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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62097029731 3 ก.ย. 62 โครงการซอมสรางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 498,000 488,046.48 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 487,500 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

381/2562 (ปูบน  Tack  Coat)  เชื่อมระหวางตําบลสายทางบาน 487,500 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ฮองคีบ  หมูท่ี 14   ตําบลผือใหญ   อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ- ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหัวชาง   อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

2 62087613668 5 ก.ย. 62 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารพลศึกษาวีสมหมาย 499,000 499,832.09 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 499,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

382/2562 อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 499,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

3 62097384392 20 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,049.25 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000      หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

383/2562 บานโนนปอ  หมูท่ี 7 - บานขาม  หมูท่ี 3  ตําบลบัวนอย 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

4 62097394515 20 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000     499,049.25   เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000      หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

384/2562 บานอีตอม  หมูท่ี 9  - บานคําเนียม  หมูท่ี 8  ตําบล 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คําเนียม - เขตตําบลหนองหัวชาง  อําเภอกันทรารมย    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

5 62097396298 20 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,079 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000      หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

385/2562 บานโนนสัง   หมูท่ี 14   ตําบลโนนสัง  -  บานอีปุง 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 4 (หาดนางเหงา)    ตําบลดูน   อําเภอกันทรารมย    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 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

6 62097396724 20 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,049.25 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000      หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

386/2562 บานผักบุง  หมูท่ี 13,4   ตําบลจาน  อําเภอกันทรารมย- 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลคูบ    อําเภอน้ําเกล้ียง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

7 62097397075 20 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,049.25 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000      หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

387/2562 บานเมืองนอย    หมูท่ี 1  -  บานหนองเทา   หมูท่ี 3 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเมืองนอย  -  เขตตําบลบัวนอย   อําเภอกันทรารมย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

8 62097404749 23 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000 497,410.75 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 496,000     หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

388/2562 สายทางบานแดง  หมูท่ี 4  ตําบลเสียว - แยกหนองขวาง - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลหนองงูเหลือม       อําเภอเบญจลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

9 62097404842 23 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,882.47 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 496,000     หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

389/2562 บานหนองผือ  หมูท่ี 5  ตําบลเสียว  -  บานหนองบัวใหญ 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  3     ตําบลหนองหวา     อําเภอเบญจลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

10 62097404921 23 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,410.75 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 496,000     หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

390/2562 บานเสียวใต   หมูท่ี 7    ตําบลเสียว - เขตตําบลหนองฮาง 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

11 62097375760 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,500 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

391/2562 บานมวงหนองยาว  หมูท่ี 13    ตําบลกู   อําเภอปรางคกู 495,500 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ  - เขตตําบลหนองแวง  อําเภอศรีณรงค  ตรงตามประกาศ

จังหวัดสุรินทร

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



e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

12 62097386116 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,000 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

392/2562 ทางหลวงหมายเลข  2167  -  บานพอกนอย    หมูท่ี 9  495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกู      อําเภอปรางคกู     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

13 62097386377 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,000 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

393/2562 บานหวา  หมูท่ี  2 -  อางเก็บน้ําหวยเสน(แกมลิง)  ตําบลกู 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอปรางคกู    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

14 62097386527 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,000 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

394/2562 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2167 -  บานระกา   หมูท่ี 4 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลพิมาย    อําเภอปรางคกู    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

15 62097384022 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,775.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 494,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

395/2562 บานโคกขาม   หมูท่ี 4    ตําบลโคกจาน  -  บานทุงไชย คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 3     ตําบลทุงไชย     อําเภออุทุมพรพิสัย 494,000 ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

16 62097375914 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,775.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 494,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

396/2562 บานโนนใหญ   หมูท่ี 5   ตําบลโพธ์ิชัย - บานโคกสะอาด คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 11     ตําบลรังแรง     อําเภออุทุมพรพิสัย    494,000 ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

17 62097395544 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,855.66 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 498,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

397/2562 หนาสถานีรถไฟบานเนียม    หมูท่ี   3    ตําบลขะยูง  - คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลตาเกษ   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 498,000 ตรงตามประกาศ

18 62097385726 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 496,133.33 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 495,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

398/2562 บานเค็ง  หมูท่ี 5  -  บานตาด   หมูท่ี 6    ตําบลตาโกน คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอเมืองจันทร    จังหวัดศรีสะเกษ 495,000 ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

19 62097385807 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 496,133.33 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 495,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

399/2562 บานตาด   หมูท่ี 6 -  บานแดง   หมูท่ี 4   ตําบลตาโกน คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ 495,000 ตรงตามประกาศ

20 62097397741 24 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,775.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 494,000 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

400/2562 บานยางนอย   หมูท่ี 8 - บานบอน  หมูท่ี 9  ตําบลตาเกษ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย    จังหวัดศรีสะเกษ 494,000 ตรงตามประกาศ

21 62097375656 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 495,642.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

401/2562 บานตาตุม  หมูท่ี 17   ตําบลสําโรงพลัน   อําเภอไพรบึง - 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลสะเดาใหญ    อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

22 62097337456 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

402/2562 บานหัวนอน   หมูท่ี 8  ตําบลตาอุด - เขตตําบลปรือใหญ 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

23 62097374532 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

403/2562 บานตะแบก   หมูท่ี 8   ตําบลหวยเหนือ   -   เขตตําบล 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สะเดาใหญ     อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

24 62097376332 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

404/2562 บานโพง   หมูท่ี 7   ตําบลสะเดาใหญ - เขตตําบลตาอุด 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

25 62097388340 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

405/2562 บานสะเดาตะวันตก    หมูท่ี 5     ตําบลสะเดาใหญ   - 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลนิคมพัฒนา   อําเภอขุขันธ    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 62097388805 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

406/2562 บานตรอย    หมูท่ี 5    ตําบลหนองฉลอง  - เขตตําบล 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

นิคมพัฒนา     อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

27 62097391624 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

407/2562 บานตาอุดใต  หมูท่ี 5   ตําบลตาอุด - เขตตําบลศรีตระกูล 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

28 62097339038 25 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000     496,466 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 495,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

408/2562 สายทางบานสลักได  หมูท่ี 6   ตําบลสุขสวัสด์ิ - เช่ือมถนน 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ลาดยางปราสาทเยอ   -   ระหาร   ตําบลปราสาทเยอ ตรงตามประกาศ

อําเภอไพรบึง     จังหวัดศรีสะเกษ

29 62097393356 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,633.42 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

409/2562 บานนาขนวน   หมูท่ี 5  - บานโตนด หมูท่ี 2   ตําบลขนุน 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

30 62097397406 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,995.28 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

410/2562 บานเสียว   หมูท่ี 1   -   บานหนองคู    หมูท่ี 8 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเสียว     อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

31 62097398020 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,817.76 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

411/2562 แยกรพ.สต.บานแดง  หมูท่ี 4 ตําบลเสียว - บานหวยเสียว 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 8     ตําบลหนองงูเหลือม      อําเภอเบญจลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

32 62097398450 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,817.76 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

412/2562 ทางหลวงทองถ่ินอบจ.เสนลาดยางบานแดง    หมูท่ี 4  - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเสียวเหนือ  หมูท่ี 12   ตําบลเสียว  อําเภอเบญจลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

33 62097406238 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,817.76 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

413/2562 บานหนองผือ   หมูท่ี 5   ตําบลเสียว   -  บานหวยเสียว 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  8     ตําบลหนองงูเหลือม     อําเภอเบญจลักษ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

34 62097399333 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางสายทางหนา 497,000 497,817.76 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

414/2562 โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ   80  พรรษา 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเสียวใต   หมูท่ี 7 -  บานเหลาออย    หมูท่ี 9 ตรงตามประกาศ

ตําบลเสียว   อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

35 62097389278 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 495,785.66 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 494,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

415/2562 บานโนนงาม   หมูท่ี 8  ตําบลกุดเสลา  อําเภอกันทรลักษ 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ    -    บานซํางู      ตําบลกุดเรือ  ตรงตามประกาศ

อําเภอทุงศรีอุดม      จังหวัดอุบลราชธานี

36 62097389560 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 495,785.66 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 494,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

416/2562 บานสามแยก  หมูท่ี 11  ตําบลกุดเสลา - บานโนนเรือ 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 หมูท่ี 6    ตําบลสวนกลวย    อําเภอกันทรลักษ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

37 62097389867 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 495,785.66 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 494,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

417/2562 บานสามแยก หมูท่ี 11  ตําบลกุดเสลา  อําเภอกันทรลักษ - 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานคําสะอาด  หมูท่ี 8  ตําบลทาคลอ  อําเภอเบญจลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

38 62097404636 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

418/2562 บานโคกมะเขือ  หมูท่ี 8  -  แยกบานตาสุ    หมูท่ี 6 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลใจดี    อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

39 62097405016 25 ก.ย. 62 ขุดลอกหนองกันแจม   บานตาทึง  หมูท่ี 11 ตําบลหัวเสือ 492,700 492,727.78 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

419/2562 อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

40 62097405065 25 ก.ย. 62 ขุดลอกหวยบานขนุน  หมูท่ี 8  ตําบลโสน  อําภอขุขันธ 492,700     492,727.78 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

420/2562 จังหวัดศรีสะเกษ 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

41 62097374600 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

421/2562 บานไรพัฒนา   หมูท่ี 2   ตําบลดงรัก - เช่ือมถนนลาดยาง 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

2341  (สายบานไพรพัฒนา - บานโคกตาล) อําเภอภูสิงห  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

42 62097381121 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

422/2562 บานตาเนียม   หมูท่ี 9   ตําบลละลม     อําเภอภูสิงห 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 จังหวัดศรีสะเกษ  -  เขตอําเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

43 62097374712 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

423/2562 บานจอก  หมูท่ี 4   ตําบลหวยติ๊กชู   อําเภอภูสิงห  - 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เช่ือมเขตถนนลาดยางสายบานละลม  -  บานโคกตาล  ตรงตามประกาศ

หมูท่ี 1  ตําบลโคกตาล   อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ

44 62097374766 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 495,345.36 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

424/2562 บานละลมหนองหาร  หมูท่ี 13  ตําบลละลม  อําเภอภูสิงห 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ  -  เขตตําบลบัวเชด    จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ

45 62097386511 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

425/2562 บานลุมพุก  หมูท่ี 2  ตําบลโคกตาล - ถนนลาดยางสาย 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

2341   บานโคกตาล   อําเภอภูสิงห  -  บานกันทรอม ตรงตามประกาศ

หมูท่ี 1  ตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

46 62097386741 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 494,000      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

426/2562 บานธาตุ หมูท่ี 3,8   ตําบลละลม -  เขตตําบลหวยติ๊กชู  494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

47 62097396650 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 496,600     496,606.53 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 495,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

427/2562 บานแดง  หมูท่ี 1 - บานตาดม   หมูท่ี 8  - บานกันแต    495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 7   ตําบลหวยใต  อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

48 62097374443 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000     498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

428/2562 บานตาทึง   หมูท่ี 11    ตําบลหัวเสือ   - บานกระโพธ์ิ    497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  8     ตําบลสําโรงตาเจ็น     อําเภอขุขันธ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

49 62097400096 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

429/2562 บานนิคมเขต  5  หมูท่ี 8  ตําบลนิคมพัฒนา  - เขตตําบล 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยใต    อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

50 62097401823 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

430/2562 บานหัวเสือใต   หมูท่ี 1  ตําบลหัวเสือ  -  บานระกา 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 5  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

51 62097402435 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,398.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

431/2562 บานหนองเข็ง     หมูท่ี 7   (โรงเรียนบานปาใต)  497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลกฤษณา    -  ตําบลจะกง     อําเภอขุขันธ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

52 62097400493 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 494,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

432/2562 บานโก  หมูท่ี 7   ตําบลตาอุด  -  เขตตําบลศรีตระกูล 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

53 62097400731 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 495,339.21 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 494,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

433/2562 บานหนองติมใต    หมูท่ี  15     ตําบลสะเดาใหญ  494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ  - เขตตําบลสําโรงพลัน    อําเภอไพรบึง  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

54 62097391424 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 481,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 480,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

434/2562 บานหนองกาดนอย   หมูท่ี 6   ตําบลลมศักดิ์    -   480,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 เขตตําบลสะเดาใหญ   อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

55 62097392109 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,091.03 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

435/2562 บานสําโรงพลัน   หมูท่ี 1  -   บานไทร    หมูท่ี 8 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน    อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

56 62097392913 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

436/2562 บานเขวิก   หมูท่ี 8    ตําบลสะเดาใหญ   -  เขตตําบล 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยเหนือ    อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

57 62097337533 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,633.42 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

437/2562 บานปาโมง  หมูท่ี 16  -  บานหิน  หมูท่ี 4  ตําบลภูเงิน 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

58 62097402915 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

438/2562 บานภูคํา  หมูท่ี 10   ตําบลภูเงิน   อําเภอกันทรลักษ - 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานกลวย    หมูท่ี 8    ตําบลสระเยาว  อําเภอศรีรัตนะ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

59 62097337684 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

439/2562 บานซําผักแวน  หมูท่ี 9  ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ -  498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขนาด   หมูท่ี 5    ตําบลสระเยาว    อําเภอศรีรัตนะ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

60 62097404385 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

440/2562 บานหนองศาลา  หมูท่ี 8  ตําบลสรางป  - บานคูสระนอย 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 หมูท่ี 7   ตําบลไผ   อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

61 62097404532 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

441/2562 บานโนนหนองกอย   หมูท่ี 8   -  อางเก็บน้ําปลากั้ง 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบัวหุง    อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

62 62097338053 25 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 459,400 456,398.44 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 455,000 หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

442/2562 บานเปอย  หมูท่ี 7  ตําบลหนองอ่ึง   อําเภอราษีไศล  - 455,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 เขตตําบลรังแรง   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

63 62097384668 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

443/2562 บานสะเดา  หมูท่ี 4   ตําบลหนองไผ   อําเภอเมือง  - 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนใหญ  หมูท่ี 5 ตําบลโพธ์ิชัย   อําเภออุทุมพรพิสัย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

64 62097374250 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 495,982.02 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

444/2562 บานหนองโตน  หมูท่ี 8  ตําบลธาตุ  -  เขตตําบลทุงสวาง   495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

65 62097399696 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000     499,845.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 498,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

445/2562 บานโนนกอง  หมูท่ี 6  ตําบลโพธ์ิ  - บานสําโรง  หมูท่ี 4   498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแกว    อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

66 62097384976 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

446/2562 บานโนน  หมูท่ี 5  ตําบลโพนขา  -  บานแดง  หมูท่ี 10 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน     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

67 62097388298 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

447/2562 บานโนน  หมูท่ี 5  ตําบลโพนขา - บานโนนอีปง  หมูท่ี  8 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแกว   อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

68 62097388747 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบานทุม   หมูท่ี 2  -  499,800 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

448/2562 ถนนศรีสะเกษ  -  กันทรลักษ    ตําบลทุม   อําเภอเมือง   495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

69 62097389049 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

449/2562 บานดงบัง  หมูท่ี 7   ตําบลจาน  -  บานทุม  หมูท่ี 1,2   495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลทุม    อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

70 62097389633 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 496,595.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

450/2562 บานโพนงาม  หมูท่ี 7    ตําบลตะดอบ   -  บานแดง 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 10    ตําบลจาน   อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

71 62097392449 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,800 496,551.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 495,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

451/2562 บานตะดอบ  หมูท่ี 1   ตําบลตะดอบ  -  บานศรีพันเรือ 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 11  ตําบลหนองแกว   อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

72 62097338778 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 495,600 495,656.23 เฉพาะเจาะจง หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 493,000 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

452/2562 ทางหลวงหมายเลข  226   -   บานหนองกิโล    หมูท่ี 2    493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองครก   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

73 62087365322 26 ก.ย. 62 กอสรางซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง  Asphaltic 10,652,000 10,626,687.87 วิธีประกาศ บริษัทเอซีเอ็มดีเวลอปเมนทจํากัด บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด 7,403,140 หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

453/2562 ( โดยวิธี Pavement  In - place Recycling ) และ เชิญชวนท่ัวไป หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7,950,000 7,384,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กอสรางถนนลาดยาง ผิวทาง  Asphaltic   Concrete ( e-bidding) หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 7,699,000 ตรงตามประกาศ

สายทางบานระกา  หมูท่ี 4  ตําบลพิมาย - บานหนองครอง หจก.เอส โอ พี กรุป หจก.ทาทรายรุงอรุณ 7,384,000

หมูท่ี 4   ตําบลดู   อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 8,881,800

(ถนนสายไทยสะเทือน) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 10,254,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน

สตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.เอพี.มาสเตอรแปลน

หจก.อภิษฎาคอนส

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

74 62097337809 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,327.28 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 497,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

454/2562 บานหนองสําโรง     หมูท่ี 4      ตําบลเสียว     อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

โพธ์ิศรีสุวรรณ  - บานหอง    หมูท่ี 10   ตําบลตาโกน ตรงตามประกาศ

อําเภอเมืองจันทร    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

75 62097337872 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบานอะโพน  หมูท่ี 7  - 498,300 498,363.22 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 497,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

455/2562 หนองเสียว     ตําบลผือใหญ     อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

76 62097337921 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,327.28 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 497,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

456/2562 บานหนองบวบ   หมูท่ี 15   ตําบลโดด   -  บานสามขา  497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 6     ตําบลเสียว     อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

77 6209733791 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,327.28 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 497,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

457/2562 บานหนองกกยูง      หมูท่ี  10      ตําบลโดด    อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

โพธ์ิศรีสุวรรณ  - เขตอําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

78 62097404081 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,450.69 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

458/2562 บานเชือกนอย  หมูท่ี 8  ตําบลจิกสังขทอง - บานมะยาง   498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 5 ตําบลหนองแค  อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

79 62097404226 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,450.69 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

459/2562 บานอุมแสง   หมูท่ี 7   ตําบลดู    อําเภอราษีไศล   - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานชาดโง     หมูท่ี 8   ตําบลโจดมวง   อําเภอศิลาลาด ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

80 62097402623 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,398.07 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 497,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

460/2562 บานชําแระเหนือ  หมูท่ี 11 ตําบลหวยเหนือ-บานตะเคียน 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ชางเหล็ก   หมูท่ี 1   ตําบลตะเคียน   อําเภอขุขันธ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

81 62097392906 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,776.93 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 498,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

461/2562 บานตําแย   หมูท่ี 2   ตําบลหนองไผ   อําเภอเมือง   -   498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองจิก  หมูท่ี 11  ตําบลขะยูง  อําเภออุทุมพรพิสัย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

82 62097388059 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,429.77 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 494,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

462/2562 บานกลาง  หมูท่ี 5  ตําบลดงรัก  - บานเขาแดง  หมูท่ี 12 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกตาล   อําเภอภูสิงห   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

83 62097385908 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 476,300 473,405.09 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 472,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

463/2562 บานใจดี   หมูท่ี 1  ตําบลใจดี  -  เขตตําบลดองกําเม็ด 472,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

84 62097397444 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,200 495,323.95 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 494,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

464/2562 บานหนองบาง   หมูท่ี 4   ตําบลน้ําเกล้ียง -บานโนนงาม 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 4   ตําบลรุงระวี  อําเภอน้ําเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

85 62097338909 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,200 497,291.45 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 496,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

465/2562 บานตูม พัฒนา   หมูท่ี 2   ตําบลตูม  - บานหนองปงโปง  496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 4  ตําบลเส่ืองขาว อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

86 62097338958 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 498,575.84 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 497,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

466/2562 หนาวัดบานตาแบน  หมูท่ี 9  ตําบลศรีแกว  -  เขตตําบล 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สระเยาว    อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

87 62097338999 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,900 498,575.84 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 497,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

467/2562 บานศรีโพธ์ิแกว  หมูท่ี 5  ตําบลศรีแกว  อําเภอศรีรัตนะ- 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซําสะโหมง    หมูท่ี 7    ตําบลไพร   อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

88 62097337587 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

468/2562 บานโนนสําราญใต   หมูท่ี 10     ตําบลโนนสําราญ   - 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนสวาง   หมูท่ี 5  ตําบลเสาธงชัย  อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

89 62097403121 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

469/2562 ฝายน้ําลน    บานดานกลาง   หมูท่ี  1  ตําบลภูผาหมอก 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ  -  เขตตําบล ตรงตามประกาศ

โคกสะอาด   อําเภอน้ําขุน  จังหวัดอุบลราชธานี

90 62097403307 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

470/2562 บานดานเหนือ  หมูท่ี 3  ตําบลภูผาหมอก-บานโนนเหล่ือม 498,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 6    ตําบลโนนสําราญ    อําเภอกันทรลักษ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

91 62097390324 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 495,839.57 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 494,000      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

471/2562 บานตาเสก  หมูท่ี 3  ตําบลโนนสําราญ  อําเภอกันทรลักษ 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ   -  บานโคกสะอาด    หมูท่ี 3    ตําบล ตรงตามประกาศ

โคกสะอาด     อําเภอน้ําขุน   จังหวัดอุบลราชธานี



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

92 62097355424 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,633.42 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

472/2562 บานตาเสก  หมูท่ี 3  ตําบลโนนสําราญ  อําเภอกันทรลักษ 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ   -  บานนาเจริญ   หมูท่ี 2  ตรงตามประกาศ

ตําบลโคกสะอาด    อําเภอน้ําขุน    จังหวัดอุบลราชธานี

93 62097338705 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 499,955.55 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 497,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

473/2562 บานโนนสะอาด   หมูท่ี 9  ตําบลสระเยาว  -เขตเทศบาล 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลศรีรัตนะ   อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

94 62097338849 26 ก.ย. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 499,955.55 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

474/2562 สามแยก บานศรีสุข   หมูท่ี 12    ตําบลสระเยาว   อําเภอ 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ศรีรัตนะ  -  ซําแดง   ตําบลภูเงิน    อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

 จังหวัดศรีสะเกษ

95 62097393358 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,200 495,368.99 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

475/2562 บานนาเจริญ   หมูท่ี 9  -  บานหนองนาเวียง  หมูท่ี 7 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลน้ําเกล้ียง - เขตตําบลคูบ   อําเภอน้ําเกล้ียง   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

96 62097393899 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบานหนองระไง 499,200 495,323.95 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

476/2562   หมูท่ี 7  -  บานสบาย   หมูท่ี 3   ตําบลรุงระวี   อําเภอ 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

น้ําเกล้ียง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

97 62097374655 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 497,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

477/2562 บานอรุณพัฒนา   หมูท่ี 8   ตําบลหัวเสือ  -  บานหวา 497,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  6     ตําบลสําโรงตาเจ็น    อําเภอขุขันธ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

98 62097387010 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 498,422.31 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 497,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

478/2562 บานตามอญ  หมูท่ี 8   ตําบลหวยตามอญ - ถนนลาดยาง 497,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายละลม  -  ชองสะงํา (บานแซรไปรใต)    อําเภอภูสิงห ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

99 62097387279 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 495,375.17 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

479/2562 บานพรหมทอง หมูท่ี 5   ตําบลละลม  -  บานโคกเจริญ 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 7  ตําบลหวยติ๊กชู   อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

100 62097387507 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,400 498,477.24 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 497,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

480/2562 บานไพรพัฒนา  หมูท่ี 3  ตําบลไพรพัฒนา - บานพนมชัย 497,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 5   ตําบลหวยตามอญ    อําเภอภูสิงห  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

101 62097387829 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,392.32 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 497,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

481/2562 บานหนองเขียน   หมูท่ี 4   ตําบลหวยตามอญ   -  ถนน 497,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ลาดยางสายละลม -  ชองสะงํา    ตําบลไพรพัฒนา   ตรงตามประกาศ

อําเภอภูสิงห   จังหวัดศรีสะเกษ

102 62097386717 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 495,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

482/2562 บานทาคอยนาง   หมูท่ี 5(หลังโรงเรียน)  ตําบลสวาย 495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ  - เขตตําบลกุดหวาย ตรงตามประกาศ

อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร 

103 62097386965 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 495,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

483/2562 บานทาคอยนาง  หมูท่ี 5   ตําบลสวาย  -  เขตตําบลกู  495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

104 62097387370 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 495,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

484/2562 บานขาม  หมูท่ี 3   -  โรงเรียนสวายพิทยาคม (มัธยม)    495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวาย     อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

105 62097395935 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,200 495,368.99 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

485/2562 บานกะวัน  หมูท่ี 8   ตําบลตองปด  อําเภอน้ําเกล้ียง   - 494,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานพะแนง   หมูท่ี 2   ตําบลจาน   อําเภอกันทรารมย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

106 62097387645 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบานไฮนอย  หมูท่ี  3 - 499,600 496,734.15 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 495,000      หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

486/2562 บานกระโพธ์ิ   หมูท่ี 7     ตําบลกู     อําเภอปรางคกู 495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

107 62097338190 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 494,744.06 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 493,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

487/2562 บานทัพสวย   หมูท่ี 5   ตําบลหนองบัวดง  -  ผนังกั้นน้ํา 493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ลําน้ําเสียว   อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

108 62097338240 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 494,695.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 493,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

488/2562 บานแต  หมูท่ี 3   ตําบลกุง  -   บานโจดจิก    หมูท่ี 7 493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโจดมวง   อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

109 62097338284 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,300 494,695.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 493,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

489/2562 บานโจดนาหอม   หมูท่ี 3   ตําบลคลีกล้ิง  -  บานแต  493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 3   ตําบลกุง    อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

110 62097338543 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 498,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

490/2562 บานตาลอย   หมูท่ี  3  -   บานมหาราช    หมูท่ี 10 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจานใหญ    อําเภอกันทรลักษ      จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

111 62097338620 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 498,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

491/2562 บานโนนสําเริง   หมูท่ี 9  -  บานขนาใหม   หมูท่ี 7   498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําออม    อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

112 62097390858 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,700 495,866.42 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 494,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

492/2562 บานจานใหญ  หมูท่ี 1  - บานไรเจริญ    หมูท่ี 6   ตําบล 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จานใหญ   อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

113 62097404692 26 ก.ย. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 498,000 หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

493/2562 บานขนาเกา   หมูท่ี 3 - บานน้ําออมเหนือ  หมูท่ี 15 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําออม   อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ














































