส อบจ.ศก.039-61-0003 กําหนด

91 65097583250 เลขใบสั่งซื้อ 331/2565 650914488049 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 42,600.00       42,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 42,600.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ก.ย.2565 42,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

92 65097532731 สัญญาจาง 369/2565 650922025020 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,781.04     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานดอนกลาง (บานฝาก บานหนองกอก) 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 7 ตําบลหนองครก - เขตตําบลซํา กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

93 65097532881 สัญญาจาง 370/2565 650922025051 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,815.14     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานหนองสวง หมูที่ 3 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลหนองครก - เขตตําบลหมากเขียบ กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

94 65097532954 สัญญาจาง 371/2565 650922025869 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,827.32     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานโพนขา หมูที่ 1 - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนน หมูท่ี 5 (หนองบา)ตําบลโพนขา - กําหนด

เขตตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

95 65097533011 สัญญาจาง 372/2565 650922025940 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,827.32     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานเหลาโนนตูม หมูที่ 13 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลทุม อําเภอเมือง - บานโคกสมบูรณ กําหนด

หมูท่ี 8 ตําบลบอแกว อําเภอวังหิน 

จังหวดัศรีสะเกษ

96 65097533056 สัญญาจาง 373/2565 650922025381 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,812.70     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานหนองมวง (บานฝากบานดินจี)่ 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

หมูที่ 8 ตําบลหนองครก - บานกลาง กําหนด

หมูท่ี 3 ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง 

จังหวดัศรีสะเกษ

97 65097533097 สัญญาจาง 374/2565 650922025986 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00     499,827.32     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 498,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานทุม หมูท่ี 2 ตําบลทุม - 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานดงบัง หมูที่ 7 ตําบลจาน กําหนด

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

98 65097514945 สัญญาจาง 375/2565 650922026112 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,817.21     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานหัวนา หมูที่ 10 ตําบลน้ําคํา - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ถึงหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

99 65097515154 สัญญาจาง 376/2565 650922026179 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,013.87     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานโนนสวนปา หมูที่ 13 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

สายทางสามแยกสวนสัตวหนองกวาง - บานหนองแสง กําหนด

หมูที่ 11 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

100 65097515923 สัญญาจาง 377/2565 650922026292 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,817.21     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานโนนสวนปา หมูที่ 13 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลน้ําคํา - สายทางแยกโนนเนียม - กําหนด

รองข้ีนาค อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

101 65097533223 สัญญาจาง 378/2565 650922026572 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,330.46     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานโนนโก หมูที่ 11 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานขยับ หมูที่ 16 ตําบลปราสาท กําหนด

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลหนองหาง

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

102 65097533253 สัญญาจาง 379/2565 650922026622 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,330.46     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานปราสาท หมูที่ 12 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองอาคูณ หมูที่ 5 ตําบลปราสาท - กําหนด

เขตตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน

จังหวดัศรีสะเกษ

103 65097513684 สัญญาจาง 380/2565 650922025993 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,330.46     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 ก.ย.2565 สายทางบานหนองฮะ หมูที่ 3 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองนา หมูที่ 13 ตําบลปราสาท - กําหนด

เขตตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

104 65097671497 เลขใบสั่งซื้อ 332/2565 650914562240 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น 10,650.00       10,650.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 10,650.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 10,650.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

105 65097533122 สัญญาจาง 381/2565 650922031609 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,527.94     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานละลาย หมูที่ 1 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

สะพานขามหวยขะยูง ตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

106 65097533162 สัญญาจาง 382/2565 650922026207 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,527.94     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานกอ หมูที่ 7- ทางหลวงหมายเลข 4054 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

(น้ําตกหวยวังใหญ) ตําบลละลาย กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

107 65097533187 สัญญาจาง 383/2565 650922026426 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,332.21     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานหนองบัวเรณ หมูที่ 5 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลบักดอง - บานทุงเลน หมูที่ 7 กําหนด

ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

108 65097514027 สัญญาจาง 384/2565 650922026931 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,332.21     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานแข หมูที่ 1 - บานน้ําทวม 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

. หมูที่ 3 ตําบลแข - เขตตําบลปะอาว กําหนด

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

109 65097514180 สัญญาจาง 385/2565 650922026955 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,330.46     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานไพรพะยอม หมูที่ 8 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน - กําหนด

บานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรสีะเกษ



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

110 65097514294 สัญญาจาง 386/2565 650922028399 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,330.46     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานหนองคู หมูที่ 12 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลเมืองหลวง - เขตตําบลหวยทับทัน กําหนด

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ

111 65097514421 สัญญาจาง 387/2565 650922027178 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,554.73     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานโนนสะแบง หมูที่ 5 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ถนนลาดยางระหวางบานจํานัน หมูที่ 3 - กําหนด

บานทุงขนวน หมูที่ 1 ตําบลสวนกลวย

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

112 65097514564 สัญญาจาง 388/2565 650922027195 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,527.94     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานโตนด หมูที่ 2 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน โนนสมบูรณ หมูที่ 3 ตําบลขนุน กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

113 65097514724 สัญญาจาง 389/2565 650922027656 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,554.73     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ก.ย.2565 สายทางบานโนนสะแบง หมูที่ 5 - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ถนนลาดยางบานทุงขนวนใต หมูที่ 12 กําหนด

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

114 65097674693 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650902001612 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร หรืออิเล็กทรอนิกส 19,600.00       19,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 19,600.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 หนวยตรวจสอบภายใน 19,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

115 65107083104 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 651001001029 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 107,800.00     107,800.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น 107,800.00      หจก.ศรีสะเกษเครื่องเย็น เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 ขนาด 12,000 บีทียู และเคร่ืองปรับ 107,800.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ กําหนด

แบบแขวน

116 65107108071 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 651001001319 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการ 35,800.00       35,800.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายนิวัฒน สุริยาเรืองฤทธิ์ นายนิวัฒน สุริยาเรืองฤทธิ์ 35,800.00       นายนิวัฒน สุริยาเรืองฤทธ์ิ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 ปฏิบัติงานตามภารกิจ/หนาที่ ของ 35,800.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ กําหนด

117 65097740789 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 650902001698 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 102,000.00     102,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 102,000.00      หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 102,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

19นิ้ว) เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กําหนด

หนาที่ของสํานักคลัง

118 65097696254 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 651001001125 ซื้อครุภัณฑสํานักงานเพ่ือใชในการ 102,700.00     102,700.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด 102,700.00      บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ/หนาที่ 102,700.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ของกองการเจาหนาที่ กําหนด

119 65097658264 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 651002000024 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 46,900.00       46,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 46,900.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 1 โครงการ 46,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

120 65107084350 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 651001001049 ซื้อแผงก้ันแบบรื้อถอนได 6,900.00        6,900.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานสุดารัตนพาณิชย รานสุดารัตนพาณิชย 6,900.00         รานสุดารัตนพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 6,900.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับท่ี เลขท่ีโครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขท่ีคุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

121 65107091164 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 651001001128 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 38,500.00       38,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานสุดารัตนพาณิชย รานสุดารัตนพาณิชย 38,500.00       รานสุดารัตนพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 38,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

122 65097670853 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 651001000043 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 45,000.00       45,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 45,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 1 โครงการ 45,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

123 65097661481 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 651001000659 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 98,300.00       98,300.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด 98,300.00       บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 1 โครงการ 98,300.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

124 65107092329 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 651002000043 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 17,000.00       17,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 17,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สํานักงาน 17,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

125 65097674609 เลขใบสั่งซื้อ 7/2565 650914574412 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน หนวยตรวจสอบภายใน 31,300.00       31,300.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด 31,300.00       บริษัทจตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 31,300.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

126 65097701029 เลขใบสั่งซื้อ 8/2565 650901010401 ซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 7 ตู 31,500.00       31,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 31,500.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ 31,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ของกองสาธารณสุข กําหนด

127 65097699451 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 650902001641 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 65,000.00       65,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 65,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 65,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ตามภารกิจหนาที่ของกองสาธารณสุข กําหนด
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128 65097681718 เลขใบสั่งจาง 17/2565 650914571538 จางถายอกสารและเขาเลมแผนพัฒนา 110,500.00     110,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หลักเมืองกอบป หลักเมืองกอบป 110,500.00      หลักเมืองกอบป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สุขภาพระดับพื้นที(่พ.ศ.2565-2570) 110,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

จํานวน 170 เลม

129 65097731780 เลขใบสั่งซื้อ 20/2565 650914611157 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชในการปฏิบัติ 5,800.00        5,800.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 5,800.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 งานของกองยทุธศาตรและงบประมาณ 5,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

130 65097692656 เลขใบสั่งซื้อ 30/2565 650914580706 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ HP Laser 107 5,200.00        5,200.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 5,200.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 Printer Series 5,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

131 65097684739 เลขใบสั่งซื้อ 72/2565 650901010565 ซื้อครภัุณฑสํานักงาน โตะพรอมเกาอ้ีปฏบิัติงาน 66,000.00       66,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทจตุรโชคกรุปจํากัด บริษัทจตุรโชคกรุปจํากัด 66,000.00       บริษัทจตุรโชคกรุปจํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 66,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

132 65097717155 เลขใบสั่งซื้อ 73/2565 650902001662 ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 51,000.00       51,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 51,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 3 เครื่อง 51,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

133 65097726695 เลขใบสั่งจาง 183/2565 650915010864 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ 12 ที่นง 33,600.00       33,600.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายพิพัฒพงศ เงินจันทร นายพิพัฒพงศ เงินจันทร 33,600.00       นายพิพัฒพงศ เงินจันทร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 จํานวน 1 คัน เพ่ือใชเดินทางไปราชการรวม 33,600.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

งานแงขันทักษะวชิาการฯ กําหนด

134 65097692728 เลขใบสั่งซื้อ 131/2565 650914580404 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ 50,990.00       50,990.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 50,990.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 งานคามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักปลัด 50,990.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด
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135 65097696756 เลขใบสั่งซื้อ 132/2565 650914583260 ซื้อถังขนะชนิดมีลอเลื่อน เพื่อใชในการปฏิบัติ 44,000.00       44,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 44,000.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 งานตามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักปลัด 44,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด

136 65097708393 เลขใบสั่งซื้อ 133/2565 650914592841 ซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา 9,000.00        9,000.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานสิงหชัยวสัดุ รานสิงหชัยวสัดุ 9,000.00         รานสิงหชัยวสัดุ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 9,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

137 65097712445 เลขใบสั่งซื้อ 134/2565 65097712445 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 91,000.00       91,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทร ีบี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 91,000.00       เค ทร ีบี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 91,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

138 65097785072 เลขใบสั่งซื้อ 135/2565 650902001745 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 22,000.00       22,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 22,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ/หนาที่ 22,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

139 65097102727 สัญญาจาง 390/2565 650922028832 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,387,600.00   1,387,688.52     วิธีประกาศเชิญชวน 1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด 1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,276,672.00     หจก.เรืองโรจน23 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete  (e-bidding) 2.บริษัท บราเธอร คอนสตรัคชั่น จํากัด 2.หจก.เรืองโรจน23 1,240,000.00     1,240,000.00       และขอเสนอทาง

(ปูบน Tack Coat) อาคารพลศึกษาวีสมหมาย 3.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด เทคนิคถูกตอง

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 4.บริษัท ภูศิลา คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถวนและ

5.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ เปนผูเสนอราคา

6.หจก.กันทรลักษทรัพยทวี ต่ําสุด

7.หจก.สมชายรุงเรือง

8.หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์

9.หจก.ทาทรายปนัดดา

10.หจก.เรืองโรจน23

11.หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

12.บริษัท ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง จํากัด
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13.บริษัท ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จํากัด

14.บริษัท สุริยาขนสงอุบล จํากัด

15.หจก.พรกิตติยโสธร

16.หจก.พัณกมล กอสราง

140 65097647963 สัญญาจาง 391/2565 650922030993 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,383.22     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรอืง88เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานตะเคียนนอย หมูที่ 4 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลจะกง - บานหวยสระภูมิ หมูที่ 3 กําหนด

ตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

141 65097623463 สัญญาจาง 392/2565 650922031372 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,322.47     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรอืง88เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานคอปอ หมูที่ ๕ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานโนนลัด หมูที่ ๖ - คลองตาเจียม กําหนด

ตําบลขุนหาญ อําเภอ ขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ

142 65097623404 สัญญาจาง 393/2565 650922031441 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,554.73     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรอืง88เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานตายู หมูที่ ๗ ตําบลสระเยาว 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอศรีรัตนะ - เขตตําบลภูเงิน กําหนด

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

143 65097623329 สัญญาจาง 394/2565 650922031496 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,527.94     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรอืง88เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางหนองซําเบ็ง บานศรโีพธิ์แกว หมูที่ ๒ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ - บานภูคํา กําหนด

หมูที่ ๑๐ ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
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144 65097623230 สัญญาจาง 395/2565 650922031512 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,554.73     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง88 499,000.00      หจก.ทนงศักดิ์รุงเรอืง88เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานตาแบน หมูที่ ๙ ตําบลศรีแกว - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานกลวย หมูที่ ๘ ตําบลสระเยาว กําหนด

อําเภอศรรัีตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

145 65097634267 สัญญาจาง 396/2565 650922031060 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,554.73     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานแซรสะโบว หมูที่ ๖ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลดงรัก - น้ําตกหวยสวาย กําหนด

อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ

146 65097634316 สัญญาจาง 397/2565 650922031284 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,615.19     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานโคกเจริญ หมูที่ ๖ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย - เขตตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ กําหนด

จังหวดัศรีสะเกษ

147 65097634351 สัญญาจาง 398/2565 650922031501 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,615.19     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานคําโปรย หมูที่ ๕ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลละลาย - บานตามูล หมูที่ 4 กําหนด

ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

148 65097634413 สัญญาจาง 399/2565 650922031609 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     502,615.19     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ขามหวยขะยูง - บานละลาย หมูที่ ๑ กําหนด

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ
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149 65097634457 สัญญาจาง 400/2565 650922031686 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     501,973.48     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานเขาแดง หมูที่ ๑๒ 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

ตําบลโคกตาล - บานกลาง หมูท่ี ๕ กําหนด

ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ

150 65097623094 สัญญาจาง 401/2565 650922031556 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00     500,032.06     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 สายทางบานนาทุง หมูที่ ๗ - 499,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บาน นาทุงเหนือ หมูที่ ๑๖ กําหนด

ตําบลผักไหม - บานจานแสนไชย หมูที่ ๗

ตําบลจานแสนไชย อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

151 65097634488 สัญญาจาง 402/2565 650922031556 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 499,000.00     499,847.62     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.แซนดคอนสตรัคช้ัน 2021 หจก.แซนดคอนสตรัคช้ัน 2021 498,000.00      หจก.แซนดคอนสตรัคชั้น 2021เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 27 ก.ย.2565 ปูผิวทาง Asphaltic Concrete(ปูบน Tack coat) 498,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

บานหนองครก หมูที่ ๙ - บานหนองสาด กําหนด

หมูที่ ๔ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

 จังหวัดศรีสะเกษ(ชวงสายทางบานหนองครก-

บานปากชอง - สี่แยกบานหนองทา)

152 65097783867 เลขใบสั่งซื้อ 6/2565 650901011960 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ 364,300.00     364,300.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 364,300.00      บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.ย.2565 งานตามภารกิจ/หนาที่ของสํานักคลัง 364,300.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

153 65097787817 เลขใบสั่งซื้อ 136/2565 650901011867 ซื้อเครื่องเสียงหองรับรองสมาชิกสภา 146,500.00     146,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) ทรพัยทวี อินเตอร กรุป ทรพัยทวี อินเตอร กรุป 146,500.00      ทรพัยทวี อินเตอร กรุป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.ย.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 146,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด กําหนด
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154 65097772048 เลขใบสั่งจาง 174/2565 650922039106 จางทํางานโครงการซอมแซมปรับปรุง 267,000.00     267,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 267,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ก.ย.2565 อาคารสํานักงานสวนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 267,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ กําหนด

155 65097765333 เลขใบสั่งซื้อ 333/2565 650914636171 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,500.00       35,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยม 35,500.00       หจก.ธงชัยปโตรเลี่ยมเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 29 ก.ย.2565 35,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


