
ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62057452293 8  ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,350,000 1,398,071 ประกวดราคา หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สินรวมชัย 934,200 บริษัทคิงสคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

231/2562 สายทางบานดอกประดู   หมูท่ี 13  ตําบลดู   -  บานหนองเหล็ก อิเล็กทรอนิกส บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น  แอนด หจก.กันทรารมยวัสดุ 1999 970,000 แอนด แมททีเรียล จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 6    ตําบลพิมาย  อําเภอปรางคกู     จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) แมททีเรียล  จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 959,000 870,000 ตรงตามประกาศ

หจก.กันทรารมยวัสดุ 1999 หจก.ณชัยรุงเรือง 1,050,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท 779,000

หจก.เชิดชัยสินรุงเรือง บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น  แอนด- 870,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท แมททีเรียล จํากัด

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.เชิดชัยสินรุงเรือง 1,000,000

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สินรวมชัย

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

2 62067444242 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทาง 499,000 492,939 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ  เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ  เอส เจ แอล 492,700        หจก.ขุขันธ  เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

232/2562 บานเดื่อนอก   หมูท่ี  9  ตําบลตาอุด  -  เขตตําบลหนองฉลอง     492,700                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

3 62067447365 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนน 494,000 486,670 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ  เอส เจ แอล หจก.ขุขันธเอสเจแอล 486,000        หจก.ขุขันธเอสเจแอล เปนผูเสนอราคา

233/2562 คูณนอย     หมูท่ี 11     ตําบลหนองหวา     อําเภอเบญจลักษ   - 486,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลสวนกลวย    อําเภอกันทรลักษ       จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

4 62067466411 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเพ็กนอย 494,000 486,670 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 486,000        หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

234/2562 หมูท่ี  8   ตําบลหนองหวา  - บานดอนเขียว  หมูท่ี  6  ตําบลทาคลอ 486,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

5 62067459543 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานชํา  หมูท่ี 492,000 486,554 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 486,000       หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

235/2562 ตําบลซํา   อําเภอเมือง -  บานนิคมซอย 3   หมูท่ี  9   ตําบลบอแกว 486,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

6 62067454886 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองไผ  498,400 491,477 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 491,000       หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

236/2562 หมูท่ี 4    ตําบลวังหิน  -   เขตตําบลดวนใหญ      อําเภอวังหิน 491,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ  ตรงตามประกาศ

7 62067462274 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบาน 496,200 489,398 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 489,000        หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

237/2562 ดอนพระเจา   หมูท่ี  13    ตําบลบุสูง   -  เช่ือมเขตตําบลดวนใหญ  489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

8 62067461400 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนติ้ว  498,900 491,672 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 491,000        หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

238/2562 หมูท่ี 5   ตําบลโนนคูณ   -   บานแดนอุดม    หมูท่ี 11 491,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลคอนกาม    อําเภอยางชุมนอย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

9 62057449012 8  ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 2,000,000 2,040,198 ประกวดราคา หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,890,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

239/2562 บานยางชุมนอย   หมูท่ี 9   ตําบลยางชุมนอย   -  บานแดนอุดม อิเล็กทรอนิกส หจก.ส.เทพฤทธ์ิ หจก.สินรวมชัย 1,600,000 1,237,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 11    ตําบลคอนกาม   อําเภอยางชุมนอย   จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,237,000 ตรงตามประกาศ

บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น  แอนด- หจก.สมชายรุงเรือง 1,380,000

แมททีเรียล  จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,358,000

หจก.สมชายรุงเรือง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,495,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ณชัยรุงเรือง 1,680,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท 1,251,299

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น  แอนด- 1,269,000

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง แมททีเรียล  จํากัด

หจก.ณชัยรุงเรือง หจก.ส.เทพฤทธ์ิ 1,468,000

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.สินรวมชัย

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

10 62077167388 8  ก.ค. 62 จางซอมรถบรรทุกเททาย  รหัส อบจ.ศรีสะเกษ   017-32-0001 168,680 168,680 เฉพาะเจาะจง อู ช. เจริญยนต อู ช. เจริญยนต 168,680 อู ช. เจริญยนต เปนผูเสนอราคา

240/2562 168,680 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

11 62067456772 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทาพระ 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,500        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

241/2562 หมูท่ี  7  ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ  -  บานหวยตามาย   490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 8  ตําบลหนองฮาง    อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

12 62067456780 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,500 490,900 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,500        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

242/2562 บานศรีสมบูรณ    หมูท่ี  13   ตําบลภูเงิน   อําเภอกันทรลักษ  -   490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมเขตตําบลภูฝาย    อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

13 62067456786 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานจานเลียว 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,500        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

243/2562 หมูท่ี 4  ตําบลเมือง  -   บานวังชมภู    หมูท่ี  6    ตําบลเวียงเหนือ 490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

14 62067456801 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 495,000 489,273 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 489,000        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

244/2562 บานวังเย็น   หมูท่ี 2   ตําบลหัวเสือ - บานเปยมตาลวก  หมูท่ี 2   489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

15 62067456808 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานคลองสุด 495,000 489,273 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 489,000        หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

245/2562 หมูท่ี 10   ตําบลหัวเสือ  -  บานตารงค   หมูท่ี  9  ตําบลกฤษณา  489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

16 62067456814 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกะวัน 495,000 488,153 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 488,000        หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

246/2562 หมูท่ี  8  ตําบลตองปด  อําเภอน้ําเกล้ียง -  บานอาลัย    หมูท่ี 6 488,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน    อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

17 62067450509 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 496,000 490,829 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 490,500        หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

247/2562 บานศรีผไทราษฎร     หมูท่ี  16  -  บานผือพัฒนา   หมูท่ี  15  490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกู     อําเภอปรางคกู     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

18 62067449731 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเกาะ 496,000 490,829 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 490,500        หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

248/2562 หมูท่ี  11    ตําบลกู    อําเภอปรางคกู    จังหวัดศรีสะเกษ   - 490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลตรวจ    อําเภอศรีณรงค      จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

19 62067458525 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุง  หมูท่ี  498,300 491,457 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 491,000        หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

249/2562 ตําบลวังหิน   อําเภอวังหิน  -   เขตตําบลหนองคา   อําเภอพยุห 491,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

20 62067458880 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองตาพรม498,300 491,457 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 491,000        หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

250/2562 หมูท่ี  2   -   วัดปาหนองกระโดน     ตําบลวังหิน     อําเภอวังหิน 491,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

21 62067459149 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 496,300 489,437 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 489,000       หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

251/2562 บานดอนพระเจา   หมูท่ี 13    ตําบลบุสูง  -  เช่ือมเขตตําบลโพนยาง 489,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

22 62067459406 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนดู 496,300 489,437 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 489,000       หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

252/2562 หมูท่ี  7   -   บานโนนสูง    หมูท่ี 5   ตําบลดวนใหญ   อําเภอวังหิน 489,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

23 62067456715 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตารงค 495,000 489,273 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 489,000        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

253/2562 หมูท่ี  9   ตําบลกฤษณา  -  บานตะเคียน  หมูท่ี  4   ตําบลจะกง 489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

24 62067456718 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสวงษ  495,000 489,233 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 489,000        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

254/2562 หมูท่ี 4  -  บานประปุน   หมูท่ี  7    ตําบลหัวเสือ   อําเภอขุขันธ 489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

25 62067456721 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกานเหลือง 496,000 490,379 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

255/2562 หมูท่ี 6    ตําบลหมากเขียบ   อําเภอเมือง   -  เขตตําบลแข  490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภออุทุมพรพิสัย     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

26 62067456722 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนใหญ 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,500        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

256/2562 หมูท่ี  3   ตําบลเมือง  -  บานถนนวิหาร   หมูท่ี 11   ตําบลบึงมะลู 490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

27 62067456723 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเดียงนอย 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,500        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

257/2562 หมูท่ี  2     ตําบลเมือง   -  บานเดียงตะวันออก    หมูท่ี  1  490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเวียงเหนือ     อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

28 62067442651 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดวนใหญ 498,300 491,412 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 491,000        หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

258/2562 หมูท่ี  11   ตําบลดวนใหญ  -   (บานหลักปาย)  บานหนองพะตา  491,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

  หมูท่ี 7    ตําบลงวังหิน     อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

29 62067443039 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหวย  หมูท่ี 495,000 489,233 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 489,000        หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

259/2562 บานคลองสุด    หมูท่ี  10    ตําบลหัวเสือ   -  เขตตําบลจะกง 489,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

30 62067443321 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางถนนโชคชัย - 499,000 492,939 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 492,500        หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

260/2562 เดชอุดม  -  หนองหวานอย   ตําบลตาอุด  -  เขตตําบลปรือใหญ  492,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

31 62067444542 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระโพธ์ิ  496,000 490,829 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 490,500       หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

261/2562 หมูท่ี  7  ตําบลกู   อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ   - เขตตําบล 490,500                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

แจนแวน     อําเภอศรีณรงค     จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ

32 62067446085 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองสวง 492,000 486,554 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 486,000        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

262/2562 หมูท่ี  3    ตําบลหนองครก   -    บานหนองหัวลิง    หมูท่ี  2 486,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหมากเขียบ     อําเภอเมือง     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ





ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

33 62067446405 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานแดง  498,600 492,236 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 492,000        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

263/2562 หมูท่ี 10  ตําบลจาน   -  บานหนองไฮ   หมูท่ี  1   ตําบลหนองไฮ 492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

34 62067459156 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองคูนอย 496,000 490,379 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

264/2562 หมูท่ี  12  ตําบลจาน - บานทุม  หมูท่ี  1   ตําบลทุม   อําเภอเมือง 490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

35 62067459328 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนน 498,600 492,278 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 492,000        หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

265/2562 หมูท่ี 5    ตําบลโพนขา   -    บานโนนอีปง     หมูท่ี  8   492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแกว     อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

36 62067458154 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานจานเลียว 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 490,500        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

266/2562 หมูที่  4  ตําบลเมือง  -  บานหนองตาอุด   หมูที่  12   ตําบลบึงมะลู 490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

37 62067458976 8  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองตอ 498,500 490,956 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 490,500        หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

267/2562 นาเจริญ  หมูท่ี  7   ตําบลเมือง  -   บานหนองตาอุด    หมูท่ี  12  490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบึงมะลู    อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ  ตรงตามประกาศ

38 62067456791 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานคลอ 497,900 490,626 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 490,000        หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

268/2562 หมูท่ี  2  ตําบลดู   -   บานทาชาง    หมูท่ี 4    ตําบลหนองบัว  490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

39 62067456796 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางหลวงแผนดิน 497,900 490,626 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 490,000        หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

269/2562 หมายเลข  226  ( ชวง กม. ท่ี 14+200)  -  บานหนองถม   หมูท่ี 3 490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดู   อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

40 62067442322 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสะอาด 499,900 492,648 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 492,000        หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

270/2562 หมูท่ี 2   -    บานบกบาง     หมูท่ี 11      ตําบลผักแพว   492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

41 62067467030 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเปอย 497,000 490,626 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 490,000        หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

271/2562 หมูท่ี  6  ตําบลหนองแกว  -  บานละทาย   หมูท่ี 1   ตําบลละทาย 490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

42 62067451182 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานใหม  หมูท่ี 498,600 492,236 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 492,000        หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

272/2562 ตําบลน้ําคํา  -  บานเอก  หมูท่ี 5   ตําบลหญาปลอง    อําเภอเมือง 492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

43 62067451720 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานขนวน 496,000 490,379 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 490,000        หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

273/2562 หมูท่ี 4   ตําบลโพนขา  -  บานเหลายอด  หมูท่ี  2    ตําบลจาน   490,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

44 62067452241 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานคอนกาม 498,900 491,672 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 491,000       หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

274/2562 หมูท่ี  4 -  บานแดนอุดม    หมูท่ี 11     ตําบลคอนกาม   491,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอยางชุมนอย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

45 62067452643 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองเทา 498,900 491,672 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 491,000       หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

275/2562 หมูท่ี  12    ตําบลคอนกาม  -  บานเขวานอย   หมูท่ี  2 , 4 , 8 491,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลยางชุมนอย    อําเภอยางชุมนอย     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

46 62067459748 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเหลาแค 498,600 492,278 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 492,000        หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

276/2562 หมูท่ี  5   ตําบลโพนขา   อําเภอเมือง  -  เช่ือมเขตอําเภอกันทรารมย 492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

47 62067459945 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานปาสะแบง 498,600 492,224 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 492,000        หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

277/2562 หมูท่ี  7   ตําบลซํา  อําเภอเมือง   -  บานนิคมซอย 4    หมูท่ี  9 492,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบอแกว    อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

48 62067464968 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองลุง 498,600 493,346 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 493,000        หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

278/2562 หมูท่ี 14   -   บานหองนอย     หมูท่ี  12     ตําบลผักไหม  493,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

49 62067465915 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสาย  499,000 491,644 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 491,000        หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

279/2562 หมูที่  5  -  บานโนนแตน  หมูที่  8  ตําบลแขม  อําเภออุทุมพรพิสัย 491,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

50 62067460210 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนานวน 498,600 493,346 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 493,000        หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

280/2562 หมูท่ี 1  -   บานพงสิม    หมูท่ี  8     ตําบลจานแสนไชย  493,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

51 62067465446 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานผือ  หมูท่ี 498,600 493,346 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 493,000        หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

281/2562 โนนแถลง  ตําบลจานแสนไชย   อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ - 493,000                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ

52 62067458686 9  ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานรังแรง 498,900 493,414     เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 493,000       หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

282/2562 หมูท่ี  4   ตําบลรังแรง - บานโนนเปอย  หมูท่ี  12   ตําบลอีหล่ํา 493,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

53 62057451208 10 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,991,500 1,880,469 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,680,000 หจก.เค.เจ.เจ เปนผูเสนอราคา

283/2562 สายทางบานโพธ์ิ  หมูท่ี 1 ตําบลโพธ์ิวงศ - บานภูฝาย อิเล็กทรอนิกส หจก.เค.เจ.เจ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,390,000 1,200,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 1    ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.ลาภิศกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,404,000 ตรงตามประกาศ

หจก.เพียรสราง หจก.เค.เจ.เจ 1,200,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ลาภิศกอสราง 1,355,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท หจก.เพียรสราง 1,388,800

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,238,000

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ณชัยรุงเรือง 1,492,600

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ธนาประสงค

หจก.ณชัยรุงเรือง

54 62047177576 10 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 3,996,900 3,716,724.89 ประกวดราคา หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,480,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

284/2562 สายทางบานนาโพธ์ิ    หมูท่ี  3    -  บานแจงแมง     หมูท่ี 2 อิเล็กทรอนิกส หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.ธนาประสงค 2,320,000 2,280,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลชํา    อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.กันทรลักษไทยนต 2,280,000 ตรงตามประกาศ

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.สินรวมชัย 2,955,680

หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 2,290,000

หจก.เพียรสราง หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 2,349,500

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.เพียรสราง 2,347,203.86

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,599,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ณชัยรุงเรือง 2,955,000

หจก.ณชัยรุงเรือง หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,640,000

หจก.ธนาประสงค

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สินรวมชัย

หจก.กันทรลักษไทยนต



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

55 62047177763 10 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 2,997,000 2,787,587.42 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,580,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

285/2562 สายทางบานขนุน  หมูท่ี 1  ตําบลขนุน  -   บานสรางศาลา อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ธนาประสงค 1,744,000 1,718,888 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  10   ตําบลสังเม็ก   อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.กันทรลักษไทยนต 1,718,888 ตรงตามประกาศ

หจก.เพียรสราง หจก.สินรวมชัย 2,200,000

หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,720,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ลาภิศกอสราง 2,041,000

หจก.ลาภิศกอสราง หจก.เพียรสราง 1,760,300

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,929,000

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.ณชัยรุงเรือง 2,222,000

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.สุริยาขนสงอุบล 2,730,000

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.สินรวมชัย

หจก.ธนาประสงค

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.กันทรลักษไทยนต

56 62067458211 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 495,000 487,784 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 487,400        หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

286/2562 บานหนองสนม  หมูท่ี  1 ตําบลเหลากวาง -  บานหนองมะเกลือ 487,400                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  3   ตําบลโนนคอ   อําเภอโนนคูณ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

57 62067459632 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 490,915 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 487,400        หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

287/2562 สามแยกโนนแก - บานหนองหัวลิง  หมูท่ี  7  ตําบลศรีโนนงาม  490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

  อําเภอศรีรัตนะ  - บานโนนสวาง    หมูท่ี  15      ตรงตามประกาศ

 ตําบลพรหมสวัสด์ิ     อําเภอพยุห     จังหวัดศรีสะเกษ

ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป



58 62067459953 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกลวย  498,400 490,915 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 490,500        หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

288/2562 หมูท่ี 8     ตําบลสระเยาว    อําเภอศรีรัตน ะ  -    บานซํา 490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สะโหมง  หมูท่ี 7  ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

59 62067463546 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบาน 498,400 490,915 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 490,500        หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

289/2562 หนองรุง   หมูท่ี  2  ตําบลศรีโนนงาม  - บานหนองจิก   490,500                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 หมูท่ี  4    ตําบลพิงพวย   อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

60 62067464348 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนแสง 348,800 343,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 343,000       หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

290/2562 หมูท่ี  6    ตําบลเส่ืองขาว     อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ 343,000                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

61 62067453114 10 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหวยขะยูง 495,000 487,784 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 487,300        หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

291/2562 หมูท่ี 11 -  บานปลาขอ    หมูท่ี  4   ตําบลโพธ์ิ     อําเภอโนนคูณ 487,300                   ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

62 62067456728 11 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนอง 498,600 493,346 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นกอสราง 493,000        หจก.พันเปอรเซ็น เปนผูเสนอราคา

292/2562 สะมอน   หมูท่ี  11   ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน   จังหวัด กอสราง ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ศรีสะเกษ -  เขตตําบลหม่ืนศรี   อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร 493,000                   ตรงตามประกาศ

63 62067456713 11 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองจิก 498,800 493,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 493,000        หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

293/2562 หมูท่ี 11  ตําบลขะยูง   อําเภออุทุมพรพิสัย -   บานตําแย   หมูท่ี  2  คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองไผ     อําเภอเมือง     จังหวัดศรีสะเกษ 493,000                   ตรงตามประกาศ

64 62067456726 11 ก.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานขะยูง  498,900 493,414 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 493,000        หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

294/2562 หมู 1  -  บานประดู   หมูท่ี  9  ตําบลขะยุง   อําเภออุทุมพรพิสัย คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ 493,000                   ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

65 62057454591 11 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง  Para    Asphaltic   997,300 982,509 ประกวดราคา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 628,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร- เปนผูเสนอราคา

295/2562 Concrete ( ปูบน Tack Coat )  เช่ือมระหวางตําบลสายทาง อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 736,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานปลาเดิดนอย   หมูท่ี 9  ตําบลโดด   อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  - (e-bidding) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 854,000 628,000 ตรงตามประกาศ

เขตอําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.กันทรลักษไทยนต 721,161.17

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษไทยนต

66 62057453734 11 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง  Para   Asphaltic      1,998,500 1,993,301 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,490,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร- เปนผูเสนอราคา

296/2562 Concrete   เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนคําแกว   หมูท่ี 9 อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,460,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสังเม็ก   -    บานนาขนวน     หมูท่ี 5     ตําบลขนุน  (e-bidding) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,394,900 1,299,000 ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ       จังหวัดศรีสะเกษ หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,299,000

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,671,144

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,435,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษไทยนต

67 62057450867 11 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 999,000 976,332 ประกวดราคา บริษัท โคกจานวัสดุ จํากัด หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 910,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร- เปนผูเสนอราคา

297/2562 สายทางบานสมปอย     หมูท่ี 2    ตําบลสําโรง    -  บานกระจะ อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 719,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  7  , 10    ตําบลโคกหลาม     อําเภออุทุมพรพิสัย (e-bidding) หจก.สมชายรุงเรือง หจก.ทาทรายปนัดดา 748,888 719,000 ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.เชิดชัย  สินรุงเรือง 740,000

หจก.เชิดชัย  สินรุงเรือง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ธนาประสงค



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

68 62057492982 12 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,999,600 1,878,972   ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ธนาประสงค 1,203,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

298/2562 สายทางบานหนองแสง   หมูท่ี   13    ตําบลสังเม็ก  อิเล็กทรอนิกส หจก.ลาภิศกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,155,000 1,139,480 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ  -  บานโนนคําตื้อ หมูท่ี 4    ตําบลหนองหวา (e-bidding) หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,240,000 ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท หจก.ลาภิศกอสราง 1,234,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ทุมมณีกอสราง 1,584,000

หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 1,139,480

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,238,000

หจก.ธนาประสงค

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษไทยนต

69 62047178754 12 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง    Para    Asphaltic  3,996,400 3,848,314.47 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,520,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

299/2562 Concrete ( ปูบน Tack Coat )  เช่ือมระหวางตําบลสายทาง อิเล็กทรอนิกส หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,429,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนสัง  หมูท่ี 11    ตําบลโนนสัง  -  ทางหลวงแผนดิน (e-bidding) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 3,189,050 2,429,000 ตรงตามประกาศ

 หมายเลข 226   -  บานหนองถม    หมูท่ี 1    ตําบลหนองหัวชาง หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,750,000

อําเภอกันทรารมย     จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,797,000

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 2,647,442.32

หจก.ทาทรายรุงอรุณ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

70 62057494006 15 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม 1,999,900 1,889,197 ประกวดราคา หจก.ลาภิศกอสราง หจก.ลาภิศกอสราง 1,304,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

300/2562 ระหวางตําบลสายทางบานหนองปลาเข็งกลาง อิเล็กทรอนิกส หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ทุมมณีกอสราง 1,614,000 1,172,440 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

  หมูท่ี 12    ตําบลโพธ์ิ   -   เขตตําบลเหลากวาง (e-bidding) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 1,172,440 ตรงตามประกาศ

 อําเภอโนนคูณ      จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,258,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท หจก.กันทรลักษไทยนต 1,300,000

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.กันทรลักษไทยนต

71 62057450241 15 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวทาง   Para   1,489,000 1,388,618 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 970,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

301/2562  Asphaltic   Concrete  เช่ือมระหวางตําบล อิเล็กทรอนิกส หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,041,000 860,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

รหัสสายทาง    ศก 2023    บานหนองหวา (e-bidding) หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 979,000 ตรงตามประกาศ

หมูท่ี 1    ตําบลหนองหวา  -   เขตอําเภอ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษไทยนต 860,000

เบญจลักษ  (บานโนนใหญ   หมูท่ี 11 ตําบลเสียว)  หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,020,000

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

72 62057543833 19 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 4,996,400 4,604,938.24 ประกวดราคา หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,590,000 หจก.กันทรลักษทรัพยทวี เปนผูเสนอราคา

302/2562 สายทางบานตูมใต    หมูท่ี 11  ตําบลตูม   -   บานกูตะวันตก  อิเล็กทรอนิกสหจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.กันทรลักษไทยนต 4,594,900 4,590,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  14    ตําบลกู    อําเภอปรางคกู     จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 4,604,938.29 ตรงตามประกาศ

บริษัท  นัม  แพน  ออโตพารท - หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,604,000

แอนด  ดีไซน  จํากัด

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.ชางไทยการโยธา  2018

หจก.ทีพีเอฟ  เอนจิเนียร่ิง

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.เพียรสราง

หจก.ธนาประสงค

หจก.กิจชัยทวี

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.วีอารคอนกรีต

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อ้ึงเกี่ยอู

หจก.ที.เอ็น.บี.คอนกรีต

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.กันทรลักษไทยนต



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

73 62057544091 25 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 2,998,000 2,828,990.37 ประกวดราคา หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 2,820,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

303/2562 สายทางบานปาฝาง   หมูท่ี 20     ตําบลโดด    -    โรงพยาบาล อิเล็กทรอนิกส หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,828,000 2,820,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

โพธ์ิศรีสุวรรณ      ตําบลเสียว       อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  (e-bidding) หจก.ชนมีชัย  1994 ตรงตามประกาศ

 จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ

บริษัท  นัม  แพน  ออโต พารท-

แอนด  ดีไซน  จํากัด

หจก.ทีพีเอฟเอนจิเนียร่ิง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ทาทรายปนัดดา

บริษัท  กอสรางสิบทิศ จํากัด

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ธนาประสงค



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

74 62057544296 25 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 4,998,000   4,696,734.86 ประกวดราคา หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 4,680,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

304/2562 สายทางบานทางสายลวด   หมูท่ี 9     ตําบลไพรพัฒนา   -  อิเล็กทรอนิกส หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,696,000 4,680,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพธ์ิไทร    หมูท่ี 9   ตําบลหวยตามอญ      อําเภอภูสิงห (e-bidding) หจก.ชนมีชัย  1994 ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียร่ิง

บริษัท  นัม  แพน  ออโตพารท -

แอนด  ดีไซน  จํากัด

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.จตุรงค คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.วีอารคอนกรีต

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.เพียรสราง

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.กันทรลักษไทยนต

          



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

75 62057544764 25 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง    Para     Asphaltic 3,896,000   3,847,842.10 ประกวดราคา บริษัท  นัม  แพน  ออโตพารท - หจก.รัตนชาติกอสราง 2,580,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

305/2562 Concrete   ( โดยวิธี    Pavement    In -   Place   Recycling ) อิเล็กทรอนิกส์ แอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.ธเนศธนากอสราง 3,120,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระแซงใต      หมูท่ี  2  (e-bidding) หจก.รัตนชาติกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 2,380,000 2,288,000 ตรงตามประกาศ

ตําบลกระแซง    อําเภอกันทรลักษ   -     บานกุดนาแกว หจก.เพชรสมวงศการโยธา หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,770,000

หมูท่ี   3   ตําบลภูฝาย    อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,346,000

หจก.สมชายรุงเรือง หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 3,000,000

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,288,000

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

76 62057545059 25 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง    Para  Asphaltic 4,996,300 ######### ประกวดราคา บริษัท  นัม  แพน  ออโตพารท - หจก.ธเนศธนากอสราง 3,730,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

306/2562 Concrete  ( โดยวิธี  Pavement   In   -Place    Recycling ) อิเล็กทรอนิกส แอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 3,050,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมระหวางตําบลสายทางหลวงหมายเลข 24   ตําบลหนองหวา (e-bidding) หจก.รัตนชาติกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,899,000 2,899,000 ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญลักษ   - บานนากันตม    หมูท่ี 14     ตําบลสังเม็ก บริษัทดรีมทีมคอนสทรัคชั่นกรุป จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,029,000

อําเภอกันทรลักษ      จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษไทยนต หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 3,835,000

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,778,000

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

76 62057545059 25 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง 4,996,300 ######### ประกวดราคา บริษัท  นัม  แพน  ออโต  พารท หจก.ธเนศธนากอสราง 3,730,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

306/2562 Para  Asphaltic   Concrete  ( โดยวิธี  Pavement อิเล็กทรอนิกสแอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 3,050,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 In-Place Recycling )  เช่ือมระหวางตําบล (e-bidding) หจก.รัตนชาติกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,899,000 2,899,000 ตรงตามประกาศ

สายทางหลวงหมายเลข     24 บริษัท  ดรีมทีม  คอนสทรัคชั่น หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,029,000

 ตําบลหนองหวา     อําเภอเบญลักษ - กรุป  จํากัด หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 3,835,000

บานนากันตม    หมูท่ี 14    ตําบลสังเม็ก หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,778,000

อําเภอกันทรลักษ      จังหวัดศรีสะเกษ หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.กันทรลักษไทยนต



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

77 62057543459 25 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง   Para  Asphaltic 4,998,000 4,707,196.30 ประกวดราคา บริษัท  นัม  แพน  ออโตพารท  - หจก.รัตนชาติกอสราง 3,265,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

307/2562 Concrete  ( โดยวิธี  Pavement   In  -  Place    Recycling ) อิเล็กทรอนิกส แอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.ธเนศธนากอสราง 3,840,000 คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมระหวางตําบลรหัสสายทาง  ศก 2127    บานหนองหาง (e-bidding) บริษัทดรีมทีมคอนทรัคชั่น กรุปจํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 2,918,000 2,828,000 ตรงตามประกาศ

หมูท่ี 1  -   บานเจียงวงศ    หมูท่ี 11     ตําบลหนองหาง  หจก.เพชรสมวงศการโยธา หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,828,000

อําเภออุทุมพรพิสัย     จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,913,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,043,000

หจก.สมชายรุงเรือง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,565,000

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ธเนศธนากอสราง



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

78 62067009920 25 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง    Para     Asphaltic 2,996,000 3,060,519.62 ประกวดราคา บริษัท  นัม  แพน  ออโต  พารท - หจก.ธเนศธนากอสราง 2,590,000 หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

308/2562 Concrete  ( โดยวิธี  Pavement  In -  Place    Recycling ) อิเล็กทรอนิกส แอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 1,890,000 1,879,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานแสนแกว    หมูท่ี  3  (e-bidding) หจก.รัตนชาติกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,919,000 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองหมี   -    บานสรางป      หมูท่ี 2      ตําบลสรางป  หจก.เพชรสมวงศการโยธา หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,879,000

อําเภอราษีไศล     จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น หจก.สุริยาขนสงอุบล 2,936,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บริษัท  ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ทาทรายรุงอรุณ  

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

79 62077528487 26ก.ค. 62 จางทําแผนพับและปายประชาสัมพันธ องคการบริหาร 122,000     122,000 เฉพาะเจาะจง รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส รานเอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 122,000        รานเอส เจ คอม เปนผูเสนอราคา

309/2562 สวนจังหวัดศรีสะเกษ ปร้ินเตอรเซอรวิส ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

122,000                   ตรงตามประกาศ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

80 62057544539 26 ก.ค. 62 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง   Para    Asphaltic    3,999,000 3,951,584.03 ประกวดราคา หจก.รัตนชาติกอสราง หจก.ธเนศธนากอสราง 3,580,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

310/2562  Concrete  ( ปูบน Tack Coat )  เช่ือมระหวางตําบลสายทาง อิเล็กทรอนิกส บริษัท  นัม  แพน  ออโต  พารท หจก.กันทรลักษไทยนต 2,449,000 2,449,000                ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหวาน    หมูท่ี 1,2    ตําบลหวานคํา -  เขตเทศบาลตําบล (e-bidding) แอนด  ดีไซน  จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,499,000 ตรงตามประกาศ

เมืองคง    อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ หจก.เพชรสมวงศการโยธา หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,674,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,871,000

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ 

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

81 62057493467 26 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,499,900 1,389,964 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ทุมมณีกอสราง 1,164,000 บริษัทธนกรศรีสะเกษ เปนผูเสนอราคา

311/2562 สายทางบานเนินแสง   หมูท่ี   11  ตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ - อิเล็กทรอนิกส หจก.เชิดชัย  สินรุงเรือง หจก.เชิดชัย  สินรุงเรือง 1,150,000 จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตาโสม  หมูท่ี 8       ตําบลตะเคียนราม   อําเภอภูสิงห    (e-bidding) หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.ทาทรายปนัดดา 899,999 851,200                   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรารมยวัสดุ 1999 หจก.กันทรารมยวัสดุ 1999 1,050,000

หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 893,400

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 908,000

หจก.เจ็ทดีเวลลอปเมนท บริษัทธนกรศรีสะเกษ จํากัด 851,200

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

บริษัทธนกรศรีสะเกษ จํากัด

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.กันทรลักษไทยนต



ลําดับที่ เลขที่โครงการ ว/ด/ปที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

82 62057491932 26 ก.ค. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,999,400 1,877,822 ประกวดราคา หจก.ลาภิศกอสราง หจก.ลาภิศกอสราง 1,474,000 หจก.กันทรลักษตั้งพูน เปนผูเสนอราคา

312/2562 สายทางบานหนองหวา    หมูท่ี 5      ตําบลภูผาหมอก   -  อิเล็กทรอนิกส หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ทุมมณีกอสราง 1,689,000 ผลสวัสด์ิ ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเสาธงชัย(ชวงท่ี 1)   อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,180,000 1,180,000 ตรงตามประกาศ

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.เพียรสราง 1,219,400

หจก.เพียรสราง หจก.ธนาประสงค 1,213,000

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,259,000

หจก.ธนาประสงค หจก.กันทรลักษไทยนต 1,250,000

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.กันทรลักษไทยนต






































