
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 65107113397 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651015002461 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสัณหฤทัย  เพ็ชรสมัย นางสาวสัณหฤทัย  เพ็ชรสมัย 56,700.00    นางสาวสัณหฤทัย  เพ็ชรสมัยเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ สํานักงานเลขา 56,700.00     ตรงตามเงื่อนไขที่

นุการองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

2 65107197477 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651015003843 จางเหมาบริการ งานบันทึกขอมูล 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวศศิวมล เลยหยดุ นางสาวศศิวมล เลยหยุด 54,900.00       นางสาวศศิวมล เลยหยุด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานรับ - 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สง เอกสารทางไปรษณีย ติดตอประสาน กําหนด

งานระหวางหนวยงานตางๆ สํานักปลัดฯ

3 65107230602 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651015004599 จางผลิตรายการและเผยแพรขาวสาร 60,000.00       60,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทศรีสะเกษเอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัด บริษัทศรีสะเกษเอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัด 60,000.00       บริษัทศรีสะเกษเอส.บี.เอส.อีเลคทริค จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 รายการ อบจ.เพ่ือคนทองถ่ินทาง 60,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

เคเบิ้ลทีว ีตามโครงการเผยแพรประชา กําหนด

สัมพันธองการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ

ประจปงบประมาณ พ.ศ.2566

4 65107398050 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651115001454 จางเหมาบริหารในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายสุริยา  ศรีคํา นายสุริยา  ศรีคํา 56,700.00       นายสุริยา  ศรีคํา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สถิติขอมมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักคลัง องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

5 65107398098 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651115001455 จางเหมาบริหารในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวปานรดา แปลงไธสง นางสาวปานรดา แปลงไธสง 56,700.00       นางสาวปานรดา แปลงไธสง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สถิติขอมมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักคลัง องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  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

6 65107131263 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651015002548 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายอภิเดช  มังสา นายอภิเดช  มังสา 56,700.00       นายอภิเดช  มังสา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 การจัดทําขอมลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สําหรับงานเลขานุการองคการ กําหนด

บริหารสวนจังหวัด

7 65107198995 เลขใบสั่งจาง 2/2566 6510150203872 จางเหมาบริการ งานบันทึกขอมูล 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวนันทนา  สรางหลอ นางสาวนันทนา  สรางหลอ 54,900.00       นางสาวนันทนา  สรางหลอเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 งานเลขานุการ งานติดตอประสานงาน 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ระหวางหนวยงานตางๆสํานักปลัดฯ กําหนด

8 65107244970 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651015005065 จางเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึก 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวลัดดาวัลย ศรีเมือง นางสาวลัดดาวัลย ศรีเมือง 54,900.00       นางสาวลัดดาวัลย ศรีเมือง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ขอมูลงานธุรการ 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65107398103 เลขใบสั่งจาง 3/2566 651115001456 จางเหมาบริหารในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายอภิสิทธิ์  แกวพวง นายอภิสิทธิ์  แกวพวง 56,700.00       นายอภิสิทธิ์  แกวพวง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สถิติขอมมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักคลัง องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

10 65107134457 เลขใบสั่งจาง 3/2566 651015002578 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร 56,700.00       นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักงานเลขานุการองคการ กําหนด

บริหารสวนจังหวัด

11 65107200148 เลขใบสั่งจาง 3/2566 651015003895 จางเหมาบริการงานธรุการ งานบันทึก 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายวรพจน ศรีวัง นายวรพจน ศรีวัง 54,900.00       นายวรพจน ศรีวัง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ขอมูล งานรับ-สง เอกสารทางไปรษณยี 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน กําหนด

ตางๆสํานักปลัดฯ



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

12 65107398106 เลขใบสั่งจาง 4/2566 651115001461 จางเหมาบริหารในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวชื่นกลม สารพงษ นางสาวช่ืนกลม สารพงษ 56,700.00       นางสาวช่ืนกลม สารพงษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สถิติขอมมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักคลัง องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

13 65107135762 เลขใบสั่งจาง 4/2566 651015002598 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวดาราวรรณ  แซอ่ึง นางสาวดาราวรรณ  แซอ่ึง 56,700.00       นางสาวดาราวรรณ  แซอึ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักงานเลขานุการองคการ กําหนด

บริหารสวนจังหวัด

14 65107206125 เลขใบสั่งจาง 4/2566 651015004012 จางเหมาบริการ งานเลขานุการ 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายนฤพล  งามศิริ นายนฤพล  งามศิริ 54,900.00       นายนฤพล  งามศิริ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 งานติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ตางๆ สํานักปลัดฯ กําหนด

15 65107398112 เลขใบสั่งจาง 5/2566 651115001462 จางเหมาบริหารในการปฏิบัติงาน 56,700.00       56,700.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวนิภาพร ชาวตระการ นางสาวนิภาพร ชาวตระการ 56,700.00       นางสาวนิภาพร ชาวตระการ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สถิติขอมมูลสารสนเทศ งานบันทึก 56,700.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ขอมูล สํานักคลัง องคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

16 65107208580 เลขใบสั่งจาง 5/2566 651015004188 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายชาญณรงค แกวนิล นายชาญณรงค แกวนิล 46,200.00       นายชาญณรงค แกวนิล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ



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

17 65107214147 เลขใบสั่งจาง 6/2566 651015004191 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางเบญจวรรณ บุดดีเคน นางเบญจวรรณ บุดดีเคน 46,200.00       นางเบญจวรรณ บุดดีเคนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ

18 65107144692 เลขใบสั่งจาง 6/2566 651015002740 เชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชในการ 100,000.00     100,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ ว ีเทรดด้ิง แอนด เซอรวสิ จํากัดบริษัท ที เอ ว ีเทรดด้ิง แอนด เซอรวสิ จํากัด 100,000.00      บริษัท ที เอ ว ีเทรดด้ิง แอนด เซอรวสิ จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ปฏิบัติงานของสํานักคลัง 100,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 65107214855 เลขใบสั่งจาง 7/2566 651015004219 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวยุพิน ภาษี นางสาวยุพิน ภาษี 46,200.00       นางสาวยุพิน ภาษี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ

20 65107216470 เลขใบสั่งจาง 8/2566 651015004253 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวประไพ  ศิลากุล นางสาวประไพ  ศิลากุล 46,200.00       นางสาวประไพ  ศิลากุล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ

21 65107218162 เลขใบสั่งจาง 9/2566 651015004270 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวมยุรี  ธนูทอง นางสาวมยรุ ี ธนูทอง 46,200.00       นางสาวมยุรี  ธนูทอง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ



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 65107218912 เลขใบสั่งจาง 10/2566 651015004288 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสายสมร  ตาดไธสงฆ นางสายสมร  ตาดไธสงฆ 46,200.00       นางสายสมร  ตาดไธสงฆเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ

23 65107219727 เลขใบสั่งจาง 11/2566 651015004383 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายวฒุิชัย  ธนูทอง นายวุฒิชัย  ธนูทอง 46,200.00       นายวฒุิชัย  ธนูทอง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP งานดูแลรักษาสนามหญา

ตัดแตงตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนฯ

24 65107224418 เลขใบสั่งจาง 12/2566 651015004423 จางเหมาบริการในลักษณะดูแลรักษา 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายสําลี วีระสิทธิ์ นายสําลี วีระสิทธิ์ 46,200.00       นายสําลี วีระสิทธิ์ เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารสํานักงาน อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP และบริเวณรอบที่ตั้งอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

25 65107225557 เลขใบสั่งจาง 13/2566 651015004454 จางเหมาบริการในลักษณะดูแลรักษา 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายกิตติชัย งามวิลัย นายกิตติชัย งามวิลัย 46,200.00       นายกิตติชัย งามวิลัย เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อาคารสํานักงาน อาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคา กําหนด

OTOP และบริเวณรอบที่ตั้งอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

26 65107162538 เลขใบสั่งจาง 14/2566 651015003076 จางเหมาบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวศวิาพร  นิลวันดี นางสาวศิวาพร  นิลวันดี 54,900.00       นางสาวศวิาพร  นิลวันดี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอกันทรลักษ 54,900.00         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

27 65107162955 เลขใบสั่งจาง 15/2566 651015003079 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางรุงฤดี อินทะพันธ นางรุงฤดี อินทะพันธ 46,200.00       นางรุงฤดี อินทะพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ปฏิบัติงานประจําสถานีขนสงผูโดยสาร 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรลักษ กําหนด

28 65107163114 เลขใบสั่งจาง 16/2566 651015003084 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางกนกพร สาเกษ นางกนกพร สาเกษ 46,200.00       นางกนกพร สาเกษ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

29 65107163346 เลขใบสั่งจาง 17/2566 651015003091 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายสมคิด ขันทอง นายสมคดิ ขันทอง 46,200.00       นายสมคิด ขันทอง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

30 65107163493 เลขใบสั่งจาง 18/2566 651015003093 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายพีระฉัตร  ทันตา นายพีระฉัตร  ทันตา 54,900.00       นายพีระฉัตร  ทันตา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

31 65107163676 เลขใบสั่งจาง 19/2566 651015003098 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณัฐกฤต รัตโน นางสาวณัฐกฤต รัตโน 54,900.00       นางสาวณัฐกฤต รัตโน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ประจําสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กันทรลักษ กําหนด

32 65107164182 เลขใบสั่งจาง 20/2566 651015003102 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการ 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายสมฤทธิ์  อุนใจ นายสมฤทธิ์  อุนใจ 46,200.00       นายสมฤทธิ์  อุนใจ เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ปฏิบัติหนาที่ประจําเมืองใหมชองสะงํา 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 65107164517 เลขใบสั่งจาง 21/2566 651015003107 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายเกรียงไกร วรรณประภา นายเกรียงไกร วรรณประภา 46,200.00       นายเกรียงไกร วรรณประภา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ตําแหนงคนงานทั่วไป ประจําเมืองใหม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะง่ํา อําเภอภูสิงห 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

34 65107164779 เลขใบสั่งจาง 22/2566 651015003113 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสารภี  อุนใจ นางสาวสารภี  อุนใจ 46,200.00       นางสาวสารภี  อุนใจ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ตําแหนง คนงานทั่วไป ประจําเมืองใหม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

35 65107164999 เลขใบสั่งจาง 23/2566 651015003119 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางละเอียด สอนภิลา นางละเอียด สอนภิลา 46,200.00       นางละเอียด สอนภิลา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ตําแหนง คนงานทั่วไป ประจําเมืองใหม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

36 65107165161 เลขใบสั่งจาง 24/2566 651015003420 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายวิทยา  จันทรสวาง นายวิทยา  จันทรสวาง 46,200.00       นายวทิยา  จันทรสวาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ตําแหนง คนงานทั่วไป ประจําเมืองใหม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

37 65107182474 เลขใบสั่งจาง 25/2566 651015003524 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการ 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายศักดิ์ดา  ไชยเพ็ชร นายศักดิ์ดา  ไชยเพ็ชร 46,200.00       นายศักดิ์ดา  ไชยเพ็ชร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ปฏิบัติหนาที่ประจําเมืองใหมชองสะงํา 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ กําหนด

38 65107227999 เลขใบสั่งจาง 26/2566 651015004558 จางเหมาบริการงานธรุการของฝาย 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวณิชาภา ดวนใหญ นางสาวณิชาภา ดวนใหญ 54,900.00       นางสาวณิชาภา ดวนใหญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สงเสรมิการทองเที่ยว 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

39 65107231070 เลขใบสั่งจาง 27/2566 651015004592 จางเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึก 54,900.00       54,900.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง 54,900.00       นางสาวสุธิมา  ใสกระจาง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน 54,900.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

การกีฬาและการทองเที่ยว องคการบริหารสวน กําหนด

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

40 65107235852 เลขใบสั่งจาง 28/2566 651015005140 จางเหมาบริการปฏิบัติงานดูและบํารุงรักษา 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายประกาศิต สมศักดิ์ นายประกาศิต สมศักดิ์ 46,200.00       นายประกาศิต สมศักดิ์ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 สนามกีฬาตามภารกิจถายโอนสนาม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กีฬาระดับจังหวัดทั้ง 2 แหง (อาคาร กําหนด

พลศึกษาวีสมหมายจุ 4,000 ที่นั่งและ

อาคารโรงฝกกีฬาเอนกประสงค)ฯ

41 65107221731 เลขใบสั่งจาง 31/2566 651015004402 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานทํา 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายณรงค   ปราบภัย นายณรงค   ปราบภัย 46,200.00       นายณรงค   ปราบภัย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ความสะอาด งานดูแลบํารุงรักษาตนไม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

พันธไม สวนสาธารณะหนองกวาง กําหนด

สวนปาเฉลิมพระเกียรต ิร.9(โนนหนองกวาง)

หนองน้ําสาธารณะหนองกวางและบริเวณประตูเมือง

42 65107226309 เลขใบสั่งจาง 32/2566 651015004679 จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานทํา 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายภักดี  สุทาบุญ นายภักดี  สุทาบุญ 46,200.00       นายภักดี  สุทาบุญ เปนผูมีคณุสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 ความสะอาด งานดูแลบํารุงรักษาตนไม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

พันธไม สวนสาธารณะหนองกวาง กําหนด

สวนปาเฉลิมพระเกียรต ิร.9(โนนหนองกวาง)

หนองน้ําสาธารณะหนองกวางและบริเวณประตูเมือง

43 65107161262 เลขใบสั่งจาง 46/2566 651015003064 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,309.00       54,309.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายพงศธร  คามวัลย นายพงศธร  คามวัลย 54,309.00       นายพงศธร  คามวัลย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 54,309.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

44 65107161298 เลขใบสั่งจาง 47/2566 651015003065 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 26,859.00       26,859.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายธีรศักดิ์  ศรีบุญ นายธีรศักดิ์  ศรีบุญ 26,859.00       นายธีรศักดิ์  ศรีบุญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 หนาที่ผูชวยนายชางโยธา 26,859.00         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

45 65107161238 เลขใบสั่งจาง 48/2566 651015003062 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,309.00       54,309.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาววราพร  ประเสริฐ นางสาววราพร  ประเสรฐิ 54,309.00       นางสาววราพร  ประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 54,309.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

46 65107161249 เลขใบสั่งจาง 49/2566 651015003063 จางเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ 54,309.00       54,309.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา 54,309.00       นางสาวปุณยาพร  ยอดพงษา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 3 ต.ค.2565 หนาที่ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 54,309.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

สํานักชาง กําหนด

47 65107179761 เลขใบสั่งจาง 39/2566 651015003503 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาใน 46,200.00       46,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นางทวีวรรณ วัฒนปาณี นางทวีวรรณ วัฒนปาณี 46,200.00       นางทวีวรรณ วัฒนปาณี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 ต.ค.2565 การปฏิบัติหนาที่ประจําเมืองใหม 46,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา และสถานีขนสงผูโดยสาร กําหนด

เมืองใหมชองสะงํา

48 65107216606 เลขใบสั่งจาง 40/2566 651015004262 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 12,063.18       12,063.18      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 12,063.18       บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ต.ค.2565 กค 1456 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 12,063.18         ตรงตามเงื่อนไขที่

เลขที่ 005-50-005 กําหนด

49 65107229373 เลขใบสั่งจาง 41/2566 651014185320 จางถายทอดสัญญาการถายทอดสด 30,000.00       30,000.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) นายชางวิทย อุดมธนากรกุล นายชางวิทย อุดมธนากรกุล 30,000.00       นายชางวทิย อุดมธนากรกุล เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 ต.ค.2565 จากสถานีวทิยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 30,000.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กรมประชาสัมพันธและถายทอดสด กําหนด

บรรยากาศภายในงานพิธีฯ ของ

จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565

50 65107247610 เลขใบสั่งจาง 42/2566 651014195101 จางซอมแซมรถยนตหมายเลข 558.50           558.50           วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993) ฯ บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993) 558.50           บริษัท โตโยตาศรีสะเกษ(1993เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ต.ค.2565 ทะเบียน นข 4991 ศรีสะเกษ 558.50             ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 001-60-0010 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

51 65107283337 เลขใบสั่งจาง 43/2566 651014221898 จางจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 1,800.00        1,800.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พ.ีกอปป 1,800.00         เอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ต.ค.2565 ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 1,800.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

และความโปงใส ขององคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2566-25670)

52 65107349985 เลขใบสั่งจาง 1/2566 651014274700 จางถายเอกสาร (ราง) แผนการดําเนินงาน 2,520.00        2,520.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พ.ีกอปป 2,520.00         เอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ต.ค.2565 ประจําปงบประมาณ 2566 ขององค 2,520.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

การบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

53 65107328641 เลขใบสั่งจาง 62/2566 651014258457 จางเปลี่ยนไดชารจ รถยนตยี่หอ 32,578.29       32,578.29      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บ.สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด บ.สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด 32,578.29       บ.สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ต.ค.2565 นิสสัน หมายเลขทะเบียน นข2942 ศรสีะเกษ 32,578.29         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

54 65107376303 เลขใบสั่งจาง 63/2566 651014289956 จางซอมเครื่องปรับอากาศ สําหรับ 10,500.00       10,500.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเครื่องเยน็ หจก.ศรีสะเกษเครื่องเยน็ 10,500.00       หจก.ศรีสะเกษเครื่องเยน็เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ต.ค.2565 กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 10,500.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

55 65107268831 เลขใบสั่งจาง ศก51001/3625 651015005497 ซื้อแบบพิมพ เพื่อใชในการปฏิบัติ 67,154.00       67,154.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครองโรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 67,154.00       โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครองเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 21 ต.ค.2565 งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 67,154.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ กําหนด

56 65107322400 เลขใบสั่งซื้อ 4/2566 651014250871 ซื้อตลับหมึก PRINTRONIX P8000 19,200.00       19,200.00      วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอสเคซัพพลาย รานเอสเคซัพพลาย 19,200.00       รานเอสเคซัพพลาย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ต.ค.2565 19,200.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

57 65107346857 เลขใบสั่งซื้อ 6/2566 651014269036 ซื้อแบตเตอรี่รถยนตหมายเลขทะเบียน 4,173.00        4,173.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด 4,173.00         บริษัทมิตซูไทยยนต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ต.ค.2565 นข 1474 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 4,173.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

001-48-0003 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

58 65117031859 เลขใบสั่งจาง 2/2566 651114025893 จางถายเอกสาร แผนการดําเนินงาน 8,640.00        8,640.00        วธีิเฉพาะเจาะจง(ข) เอส.พ.ีกอปป เอส.พ.ีกอปป 8,640.00         เอส.พ.ีกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 31 ต.ค.2565 ประจําปงบประมาณ 2566 ขององค 8,640.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

การบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด


